PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Általános Orvostudományi Kar
Tanulmányi Hivatal
Pécs, 2015. január 5.
Tisztelt Tantárgyfelelős Asszony/Úr!
A 2014/2015-es tanév tavaszi félévének kezdetével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.
Határidők:
Kötelező kurzus (beleértve a vizsgakurzusokat is) felvétele és leadása

2015. 01. 19. 8:00 – 2015. 01. 24. 24:00

Választható kurzusok és kritériumkövetelmény felvétele

2015. 01. 19. 8:00 – 2015. 01. 30. 24:00

Választható kurzusok és kritériumkövetelmény leadása

2015. 01. 19. 8:00 – 2015. 01. 28. 24:00

Kötelező kurzusok felvétele TH-ban, kérvény és különeljárási díj és a
második héttől kezdődően a tantárgyfelelős igazolása ellenében – lásd alább
TVSZ 2/A§ (2) (módosítás hatályos 2015. február 1-től)

2015. 02. 02-től a szorgalmi időszak
negyedik oktatási hetének végéig

Kötelező tárgy felvétele más nyelven (kérvény leadási határideje a TH-ban)

2015. 01. 12. 12:00

A fogorvos szak 10. szemeszteres bejelentkezés és a kötelező tárgyak
felvétele és leadása:

2015. 01. 12. 8:00 – 2015. 01. 17. 24:00

A 2014/2015-es tanév időbeosztásáról részletesebb információt honlapunkon talál:
http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2014-15/idobeosztas_2014-2015_HUN_m141219.pdf
Az órarendről
A kötelező tárgyak órarendje január második felétől érhető el a Tanulmányi Hivatal honlapján, az órarend menüpont alatt.
Az óralátogatásról
A félév során a tárgykurzusokon az óralátogatás kötelező. A gyakorlati foglalkozásokat csak azok látogathatják, akik az ETRben felvették az adott kurzust (a tárgyat vizsgakurzus formában felvevők nem!).
Az elektronikus leckekönyvről
A 2012/2013-as tanévtől kezdődően a PTE ÁOK-n elektronikus leckekönyvben, ú. n. e-indexben történik a jegyek
adminisztrációja.
Az elektronikus leckekönyv alkalmazása leegyszerűsíti a hallgatók adminisztrációs feladatait, azonban az ETR-ben rögzített
adatok folyamatos ellenőrzése nagyobb odafigyelést kíván.
További információt olvashat az e-indexről a TVSZ (melyet a Tanulmányi Hivatal weboldalán a Szabályzatok és Útmutatók
menüpont alatt érhet el) erre vonatkozó szakaszaiban.
TANTÁRGYFELVÉTELI tájékoztató
Kötelező tárgyak
Kötelező tárgyak kurzusainak felvétele és leadása az első oktatási hetet megelőző szombat éjfélig történhet. A határidőt
követően kötelező tárgy kurzusfelvétele csak indokolt esetben, eljárási díj ellenében, a Tanulmányi Hivatalban (TH) történhet
(további részletek TVSZ 2 sz. mell. 2/A. § (2)).
Kérem, hogy a határidőt követő vasárnap vagy hétfőn a tárgyat felvett hallgatók névsorát az ETR-ről letölteni, a
csoportnévsorokat elkészíteni, és azokat az érintett oktatóknak kiosztani szíveskedjen. Már az első hét foglalkozásait is
kizárólag azok a hallgatók látogathatják, akik a tárgyat felvették. Ennek ellenőriztetése a tantárgyfelelős felelőssége. A
listán nem szereplő hallgatókat kérem, a helyzet tisztázása érdekében haladéktalanul küldjék a Tanulmányi Hivatalba.
A tantárgyi elemek kezeléséről kötelező tantárgyak tantárgyfelelősei számára készült útmutatót a Tanulmányi Hivatal
honlapján az Útmutatók oktatóknak menüpont alatt érheti el.
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Az elektív és fakultatív tantárgyakról
Mivel a kurzusleadás az első oktatási hét szerda éjfélig történhet, kérem ezért azokat, akik előre nem jelezték a kurzus
megtartásának időpontjait, hogy az egyeztető megbeszélést legkésőbb szerdán tartsák meg, mert ezt követően még óraütközés
esetén sincs a hallgatónak lehetősége a kurzusfelvételt lemondani. A foglalkozások végleges időpontját és helyszínét
kérjük, még az első oktatási héten küldje meg a Tanulmányi Hivatalnak.
Kérem továbbá, hogy csütörtökön reggel az ETR-ben ellenőrizze, hogy kurzust felvett hallgatók száma elérte-e a megadott
minimumot. Ha nem, kérem legkésőbb a szorgalmi időszak első hetének negyedik napján, csütörtökön éjfélig jelezze
írásban (e-mail, levél) a Tanulmányi Hivatalnak és a kurzust felvett hallgatóknak (kurzusmail), hogy a kurzust meg kívánja-e
tartani. Aki nem kéri kurzusa törlését a megadott határidőig, annak a kurzust meg kell tartania akár egy hallgatónak is, a
hallgató kurzusfelvétele sem törölhető. Ha a fenti időpontig a kurzus törlését kérte, a hallgatók kurzusfelvételét töröljük.
A hallgatóknak péntek éjfélig még lehetősége van nem törölt kurzusokra jelentkezni, ezért kérem, hogy ezt követően
ellenőrizze az ETR-ben a kurzus végleges névsorát. A kötelező tárgyakéval ellentétben, választható tárgyak utólagos
kurzusfelvételére nincs lehetőség.
További információkat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, különös tekintettel annak 2. sz. mellékletében, az Általános
Orvostudományi Karra vonatkozó külön rendelkezésekben talál, melyet a kari honlapon ér el:
http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=570&menu=dinam&dmid=25&nyelv=hun

Zavartalan és sikeres félévkezdést kíván:
Varga Zsuzsanna
tanulmányi hivatalvezető
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