Vizsgakurzus GY.I.K.

Először is tisztázzunk néhány alapkifejezést:
Tantárgy: a tananyag, amit el kell (kötelező tárgyaknál) vagy el lehet (választható tárgyaknál)
sajátítani.
Kurzus: egy tantárgy anyagát megismertető előadások, gyakorlatok és szemináriumok egy féléves
csoportja, aminek során megtanulják a tananyagot, és ehhez kapcsolódik a vizsga. Amikor egy
tárgyat akarunk teljesíteni a tantervben, azt kurzus teljesítésével tehetjük meg.
Kurzus kétféle lehet: tárgykurzus vagy vizsgakurzus. A tárgykurzus óralátogatással jár, a
vizsgakurzuson nem kell – sőt nem lehet ‐ órára járni. Mindkettőt a tantárgyfelvételi periódusban
lehet felvenni, és mindkettő vizsgája a félévhez tartozó vizsgaidőszakban van. Viszont a
vizsgakurzusoknál bizonyos esetekben meghirdetnek előrehozott vizsgát, vagyis az „A”
vizsgalehetőséget a félév elején el lehet használni.
Mit jelent pontosan a vizsgakurzus?
Vizsgakurzus: a kurzusmeghirdetés olyan formája, amelyhez nem tartozik kontaktóra, csak
vizsgalehetőség. Vizsgakurzus csak kötelező tantárgyból lehet. Vizsgakurzust csak az a hallgató vehet
fel (az ETR‐ben), aki a vizsgakurzusként meghirdetésre kerülő kurzust jelen jogviszonya alatt korábban
már felvette, a tantárgy félévközi követelményeinek eleget tett (“elektronikus indexaláírás”), de a
kurzust mégsem teljesítette (nem jelent meg a vizsgán, vagy elégtelen érdemjegyet szerzett).
A vizsgakurzus nemcsak a tavaszi félévben lehet, tkp. pontosan úgy működik, mint a rendes
tárgyfelvétel, csak órára nem kell járni. A félév eleji előrehozott („szeptemberi”) vizsga csak az őszi
szemeszterben felvett vizsgakurzus extra szolgáltatása.
Ha júniusban megbukok kétszer (háromszor), akkor szeptemberben (a vizsgakurzussal)
használhatom a C (D) vizsgámat?
Nem. Ha most megbukik, akkor a tavaszi félévének eredménye ebből a tárgyból 1‐es, ez fog a tavaszi
féléve átlagába számítani. A tavaszi félév július elején minden szempontból lezárul. De
szeptemberben ismét felveheti a tárgyat vizsgakurzusként (ha meg van hirdetve), és ha sikerül helyet
szereznie az előrehozott vizsgára, akkor ott már az új tárgyfelvétel „A” lehetőségét használhatja fel.
Vagyis a vizsgakurzus: új félév, új tárgyfelvétel.
Javítóvizsgát (értékemelő vizsgát) lehet‐e tenni vizsgakurzussal?
Előző félévben szerzett jegyre (pl. júniusban szerzett jegyre szeptemberben): nem. Értékemelő vizsgát
csak abban a félévi vizsgaidőszakban lehet tenni, amikor felvette a tárgyat. Ha már lement az a félév
és teljesítő jegye (2‐5) van, a tárgyat nem veheti fel újra (a sikeresen teljesített tárgyak nem
ismételhetőek), így vizsgakurzust sem tud újra felvenni arra a tárgyra. Persze a vizsgakurzus 3
vizsgalehetősége során ugyanúgy lehet javítani (és rontani), mint a tárgykurzusos vizsgáknál (de az
azonos félév vizsgaidőszakában).

Mi a különbség a tárgykurzus és a vizsgakurzus között?
Tárgykurzus az a kurzus‐elvégzési mód, ami eddig ismert volt. Vagyis a hallgató ETR‐en felveszi a
kurzust, bejár órákra, megszerzi a félévi aláírást, és ha szükséges, a vizsgaidőszakban levizsgázik (3
vizsgalehetőséggel). Az órára járáson van itt a hangsúly. A vizsgakurzus ugyanígy működik, három
különbséggel: 1.) a hallgató nem járhat órákra, 2.) az őszi szemeszterhez tartozhat egy előrehozott
vizsga lehetőség: az „A” vizsgát megpróbálhatja a tárgyfelvételi időszak elején letenni, illetve 3.) míg
a tárgykurzusoknál szoktunk létszámkorlátot megadni, addig már magán a vizsgakurzuson nincs
létszmkorlát.
Akkor most vizsgakurzust vegyek fel vagy tárgykurzust?
Ezt Önnek kell eldöntenie, ebben mi nem adhatunk Önnek tanácsot. Amit mindenképpen vegyen
figyelembe: akkor is kellő mértékben fel fog tudni készülni a vizsgákra, ha nem járhat órákra?
Érdemesebb‐e finanszírozást, ill. ugyanannyi költségtérítést fizetnie így, mint ha bejár órákra? Tandíj
szempontjából a tárgykurzus és a vizsgakurzus azonosnak számít!
Miből derül ki a kurzusfelvételnél, hogy az adott tétel vizsga‐ vagy tárgykurzus?
A kurzuskódban a tárgykurzusnál „‐T” szerepel, a vizsgakurzus végén „‐V” áll. Kérjük, hogy nagyon
figyeljenek oda, mert a vizsgakurzusra jelentkezők nem látogathatják az órákat!!!
Mi a különbség a vizsgakurzus és az előrehozott vizsga között?
Az előrehozott vizsga a vizsgakurzus egy szolgáltatása. Vagyis előrehozott vizsgát csak úgy lehet
tenni, ha feliratkozott vizsgakurzusra. Ugyanakkor, ha valaki feliratkozik vizsgakurzusra, annak nem
kötelező előrehozott vizsgát tennie. Nem minden vizsgakurzushoz lesz előrehozott vizsga, és
várhatóan az előrehozott vizsgákra felajánlott helyek száma is kevesebb lesz, mint ahányan felvehetik
a vizsgakurzust. Vizsgakurzus lehet őszi és tavaszi félévben is, de – az idő rövidsége miatt –
előrehozott vizsgát csak az őszi szemeszterre tudunk meghirdetni.
Mely tárgyakból hirdetnek vizsgakurzust?
Vizsgakurzust csak kötelező tárgyakból hirdetnek, és azok közül is csak azokból, melyekben a
tantárgyfelelős úgy ítéli, hogy a tárgy jellege és az oktatási (vizsgáztatási) infrastruktúra engedi.
Ugyanakkor vizsgakurzust nem csak abban a félévben hirdethetik meg, amikor az a mintatantervben
megjelenik (a tárgykurzussal azonos félévben), meghirdethetik bármelyik, vagy mindkét félévben is.
Mikor derül ki, hogy miből lesz vizsgakurzus, és hogy miből lehet szeptemberben vizsgázni?
A következő tanévre meghirdetett vizsgakurzusok listáját megtalálja a Tanulmányi Hivatal oldalán a
hirdetmények menüpont alatt június végétől. A konkrét létszámok az ETR‐ben fognak megjelenni, a
kurzusfelvételi időszakban (és a vizsgahelyek száma is).
Kell‐e a vizsgakurzushoz előtte megbukni a tárgyból?
A vizsgakurzus felvételének alapfeltétele, hogy már valamelyik korábbi félévben az adott tárgyat
felvette, az órákat látogatta, és emiatt a félévet elfogadták (megszerezte az elektronikus index‐
aláírást). Ugyanakkor mindegy, hogy a tantárgyat ezt követően miért nem teljesítette – nem is
jelentkezett vizsgára, a vizsgán nem jelent meg, vagy megbukott.

Mi dönti el, hogy kinek lesz helye előrehozott vizsgákra?
Ha a tantárgyfelelős a vizsgakurzus meghirdetésekor más kritériumot nem állapít meg, csak az
érkezési sorrend. Mivel a jelentkezés ETR‐ben történik, aki előbb kattint, azé a hely.
Hogy jelentkezhetek vizsgakurzusra?
Az ETR‐en történik a jelentkezés (előtte ne felejtsék el aktiválni a félévet, mert kurzus és vizsga csak
aktív félévre vehető fel!!!), semmiféle külön kérvény nem kell. A vizsgakurzusokra a jelentkezés a
szokásosnál egy héttel korábban, az őszi regisztrációs időszakának első hetében (reggel 8 órától)
lehetséges az ETR‐ben, pontosan ugyanúgy, ahogy a „normális” vagyis tárgykurzusokra szokás.
Ha felveszem a vizsgakurzust, meddig adhatom le?
Mivel vizsgakurzus kötelező tárgyakból lesz, kurzusfelvételre és kurzusleadásra az erre szolgáló
regisztrációs időszakban tud fel‐ és leiratkozni. A vizsgakurzusra feliratkozást követően tud fel‐ és
lejelentkezni előrehozott vizsgára, de csak a reigsztrációs időszak első hetében. A vizsgakurzusokra,
majd az azokhoz meghirdetett előrehozott vizsgákra a hallgatók a szorgalmi időszakot megelőző 2.
hét hétfőjétől iratkozhatnak fel az ETR‐en. Az előrehozott vizsgákra a fel‐ és lejelentkezés határideje
egyaránt a szorgalmi időszakot megelőző 2. hét péntekje, déli 12:00 óra, a vizsgaidőponttól
függetlenül. Ameddig érvényes előrehozott vizsgajelentkezése van a vizsgakurzusra, addig nem fogja
tudni leadni a vizsgakurzust!
Meddig passziválhatok, ha felvettem egy vizsgakurzust, de nem sikerült az előrehozott vizsga, vagy
Ha van felvéve tárgy‐ vagy vizsgakurzusa, vagy előrehozott vizsgája regisztrálva a félévre, a félév már
nem passziválható. Tehát ha már lejárt a vizsgaleadás határideje, nem fog tudni passziválni.
Egy hallgató hány vizsgakurzust vehet fel?
Elvileg ahányat akar. A korlátok: az előrehozott vizsgák létszámkorlátosak, de végül a hallgató saját
belátásán múlik.
Hány vizsgalehetőségem van a vizsgakurzusnál?
Három. Minden kurzusfelvételi változatnál (tárgykurzus vagy vizsgakurzus) 3 vizsgalehetősége van –
ha talál magának vizsgahelyet. Persze vizsgakurzusra ugyanúgy ki lehet kérni a tanulmányok alatt
egyszer használható dékáni vizsgát 4. vizsgalehetőségnek… Az előrehozott vizsgára csak az „A”
lehetőségét használhatja, de sikertelenség esetén a „B” és „C” (esetleg a „D”) vizsga lehetősége a
félév rendes vizsgaidőszakában még rendelkezésére áll.
Miért jó az előrehozott vizsga?
Az előrehozott vizsgákat az őszi félév regisztrációs időszak második hetének első három napján
tartják. Így ha ezen átmegy, akkor még a következő 1‐2 napon belül fel tudja venni azokat a
tárgyakat, amik erre épültek. Tehát nem fog elcsúszni időben.

Hogy kell előrehozott vizsgára jelentkezni?
Mindenképpen ETR‐ben, a szokott vizsgajelentkezési módon, az őszi regisztrációs időszak első
hetében; feltétele, hogy az előrehozott vizsgához tartozó vizsgakurzust megelőzően felvegye.
Mit tegyek, ha nem kerültem be előrehozott vizsgára? (Nem volt már hely.)
Két dolgot tehet: mivel még nincs érvényes vizsgajelentkezése, leiratkozhat a vizsgakurzusról a
regisztrációs időszak végéig. Vagy ha Önnek megfelel, akkor tartsa meg a kurzusjelentkezését és a
normál vizsgaidőszakban 3 vizsgalehetőséggel élhet.
Ha nem sikerül az előrehozott vizsgám, akkor is leadhatom a vizsgakurzust?
Ha a lejelentkezési határidő után volt érvényes előrehozott vizsgajelentkezése (és mindegy, hogy
elment‐e egyáltalán), már nem adhatja le a kurzust (és „A” vizsgalehetőségét elvesztette).
Mennyibe fog kerülni a vizsga szeptemberben?
A szeptemberi lehetőség (előrehozott vizsga) „A” lehetőség, amiért normál esetben nem fizet.
Pontosítok: a Térítési és Juttatási szabályzat szerint azonos tárgyból tett 3. és további vizsga esetén –
többedik tárgyfelvételnél már esélyes, hogy az 3. vagy többedik vizsgapróbálkozás adott tárgyból (és
nem adott tárgyfelvételből) már a nálunk C vizsgadíjként emlegetett díjtétel érvényes... Az igazi
kérdés: a vizsgakurzus felvétele mennyibe kerül. Arra számítania kell, hogy a költségtérítéses
hallgatók számára a kreditalapú költségtérítés‐számításnál a vizsgakurzus ugyanannyiba kerül, mint
a tárgykurzus…
Le lehet jelentkezni előrehozott vizsgáról?
Adott határidőn belül igen. Az előrehozott vizsgákra a fel‐ és lejelentkezés határideje egyaránt a
szorgalmi időszakot megelőző 2. hét péntekje, déli 12:00 óra, a vizsgaidőponttól függetlenül.
Kötelező elhasználni az „A” lehetőséget előrehozottan?
Nem. Őszi szemeszterben felvett vizsgakurzus esetén az Ön döntése, hogy – ha van hely – előrehozott
vizsgaként használja „A” vizsgáját, vagy a normál vizsgaidőszakban.
Elbocsátanak‐e azért, mert harmadszor vizsgakurzusként veszem fel a tárgyat és a C/D vizsga sem
sikerül?
Amennyiben 2012/2013 tanév előtt, vagy 2015/2016 tanév után vették fel, akkor igen. A tárgy
teljesítésénél mindegy, hogy vizsgakurzusként vagy tárgykurzusként teljesíti. Így aztán az is mindegy,
hogy a 3 lehetőségből a második kettőt vizsgakurzusként vagy tárgykurzusként veszi‐e igénybe
(először ugye mindenképpen tárgykurzusként kell): ha harmadikra sem sikerül teljesíteni, az
elbocsátással jár.
A 2012/2013, 2013/2014 és 2014/2015 tanévben felvett hallgatók esetében ilyen indokkal nem
bocsáthatók el.

Ha csak vizsgakurzusom van, az finanszírozott félévnek számít (ill. ha költséges vagyok, akkor kell‐
e fizetnem)?
Igen. Ha egy félévben van felvett kurzusa (és a vizsgakurzus annak számít, még ha effektíve nem is jár
órára) és szeretne vizsgát tenni, azt csak aktív félévben teheti meg. Költségtérítéses hallgatóknak
pedig információ, hogy a vizsgakurzus ugyanannyiba kerül, mint a tárgykurzus.
Akkor mi értelme az egésznek?
Nyilván csak korlátozott létszámmal, de lesznek olyan hallgatók, akik egy tavaszi vizsgaidőszakban
elbukott tárgyukból a következő, őszi félévben vizsgakurzusként újra felvéve még annak tárgyfelvételi
időszakában le tudnak vizsgázni, és még van kb. 1‐2 napjuk, hogy az arra a tárgyra épülő többi
tárgyat fel tudják venni, így nem veszítenek évet. A másik érdekes eset, amikor mondjuk csak egy
tavaszi féléves tárgyból bukik az illető. Ha szeptemberben nem is sikerül átmennie, de mondjuk
januárban sikerül neki, akkor ugyan nem tudja a ráépülő őszi tárgyakat felvenni (tehát mindenképpen
csúszik), de legalább a tavaszi félévben nem kell e miatt az egyetlen tárgy miatt elhasználnia egy
finanszírozott félévet, vagy kifizetnie sok ezer forint költségtérítést egy egykurzusos aktív félévért.
Fontos tudni, hogy vizsgakurzusok meghirdetésére nemcsak abban a félévben van lehetőség, amikor
az adott tantárgyak tárgykurzus formájában is oktatják. Ez lehetőséget teremt az idő jobb
kihasználására, vizsgázásra olyan félévekben is, amikor a tárgyat nem oktatják. Célunk a vizsgakurzus
bevezetésével az volt, hogy a jelenlegi szabályoknak megfelelő vizsgalehetőséget biztosítsunk. Sajnos,
ahogy akkor is korlátozottak voltak a létszámok, az egyetem kapacitásait figyelembe véve itt is kell
létszámkorláttal élni. Másrészt igyekeztünk szem előtt tartani, hogy a tanulmányok időtartama a
hallgatót és családját anyagilag és egyéb téren is érzékenyen érinti, tehát segíteni szeretnénk, hogy a
hallgató a lehető legrövidebb időn belül végezni tudja tanulmányait. (Az egyetem azonban továbbra
is elvárt szintek teljesítéséről szól. Önök orvosok lesznek, életekről fognak dönteni, ezért sokkal
fontosabb, hogy a tudásszintjük megfelelő legyen, mint hogy minél gyorsabban diplomát kapjanak.)

