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Oktatói tájékoztató a vizsgaidőszakról - vizsgameghirdetés 
 

 
Felhívom szíves figyelmét, hogy az ETR-ről Neptunra történő átállás miatt egyes korábban megszokott 
határidők és eljárások változnak. Kérem, emiatt szíveskedjék ezt a tájékoztató levelet figyelmesen 
áttanulmányozni. 
 
Az ETR (továbbá a CooSpace és a Modulo) 2015. október 30-ig lesz használatban, és a kar vezetőségének 
döntése szerint a vizsgaidőpontok rögzítését még az ETR-ben szükséges elvégezni. 
Az ETR-ben (és CooSpace-ben és Modulo-ban) lévő adatok 2015. október 30. és november 16. között 
átkerülnek a Neptun rendszerbe. Fontos megemlíteni, hogy ez idő alatt egyik rendszerbe sem lehet majd 
bejegyzést tenni. 
A Neptun rendszer 2015. november 17-én nyílik meg teljes eléréssel. 
 
 

A vizsgaidőszakkal kapcsolatos teendők a 2015-2016. tanév őszi félévében: 
 

1 Megállapodás kollokvium ill. szigorlati időpontokról az érintett 
hallgatói képviselőkkel 

2015. október 29-ig 

2 A kollokvium ill. szigorlati időpontok felvitele ETR-ben:  2015. október 29-ig 

3 Félévzáró aláírások megtagadásának bejegyzése (elektronikus 
indexaláírás megtagadása) Neptunban 

2015. december 12. 
éjfélig 

4 Neptunos vizsgakezelés megismerése e-tananyag és/vagy kontakt 
tréning formájában  

2015. október és 
november hónapban 

5 Félévközi jegyek és aláírás teljesítési formák esetén 
eredménybejegyzések Neptunban  

2015. december 23-ig 

6 Vizsgajelentkezések kezelése, kollokvium ill. szigorlat vizsgalapok 
kitöltése (jegybevitel) Neptunban 

a vizsgaidőszakban, 
2016. január 29-ig 
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A tanév időbeosztása 
 
 
1. A tantárgyfelelős megállapodik a hallgatói képviselőkkel a kollokvium ill. szigorlati 

vizsgaidőpontokról 1 
 
a) a kiírandó vizsgahelyek száma haladja meg a tárgyat felvevő hallgatók létszámának a kétszeresét 
b) szóbeli vizsga esetén a vizsgaidőszak minden hetében legalább két vizsganapot kell kiírni és a 

vizsgaidőszak utolsó 2 napjának egyikére vizsgát kell kiírni 
c) írásbeli vizsga esetén legalább 4, azonos témájú és feltételekkel kiírt vizsgát kell tartani, amelyeket 

külön hetekre kell kiírni és a vizsgaidőszak utolsó 3 napjának egyikére vizsgát kell kiírni  
Az a) pont nem megkerülhető, azonban a b) és c) pontoktól a tantárgyfelelős a vizsgaidőpont által érintett 
hallgatói képviselők egybehangzó egyetértése esetén eltérhet. 
Egy vizsgalapon több tantárgy is szerepelhet, szakra, témára vagy nyelvi változatra tekintet nélkül, 
amennyiben az érintett hallgatók azonos létszámkorláton osztoznak és a vizsga mindannyiuk számára 
egységesen szóbeli vagy írásbeli. 
 
A TVSZ szerint minden hallgatónak 3 vizsgalehetősége van minden, vizsgára végződő tárgyból, azonban 
a saját vizsgaidőpontjaik megszervezése az ő felelősségük. Ha a hallgatók a vizsgaidőszak elejét nem 
használják ki, a vizsgaidőszak „túlzsúfolt” végén a tantárgyfelelős újabb vizsgaidőpont megadására nem 
kötelezhető. 
 
A megállapodások alapján létrejött vizsgaidőpontokat a tantárgyfelelős a Tanulmányi Hivatal 
honlapjának Hirdetmények menüpontjából letölthető nyomtatványon rögzíti, a hallgatói képviselők 
egyetértésük jeléül a nyomtatványt aláírják, és a kitöltött-aláírt nyomtatvány egy példányát (másolatát) a 
tantárgyfelelős megküldi irattározás céljából a Tanulmányi Hivatalnak legkésőbb a vizsgaidőszak első 
napjáig, 2015. december 14-ig. 
 

 
2. Kollokvium ill. szigorlati időpontok rögzítése az ETR-ben 

 
Eljárási útmutató 
 
Rögzítési határidő: 2015. október 29. 

 
 
3. A Neptun rendszer vizsga-kezelő felületének használata 

 
A Neptun rendszer kezelőfelületeinek megismerését megkönnyítendő a fejlesztő cég elektronikus 
tananyagot és kontakt képzési alkalmakat egyaránt biztosít.  
Mivel az átállás élesben történik, minden, a vizsgáztatásban akár oktatóként, akár adminisztratív 
teendőket ellátó kollégaként közreműködő munkatárs számára elengedhetetlen, hogy a kellő mélységben 
megismerkedjen az új kezelőfelülettel és az átállás miatt esetleg megváltozó eljárási rendekkel.  
A képzési alkalmak időpontjairól a későbbiekben küldünk tájékoztatást.  
 
Az anyag megismerésére információs honlapot hoztak létre, amelynek címe http://neptun.pte.hu. 
Kérjük, ezen honlapot szíveskedjék áttanulmányozni.  

 
 
 

                                                 
1 Jogszabályi háttér: a TVSZ 2. sz. melléklet 2. §. (17)  rendelkezései – 82. oldal 

http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2015-2016/IP2015/idobeosztas_2015-2016_HUN_0529.pdf
http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2015-2016/vizsgaidopont_bejelento_2015_2016_1.doc
http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2014-15/IP/ETR3_5_kezikonyv_03_Oktato_vizsga_kezel.pdf
http://old.pte.hu/files/tiny_mce/File/szabalyzatok/5mell-tvsz20150815.pdf
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A vizsgák meghirdetését kivéve a vizsgaidőszak minden más eljárása a Neptunban történik. A vizsgaidőszakra 
vonatkozó eljárásokkal kapcsolatban (az elektronikus indexaláírás megtagadása, vizsgajelentkezések kezelése, 
vizsgalapok kitöltése, eredményrögzítés) később küldünk tájékoztatást. 

 
 
 
Vizsgameghirdetéssel kapcsolatos kérdéseivel, kérem, forduljon a Tanulmányi Hivatal munkatársaihoz a 
következő elérhetőségeken: 

- Móritz Péter (31060-as mellék, peter.moritz@aok.pte.hu) 
- Nagy Katalin (31136-os mellék, kata.nagy@aok.pte.hu).  

 
 
Sikeres vizsgaidőszakot kíván: 
 
 
dr. Czopf László 
oktatási dékánhelyettes 
 


