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Tájékoztatom a 2015/2016. tanév tavaszi félévében oktatás-adminisztráció szempontjából fontos határidőkről és 
tudnivalókról. 
 
A tanév időbeosztása 

Kiemelt határidők a félévkezdéssel kapcsolatban: 
 
A hallgatók FELVESZIK és LEADJÁK a KÖTELEZŐ 
KURZUSOKAT 

2016. január 25. 8:00 – 2016. január 30. (szombat!) 24:00 

a hallgató kérheti a tantárgyfelelős engedélyét kötelező 
kurzus más nyelven / más szakról történő felvételéhez 

2016. január 18. 12:00-ig 

a hallgató kérheti a tantárgyfelelős engedélyét kötelező 
kurzus utólagos felvételéhez 

2016. február 01. – 2016. február 26. 

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

2016. január 18. 8:00 – 2016. január 23. (szombat!) 24:00 

 
Választható kurzushoz szervezett időpont-egyeztető 
megbeszélések lehetséges dátumai 

2016. február 01., február 02., február 03. 

A hallgatók FELVESZIK a választható kurzusokat és 
kritériumkövetelményeket Neptunban 

2016. január 25. 8:00 - 

- 2016. február 05. 24:00 

A hallgatók LEADJÁK a választható kurzusokat és 
kritériumkövetelményeket Neptunban 

- 2016. február 03. 24:00 

Minimálisnál alacsonyabb létszám esetén is megtartandó 
kurzusról e-mail a TH-nak * 

2016. február 03-ig  

* Ha a kurzus létszáma nem éri el a beállított minimum létszámot és a tantárgyfelelős február 03-án 16:00 óráig e-mailben nem 
jelzi igényét, hogy mégis meg szeretné tartani, a kurzust a TH automatikusan törli! 

 
Kiadványok, órarendek 

A Tanrend (pl. tantárgyleírások) idén is kizárólag elektronikus formában kerül kiadásra magyar, angol és német nyelven. 

A tavaszi szemeszterre vonatkozó órarendek várhatóan január második felére készülnek el és kerülnek fel a Tanulmányi 
Hivatal weboldalára a magyar, az angol és a német képzési nyelvű programokhoz. 
 
 
Óralátogatás, kurzusnévsorok 

A foglalkozásokat kizárólag azon hallgatók látogathatják, akik a kurzust a Neptunban tárgykurzusként felvették.  

A tárgykurzusok foglalkozásainak látogatása kötelező, ennek ellenőrzése a részt vevő oktatók felelőssége és kötelezettsége. 

Vizsgakurzust felvevő hallgató a tárgykurzusok foglalkozásait nem látogathatja.  

 

Kérjük, hogy kizárólag a Neptunban megtalálható kurzusnévsorok aktuális állapotát tekintse hivatalos forrásnak a 
kurzuson résztvevők tekintetében. A névsorban nem szereplő hallgatókat a helyzet tisztázása érdekében, kérjük, haladéktalanul 
irányítsa a Tanulmányi Hivatalba. 

 

http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2015-2016/IP2015/idobeosztas_2015-2016_HUN_0529.pdf
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/570/23
http://aok.pte.hu/en/egyseg/almenu/570/23
http://aok.pte.hu/de/egyseg/almenu/570/23
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/570/23
http://aok.pte.hu/en/egyseg/almenu/570/23
http://aok.pte.hu/de/egyseg/almenu/570/23
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kurzusok Neptunos névsora az első oktatási hetekben még változhat (pl. utólagos 
kurzusfelvétel, átvétel/kreditelismertetés miatti késedelmes kurzusfelvétel esetén).  

A félévkezdéshez ill. csoportbeosztáshoz javasolt  

- kötelező tárgykurzus esetén január 31-én (vasárnap) vagy február 01-jén (hétfőn) reggel  

- választható kurzusoknál a kurzus első napjának reggelén  

letölteni a kurzusnévsort, és utána az első hetekben rendszeresen ellenőrizni a változásokat 
 
 
Az elektronikus leckekönyvről  

A 2012/2013-as tanévtől kezdődően csak a Neptunba történő bejegyzések formájában (e-index) történik a hallgatók 
kurzusfelvételeinek és teljesítéseinek adminisztrációja, papír formátumú leckekönyvek nincsenek forgalomban. Irattározási 
kötelezettség miatt a Tanulmányi Hivatal továbbra is kér a vizsga- és teljesítéslapokból egy-egy kinyomtatott, aláírt példányt. 

Az érdemjegyeket a vizsgáztatók és a tantárgyfelelősök a vizsgalapon, valamint a hallgató kérésére azt a Neptunból a hallgató 
által nyomtatott kurzusfelvételi értesítő és eredménylapon rögzítik.  

Felhívtuk a hallgatók figyelmét, hogy a keletkező Neptun bejegyzéseket fokozott figyelemmel kövessék nyomon, és 
panaszaikkal időben forduljanak kurzusfelvétel esetén a TH, vizsgabejegyzésekkel kapcsolatban a tantárgyfelelős felé.  
 

 
Felhívom továbbá szíves figyelmét az alábbi információ-forrásokra: 

 A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat augusztus 15-től érvényes változata, különösen az ÁOK-ra vonatkozó kari 
kiegészítés (77-89. oldal) 

 Összefoglaló a tantárgyfelelősök jogai és kötelezettségeiről 

 Tájékoztató a tantárgyi elemek kezeléséről kötelező tantárgyak tantárgyfelelősei számára  

 az e-indexről 

 vizsgakurzus GY.I.K. 

 
 
Zavartalan és sikeres félévkezdést kíván: 
 
 
Csidei Lívia 
tanulmányi hivatalvezető
   

http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2013/tantargyfelelos_e-index_2012_2013_tavasz(1).pdf
http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2013/tantargyfelelos_e-index_2012_2013_tavasz(1).pdf
http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2010/tantargyfelelos_jogai_es_kotelessegei.pdf
http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2013/Tajekoztato_tantargyi_elemek_kezeleserol_ttfnek_20130612.pdf
http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2013/tantargyfelelos_e-index_2012_2013_tavasz(1).pdf
http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2015-2016/Vizsgakurzus_GYIK_20150715.pdf

