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Bevezetés
Ennek a kiadványnak a célja, hogy egy rövid betekintést engedjen a PTE ÁOK
Tanulmányi és Vizsgaszabályzatába (TVSZ), ezáltal segítsen egy kicsit eligazodni az
egyetemi oktatás elsőre ijesztőnek tűnő vadonjában.
Fontos leszögezni, hogy ez a tájékoztató NEM HIVATALOS, nem képezheti
hivatkozás alapját!
Ez a kis füzet a PTE Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete, a
Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 2017. február 01-től
hatályos1 (továbbiakban TVSZ) változata alapján készült.
Az egyetem folyamatosan törekszik szabályzatainak tökéletesítésére. Szinte nincs
olyan szenátusi ülés, ami ne tárgyalna TVSZ módosítást. Ezért fontos, hogy mindig
tájékozódj az aktuális szabályzatról!
A kiadvány minden oldalának alján megtalálhatod azokat a hivatkozásokat, ahol
részletes, naprakész és hivatalos tájékoztatást találhatsz az adott témáról.
Szürke háttérben találhatod azokat a - sokszor személyes- megjegyzéseket,
melyek nem tartoznak szorosan a tárgyhoz, de segíthetnek a korábban már
emlegetett vadonban boldogulni.
Remélem hasznos lesz számodra ez a rövid kis olvasmány, de ne felejtsd el, a
Hallgatói Önkormányzathoz bármikor nyugodtan fordulhatsz kérdéseiddel!
Dr. Schlégl Ádám

1

Az aktuális változat megtalálható: http://pte.hu/hallgatoi_szabalyzatok_nyomtatvanyok
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Kihez fordulhatok segítségért?
Karunk családias légkörének köszönhetően szinte bárkihez fordulhatsz segítségért.
Kiemelném instruktoraidat, hiszen nekik legfontosabb feladatuk, hogy segítsenek
Titeket az első év nehézségein túljutni.
Óvakodj attól, hogy hivatalos ügyekben nem kompetens személytől kérj
tájékoztatást, hiszen sok tévhit és legenda kering az egyetemen, így minden
jóindulat ellenére is könnyen félrevezethetnek! A jogszabályi változások miatt a
tavalyi elsősök szokásjoga sem mérvadó.
Fontos, hogy minden esetben megfelelően tájékozódj mielőtt döntést hozol!
Tehát, kihez lehet fordulni?
1. Mindennek alapja a vonatkozó szabályok ismerete. A hatályos szabályzatokat
www.pte.hu honlapon az Adminisztráció menü Szabályzatok, utasítások
almenüpontjában találhatjátok.
2. A Hallgatói Önkormányzat oktatási ügyekkel foglalkozó tisztviselőitől
(oktatási referens, oktatásfejlesztési referens2) is kaphatsz segítséget. Nekik
egyik feladatuk az aktuális szabályzatok ismerete. Persze az sem szentírás,
amit ők mondanak.
3. A Tanulmányi Hivataltól kaphatsz hivatalos tájékoztatást. Ennek
legcélszerűbb módja, ha e-mailt írsz, hiszen így az ügyintézőnek is van módja
és ideje a kérdést körbejárni, annak utánanézni. Másrészről Neked is van
bizonyíték a kezedben a tájékoztatásról.
4. A PTE EHÖK által üzemeltett hallgatói jogsegélytől3.
Persze még sok lehetőség van segítségkérésre (kari vezetőség, egyetemi Oktatási
Igazgatóság…), de az esetek 99%-ban a fentiek elegendőek, vagy úgy is
továbbirányítanak a megfelelő felsőbb szervhez.

Az aktuális tisztségviselőket és elérhetőségeiket a http://aok.pte.hu/hu/egyseg/index/680 honlapon
találhatjátok.
3
http://pteehok.hu/ehok/egyetemi-hallgatoi-onkormanyzat/hallgatoi-jogsegely
2
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Fontos, hogy tartsd be a hivatalos eljárási rendet. Először mindig az első fokon
eljáró szerveket kell megkeresni egy üggyel, nem egyből a dékánnál kopogtatni.

Ne feledd, a szabályzatok vagy a határidők ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól!
A tanulmányi ügyekben eljáró szervek4:
1. A Tanulmányi Hivatal munkatársai
2. Kari Tanulmányi Bizottság (TB)
A TB foglalkozik a hallgatók tanulmányi ügyeivel, egyéni tanrenddel és
szociális alapú tandíjcsökkentéssel is. Akkor is fordulhatsz a TB-hez, ha úgy
gondolod, hogy valamilyen tanulmányi vagy vizsgaügyedben nem
jogszabály vagy szabályzat szerint jártak el.
3. Kari Kreditátviteli Bizottság
A KÁB feladata a más intézményben, karon vagy szakon szerzett
ismeretanyagok elfogadásának vizsgálata.
4. A dékán vagy az általa kijelölt személy
5. A rektor és a rektorhelyettes
Az eljáró szervek döntése vagy intézkedése ellen jogorvoslati kérelemmel
(köznyelvben fellebbezéssel) élhetsz 15 napon (nem munkanap!) belül az azt meghozó
szervnél, a Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz címezve.5 A Másodfokú Tanulmányi
Bizottság csak azt vizsgálja, hogy az első fokon eljáró szerv a jogszabálynak
megfelelően járt-e el. Tehát azért nem fellebbezhetsz, hogy a 30%-os
költségcsökkentésedet 50%-ra módosítsák.

4
5

PTE TVSZ 2017. február 01. napjától érvényes változata (továbbiakban TVSZ) 4§
TVSZ 12§
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Az illetékes szerveket kizárólag a Tanulmányi Hivatal ügyintézőjén keresztül
érheted el.

A kreditrendszer
Karunkon a Bolognai Nyilatkozatnak megfelelően kreditrendszer működik.
A kredit a hallgató tanulmányi munkájának mértéke (az az idő, amely az adott tudás
megszerzéshez elvileg szükséges). Egy kredit 30 munkaórának felel meg, melyből min.
12, max. 14 lehet kontaktóra (amikor valamilyen formában oktatóval találkozol).
Ennek alapján az általános orvos szakon (ÁOSZ) min. 360 és fogorvos szakon
(FOSZ) min. 300 kreditpont megszerzése szükséges a diplomához. Az előírt képzési idő
ÁOSZ esetében 12 félév, FOSZ esetén 10 félév. Ez átlag 30 kreditet jelent félévente.6
Az előírt kreditmennyiséget 10%-kal lépheted túl plusz költségtérítés nélkül.
A kreditek optimális megoszlása az ÁOSZ-on:

288 kr.
Kötelező tantárgy

360
kredit

min 20 kr.
Elektív tantárgy
min 18 kr.
Fakultatív tantárgy

248 kredit
1.-5. év
40 kredit
Szigorló év

1.-5. évben
20 kredit
Diplomamunka

Részletek a Tanulmányi Hivatal honlapján a Tanrend és tanterv menüpont
http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=570&menu=dinam&dmid=23&sz=0&nyelv=hun
6
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alatt:

A kreditek optimális megoszlása a FOSZ-on:

240 kr.
Kötelező tantárgy

300
kredit

min 45 kr.
Elektív tantárgy
min 15 kr.
Fakultatív tantárgy

1.-5. évben

20 kredit
Diplomamunka

Tanrend és tanterv
Mindenekelőtt fontos annak tisztázása, hogy a két fogalom nem ugyanaz.
A tanterv (ajánlott tanterv, mintatanterv): a képzés részletes szabályait,
követelményeit tartalmazó dokumentum. Megtalálod benne a diploma
megszerzéséhez szükséges kötelező tantárgyak és kritériumkövetelmények listáját,
valamint ezek előfeltételeit.
Az ajánlott tanterv: egy ajánlás vagy minta, ami a tárgyak olyan rendjét
tartalmazza, ami lehetővé teszi, hogy félévenként 30 kredit teljesítésével, a kiírt képzési
idő alatt elvégezd a képzést. Ettől persze jogod van eltérni.
A tanrend: Az adott félévben meghirdetett tantárgyak összessége.
A rád vonatkozó (beiratkozásod évétől érvényes) tantervet a Tanulmányi Hivatal
honlapjának Tanterv és tanrend menüjében7 találhatod. Ez tartalmazza a diploma
megszerzéséhez szükséges kötelező tantárgyak és kritériumkövetelmények listáját,
azok alapadatait, beleértve az előfeltételeket is.

7

http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=570&menu=dinam&dmid=23&sz=0&nyelv=hun
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A tantárgy8
A tantárgy a tanterv alapvető egysége, kreditértéke, előfeltételei9, óraszáma,
jegykialakítási formája, meghirdetésének ritmusa, felelős személye (tantárgyfelelős)
és szervezeti egysége van. A tantárgyak nem ismételhetőek, vagyis ha egy félévben
már felvetted és kreditpontot szereztél az adott tárgyból (teljesítetted), újból nem
veheted már fel. Akkor sem, ha a kódja megváltozik, vagy fakultatívból elektívvé lép
elő.10
A tantárgy meghirdetésekor (vagyis legkésőbb az első foglalkozáson), többek
között, a következőket kell kihirdetni (ezek később nem változtathatóak!):11
1. félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) számát,
témakörét és időpontját, pótlásuk és javításuk lehetőségét,
2. a félév végi számonkérés(ek) típusát (aláírás, félévközi/gyakorlati jegy
vagy vizsgajegy),
3. a vizsga jellegét (szóbeli, írásbeli vagy mindkettő),
4. az osztályzat kialakításának módját,
5. a tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, segédletek,
szakirodalom listáját,
6. a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát,
7. a foglalkozásokon való részvétel követelményeit és a távolmaradás
pótlásának lehetőségét,
8. az igazolás módját a foglalkozásokról és a vizsgáról való távollét esetén.
Amennyiben a tantárgyleírás és/vagy a kiegészítő információk ellenkeznek a TVSZ
rendelkezéseivel, automatikusan a TVSZ rendelkezése érvényes a tárgyleírásban
szereplő szándéknak megfelelően értelmezve (pl. „a tantárgy tanóráiról 10% hiányzás
engedélyezett” szöveg automatikusan érvénytelen, helyette „a tantárgy tanóráiról 15%
hiányzás engedélyezett” szabály érvényesül (hiányzások részleteit megtalálod az
Óralátogatás című fejezetben)).
A tantárgy és a kurzus kifejezés valójában különböző fogalmakat takar, de az egyetemi köznyelv szinte
mindig szinonimaként használja őket, így én is így teszek.
9
Az eltérő évben felvételt nyert hallgatók számára azonos tárgy előfeltételei eltérőek lehetnek – rád
mindig az vonatkozik, ami a te saját verziódban van, akkor is, ha csúszol, és más évfolyammal fogod
hallgatni az órát; és ez – nagyon indokolt eset kivételével – nem fog változni 6 éven át
10
ld. részletesen A tantárgyak típusainál
11
TVSZ 40.§
8

8

A tantárgyak típusai:
1. Kötelező tantárgy
A szakon mindenki számára kötelező (pl.: Anatómia) (tantárgy kódjának
harmadik betűje A/P/K/S, pl.: OOAAA1).
2. Elektív (kötelezően választható)
A tanterv által konkrétan meghatározott körből választható tantárgy (pl.:
Gyermeksebészet) (tantárgy kódjának harmadik betűje E).
3. Fakultatív (szabadon választható)
A tanterv által meg nem határozott körből választható (pl.: A kézíráselemzés
biológiai alapjai) (tantárgy kódjának harmadik betűje F).
4. Kritérium követelmény
Kötelezően teljesítendő előírás, amihez nem tartozik kredit (testnevelés, nyári
gyakorlatok…) (tantárgy kódjának harmadik betűje R).
5. Vizsgakurzus:
Részletek „A vizsgakurzus” című fejezetben.

Bár a hivatalos definícióban nem szerepel, de talán segít az elektív és
fakultatív tantárgy közötti különbség megértésben, ha úgy fogalmazok, hogy:
Elektív az a tantárgy, mely szorosabban köthető a kötelező tananyaghoz és
korábban már bizonyította, hogy a hallgatók érdeklődnek iránta.
Fakultatívak kötelező tananyaghoz szorosan nem köthető témák.
Választható tantárgy általában fakultatívként indul, és később nyerheti el az
elektív rangot.
Campus kredit
A képzésed során lehetőséged van a PTE más karainak kurzusait hallgatni. Ezek az
ún. Campus-kredit kurzusok, melyekre akkor jelentkezhetsz, ha a meghirdető kar(ok)
hallgatói nem töltötték be a helyeket, és az ÁOK befogadta az adott kurzust.

9

Egy szemeszter időbeosztása
Egy szemeszter három (+1) részre osztható
1. Regisztrációs időszak
Az az oktatási (szorgalmi) időszakot megelőző 2 hét, amikor lehetőséged
van beiratkozni/bejelentkezni és megkezdeni a tantárgyfelvételt
(részletek a „Tantárgyfelvétel” című fejezetben).
2. Szorgalmi időszak
Ebben az időszakban történik az oktatás.
3. Vizsgaidőszak
Ekkor van lehetőséged vizsgákat tenni.
4. Előrehozott vizsgaidőszak kizárólag vizsgakurzushoz
Abban az esetben, ha ősszel vizsgakurzust veszel fel, melyhez
„előrehozott” vizsgát hirdetnek meg, lehetőséged van a vizsgádat
előrehozva, a regisztrációs időszakban letenni (a részleteket megtalálod
az A vizsgakurzus című fejezetben).

10

A hallgatói jogviszony
A hallgatói jogviszonyod (ami lényegében az egyetem és közted létesített
szerződésen alapul) a beiratkozásoddal jön létre (pontosabban akkor, amikor az
egyetem elfogadja azt).12
Ha a felvételedet követő első regisztrációs időszakban nem iratkozol be, akkor
elveszted a jogot a későbbi beiratkozásra. A beiratkozás a Neptun/Ügyintézés/
Beiratkozás, bejelentkezés felületén keresztül, a beiratkozási lap kitöltésével, majd az
azt követően a kinyomtatott, aláírt beiratkozási lap és a személyes dokumentumok
Tanulmányi Hivatalba történő leadásával együtt történik. Ehhez itt találhatsz egy
hasznos demót:
http://neptun.pte.hu/hu/segedlet/beiratkozasbejelentkezes
A féléves állapotod lehet:
1. Aktív
Abban az estben aktív a féléved, ha az adott határidőig (regisztrációs
időszak végéig) bejelentkezel az adott félévre a Neptun-ban.
2. Passzív
Ebben az esetben a hallgatói jogviszonyod nem szűnik meg az
egyetemmel, de azt átmenetileg szünetelteted.
Féléved csak hallgatói jogviszonyod létrejötte után keletkezik!
A hallgatói jogviszony szüneteltetése (passziválás):13
 ha nem jelentkezel be az adott félévre (nem aktiválsz)
 ha a regisztrációs időszakban passzívra állítod a féléved
 ha a félév negyedik hetének végéig (de legkésőbb október 14-ig vagy
március 14-ig) kéred az utólagos passziválásodat (ezt csak akkor kérheted,
ha addig semmilyen formában nem lettél értékelve (pl. vizsga, ZH))

12
13

TVSZ 15§
TVSZ 22§
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ha szülés vagy baleset, betegség, illetve más váratlan, önhibádon kívüli ok
miatt nem tudsz eleget tenni kötelezettségeidnek14
 ha fegyelmi büntetésként felfüggesztik a jogviszonyod
 passzivált hallgatóként nem látogathatod az egyetem óráit15, nem tehetsz
vizsgát és nem vagy jogosult a hallgatók juttatásaira sem (kollégium,
szociális támogatás, tanulmányi ösztöndíj, diákigazolvány matrica…)
 Ha rendkívüli körülmény nem áll fenn, maximum 2 egymást követő
félévben lehetsz passzív
A hallgatói jogviszony megszűnik:16
Vagyis amikor megszűnsz tovább az egyetem hallgatója lenni
1. Az abszolutórium megszerzését követő első záróvizsga időszak utolsó
napján vagy más intézménybe való átvétel esetén az átvétel napján,
2. Fegyelmi eljárás következtében (vizsgacsalás) történő elbocsátás
esetén
3. A hallgatói jogviszony (Nftv17-ben meghatározott) valamilyen feltételének
megszűnése miatt,
4. Ha egymás után 3 félévre nem jelentkezel be.
5. Tanulmányi okból:
(1) Egy tantárgyból a javító (második) és ismétlő javítóvizsgáid
(harmadiktól) száma eléri az 5-öt (a dékáni vizsga is beleszámít)
(Tehát, a dékáni vizsgát is beleszámítva, összesen 6
vizsgalehetőséged van egy tantárgyból: 1 vizsga és 5 (ismétlő)
javítóvizsga. A 6. vizsga sikertelenségével, megszűnik a hallgatói
jogviszonyod.) 18
(2) ha valamelyik tantárgyat a harmadik felvételt követően sem
teljesíted19
(3) A beiratkozástól számítva, a kiírt képzési idő duplája (ÁOSZ 24
félév, FOSZ 20 félév) alatt nem sikerül végezni

Fontos, hogy erről haladéktalanul értesítened kell a Tanulmányi Bizottságot
A pontosság kedvéért meg kell jegyezni, hogy az előadások nyilvánosak, így azokat bárki látogathatja.
16
TVSZ 23§
17
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV
18
A 2012 előtt felvett hallgatókra nem vonatkozik.
19
TVSZ 2. számú melléklet 1§ - A 2012-ben és 2013-ban felvételt nyert hallgatókra nem vonatkozik.
14
15
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(4) A beiratkozást követő 2. aktív félév után 20 kreditet nem
teljesítesz (ebből min. 15 kredit kötelező tárgyból)
(5) A beiratkozást követő 4. aktív félév után 40 kreditet nem
teljesítesz (ebből min. 20 kredit kötelező tárgyból)20
(6) Ha írásban bejelented hallgatói jogviszonyod megszüntetését
(7) Ha költségtérítéses vagy önköltséges képzésre történő átsorolást
követően nyilatkozol, hogy nem kívánod tanulmányaid folytatni,
illetve, ha az állami ösztöndíjas képzés feltételeinek vállalásáról szóló
nyilatkozatod visszavonod, és önköltséges képzésben sem kívánsz
tovább tanulni.
A hallgatói jogviszony tanulmányi okból történő megszűntetésének feltétele, hogy
ennek veszélyéről megfelelő felszólítást kapj, ennek részleteit a TVSZ 23. §-ban
olvashatod.

20

TVSZ 2. számú melléklet 1§ (4)
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A finanszírozási forma
Finanszírozási forma lehet:
1. Állami ösztöndíjas (hallgatói ösztöndíjszerződést21 kell aláírnod22)
2. Önköltséges (költségtérítési szerződést kell kötnöd)
Önköltséges finanszírozási formába sorolnak át az alábbi esetekben:23
1. Támogatási idő túllépése után (ajánlott szemeszterek+2 félév)
2. Ha két egymást követő aktív félévben nem teljesíted az előírt
kreditmennyiség felét (felfelé kerekítve, elektív és fakultatív is számít)24
Érintett hallgatói kör: a tanulmányaikat adott szakon a 2007/2008.
tanévben, illetve valamely ezt követő tanévben, de még 2016/2017.
tanévet megelőzően megkezdő hallgatók
3. Ha az utolsó két olyan félév átlagában, melyben a hallgatói jogviszonyod
nem szünetelt és nem szereztél legalább 36 kreditet, vagy nem érted el
2,25 súlyozott tanulmányi átlagot. Érintett hallgatói kör: a tanulmányaikat
adott szakon 2016/2017. tanévben vagy ezt követően megkezdett
hallgatók
4. Ha két egymást követő aktív féléved súlyozott tanulmányi átlaga kisebb,
mint 2,00 (a különböző típusú átlagokról a Tantárgyfelvétel című
fejezetben olvashatsz) Érintett hallgatói kör: a tanulmányaikat adott
szakon a 2012/2013. tanévben, illetve valamely ezt követő tanévben, de
még 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő hallgatók
5. Ha kimeríted a maximálisan igénybe vehető támogatási időt (12+2 félév)
6. Ha kéred, hogy soroljanak át önköltséges képzésre
Lehetőséged van kérni, hogy átsoroljanak állami ösztöndíjas finanszírozási
formába25
 ha megürül állami ösztöndíjas hallgatói létszámkeret ÉS
Részletek:
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/koltsegek_es_juttatasok/magyar_allami_osztondij_feltetelei
22
TVSZ 15§
23
PTE SZMSZ 6. számú melléklete, a PTE Térítési és Juttatási Szabályzata 42§
24
A szabály a 2016-ban és utána felvett hallgatókra nem vonatkozik
25
PTE SZMSZ 6. számú melléklete, a PTE Térítési és Juttatási Szabályzata 43§
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normatíva26 szempontjából azonos finanszírozási csoportban vagy, mint
az a hallgató, akinek a helyére kerültél ÉS
az utolsó két aktív félévedben teljesítetted a tanterv által előírt
kreditmennyiség min. 50%-át ÉS
az összesített korrigált kreditindexed magasabb, mint az állami
ösztöndíjas hallgatók alsó ötödének ÉS
még
nem
használtad
el
a
maximális
támogatási időt

Az átsorolt hallgatók körét a tanulmányi teljesítményük (összesített korrigált
kreditindexük) alapján határozzák meg (vagyis, ha 5 hely szabadul fel, akkor a fenti
feltételeket teljesítő, kérvényező hallgatók közül az 5 legjobb tanulmányi átlaggal
rendelkezőt sorolják át)
Kizárólag a fel nem használt állami ösztöndíjas féléveket használhatod el (vagyis, ha
akinek a helyére átkerülsz, már csak 2 állami ösztöndíjas félévvel rendelkezett,
akkor neked is csak 2 állami ösztöndíjas féléved lesz)27
Lehetőséged van kérni az önköltséges formában a költségtérítés díjának
csökkentését. Részletek a kari Dékáni Utasításban.28
 Tanulmányi eredményed alapján
Az ösztöndíjhoz hasonlóan, minél jobban teljesítesz, annál több
kedvezményt kapsz.
 A felvett kreditmennyiség alapján
Ha 18 vagy annál kevesebb kreditet veszel fel az adott félévben, akkor
annak mértékétől függően kevesebb tandíjat kell fizetned (ehhez két lezárt
félévvel már rendelkezned kell).
 Szociális alapon
 legfeljebb 70%-ig
 a Tanulmányi Bizottság javaslata alapján a Dékán dönt

A hallgatói normatíva a hallgatóra fordítható maximális állam által biztosított összeg (támogatás).
Meghatározása évenként történik.
27
A tanulmányi Hivatal törekszik arra, hogy elegendő támogatott félévet kapj tanulmányaid befejezéséhez.
28
6/2017. (04.11.) számú ÁOK dékáni utasítással módosított 1/2012. (01. 02.) számú ÁOK dékáni utasítás;
http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2016-2017/DU_1_2017_04_1_HU_20170411(1).pdf
26
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előre nem látható változás (pl. betegség, halálesemény,
váratlanul elvesztett bevételi forrás, baleset stb.) állt be a szociális
helyzetedben (tehát általános rossz szociális helyzet, vagy előre
látható esemény (pl. átkerülsz önköltségesre, nyugdíjba megy
valamelyik szülőd) általában nem méltányolható)
Ez a változás a félév megkezdését megelőző évben állt be

Figyelem! Kedvezményt csak akkor kaphatsz, ha kérelmezed.
Figyelem! Minden félévben tájékozódj az aktuális határidőkről és szabályokról!
Az űrlapokat megtalálhatod a Tanulmányi Hivatal honlapján az Űrlapok,
letölthető dokumentumok menüpont alatt.29

Kezdd el időben beszerezni a szükséges igazolásokat!
Vedd fel a kapcsolatot mindkét szülővel (akkor is, ha nem laktok együtt),
hiszen mindkettejük keresetéről igazolást kell beadnod!
Fontos, hogy a pályázatodban lehetőséget adj a TB-nek, hogy minél jobban
megismerje a szociális helyzeteteket és a bekövetkezett változásokat. Fontos,
hogy mindent megfelelően, hitelesen igazolj!

29

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/570/24

16

Tantárgyfelvétel
A tantárgyfelvétellel nyered el a jogot, hogy az adott tantárgy óráit látogasd, abból
vizsgát tegyél, így érdemjegyet és kreditet szerezz.
A tantárgyfelvétel a Tanulmányi Rendszerben (jelenleg ez a Neptun30) történik.
Tantárgyfelvételre csak akkor van lehetőséged, ha beiratkoztál és be is jelentkeztél a
félévre (aktiváltad a státuszod, lásd a Hallgatói jogviszony című fejezetben). Ezekhez
hasznos segítséget találsz a PTE honlapján:
http://neptun.pte.hu/hu/segedlet/beiratkozasbejelentkezes
A kurzusfelvételről is találsz itt egy segédletet:
http://neptun.pte.hu/hu/segedlet/tanulmanyok_targyfelvetel_0
Ezt csak annyival egészíteném ki, hogy a kurzusfelvételi menüben mindig
ellenőrizd, hogy a megfelelő képzésben és ciklusban akarsz-e tantárgyat felvenni (bal
felső sarokban legördülő lista).
Néhány kurzusnál nem fogtok időpontot találni. Ezeknél a kurzusoknál az első
héten találkoznak a kurzust felvett hallgatók az oktatóval és egyeznek meg az
időpontban.

30

https://neptun-app1.tr.pte.hu/hallgato/login.aspx/
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Kurzusfelvételi és leadási időszakok31:
Kötelező kurzus felvétele

A szorgalmi időszakot megelőző
regisztrációs időszak

Kötelező kurzus leadása
Elektív és fakultatív
kurzus, illetve kritérium
követelmény felvétele

A szorgalmi időszakot megelőző
regisztrációs időszak elejétől a szorgalmi
időszak ötödik munkanapja 24:00-ig

Elektív és fakultatív
kurzus, illetve kritérium
követelmény leadás

A szorgalmi időszakot megelőző
regisztrációs időszak elejétől a szorgalmi
időszak harmadik munkanapja 24:00-ig

 Csak olyan tantárgyat vehetsz fel, aminek teljesítetted az előfeltételeit32.
 Az előírt kreditmennyiséget 10%-al lépheted túl térítés nélkül, efelett (ÁOSZ:
396 kredit, FOSZ 330 kredit) köteles vagy díjat fizetni.
 Lehetőséged van a Karon a tantárgyat a képzésed nyelvétől eltérő nyelven
felvenni. Feltétele a nyelv megfelelő szintű ismerete és természetesen a tárgy
előfeltételeinek teljesítése. A vizsgát is ezen a nyelven kell tenned. A
kérelmedet, aminek a tantárgyfelelős és az EgészségügyiNyelvi és
Kommunikációs Intézet hozzájárulását is tartalmaznia kell, legkésőbb a
regisztrációs időszak megkezdése előtt 5 munkanappal kell benyújtanod a
Tanulmányi Hivatalban. Összesen legfeljebb 30 kredit értékben vehetsz fel
kötelező tantárgyat. Választható tantárgy esetén nincs ilyen korlát.
 Ha egy tantárgyra jelentkezők száma nem érte el a minimális létszámot, akkor
a kurzus törlésre kerül (ez alól kivételek a kötelező kurzusok). Erről legkésőbb a
szorgalmi időszak negyedik munkanapjáig értesíteniük kell, így lehetőséged van
még egy napig felvenni valami mást a helyére.
 A kurzusfelvételi időszak végéig kötelességed ellenőrizni a Neptun-ban a
kurzusokra való jelentkezést.
 A TE felelősséged, hogy felvegyél minden szükséges kurzust.
 A TE felelősséged, hogy a kurzusfelvételi időszak lezárása után ellenőrizd az
Neptun-ban nyilvántartott kurzusaid listáját. Ha ez nem felel meg a valóságnak,
A tanév időbeosztását a Tanulmányi Hivatal honlapján a Tanrend és tanterv menüpont alatt találhatjátok
http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2016-2017/IP/tanevidobeosztasa_2016-2017_AOK_HUN_KT.pdf
32
TVSZ 41§
31
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akkor a kurzusfelvétel lezárását követő 8 napon belül panasszal élhetsz a
Tanulmányi Hivatalban.
 Ha adminisztratív hiba miatt nem tudtál felvenni egy tantárgyat (pl. a
vizsgakurzusod (lásd „A vizsgakurzus” című fejezetben) előrehozott vizsgájának
jegyét nem rögzítették időben) akkor az első héten lehetőséged van
díjmentesen felvenni azt.33 Erről minden esetben szükséges AZONNAL emailben értesíteni a tanulmányi ügyintéződet a TH-ban.
 Kötelező tantárgy utólagos felvételére (beleértve a vizsgakurzusokat is) a 3.
oktatási (szorgalmi) hét végéig van lehetőség. Ha nem vizsgakurzusról van szó,
akkor a kérvényhez mellékelni kell a tantárgyfelelős igazolását is arról, hogy az
adott szemeszterben jártál a kurzus foglalkozásaira és addigi hiányzásod nem
érte el a tantárgy félévi óraszámának 15 %-át. Az utólagos tantárgyfelvétel
díjköteles.
 Utólagos leadásra csak indokolt esetben (pl. előre nem látható óraütközés) a
TB engedélyével van lehetőség.
A tantárgyfelvétel hatékony lebonyolításához szükség van arra, hogy
tekintettel legyünk egymásra, és legyen némi „betyárbecsület” is:
Kérlek, ne foglalj helyet másoknak egy kurzuson!
Kérlek, állítsd össze mielőbb a saját órarended, ne tartalékolj kurzusokat,
mert ezzel mástól veheted el a helyet!
Időben add le azokat a kurzusokat, amik nem kellenek!
Nagyon sokféle „taktika” terjedt el a kreditek beosztásával kapcsolatban.
Fontos, hogy egyik ilyen „taktikát” se vedd át! Találd meg a számodra
optimális, egyedi beosztást!
Az ösztöndíjadat a korrigált kreditindexed alapján kapod, és, ahogy lejjebb
olvashatod, ha 30-nál több kreditet veszel fel egy félévben, akkor magasabb
átlagot érhetsz el, hiszen az osztóban csak 30 szerepel. Csak ezért ne vállald túl
magad! Lehet, hogy a felvett plusz 2-3 kredit javítaná az átlagodat, de
előfordulhat, hogy így nem lesz annyi időd és energiád a nagyobb kreditértékű
kötelező tárgyakat tanulni.
Az is fontos szempont lehet, hogy a szakmaspecifikus tárgyakat
(Szívsebészet, Idegsebészet, Invazív kardiológia, Fül-orr-gégészeti specialitások,
Veszélyeztetett terhesség…) majd a klinikai modulban tudod felvenni, így
érdemes arra az időre is „félretenni” néhány kreditpontot.
33

TVSZ 2. számú melléklet 2/A§
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Átlagok, kreditindexek:
Súlyozott (tanulmányi) átlag:
Σ(teljesített kredit × érdemjegy)
Σ teljesített kreditpont
Kreditindex:
Σ(teljesített kredit × érdemjegy)
30
Korrigált kreditindex:
Σ(teljesített kredit × érdemjegy)
teljesített kredit
×
30
vállalt (felvett)kredit
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Óralátogatás
A tantárgyak nagy része további tárgyelemekre osztható:
1. Előadás
Az elméleti tudás átadásának alapja. A tantárgyat felvevő összes hallgató
számára egy időben van.
2. Gyakorlat
A kiscsoportos foglalkozások közé tartozik. A gyakorlati tudás átadásának
alapja.
Megkülönböztethetünk
betegágy
melletti,
illetve
laborgyakorlatokat.
3. Szeminárium
Célja az elméleti tudás elmélyítése, bővítése. Szintén a kiscsoportos
foglalkozások közé tartozik.
Ezen a ponton szeretnénk felhívni a figyelmeteket az alábbiakra, mely hasznos
tudnivalóként szolgál a tanulmányaid előrehaladásában:
1. Célszerű figyelni arra, hogy lehetőség szerint tartsd be a mintatantervet és
haladj aszerint.
2. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy készülj rendszeresen az órákra.
3. Valamint lehetőség szerint a vizsgaidőszak elejére időzítsd a vizsgáidat,
ha esetleg nem sikerülne első alkalommal teljesíteni, hogy még fel tudj
jelentkezni további vizsgaidőpontokra.

Hiányzások:34
Egy tantárgy minden elemének látogatása kötelező. Még akkor is, ha azon
létszámellenőrzést („katalógust”) nem tartanak. A kiscsoportos foglalkozásokon a
létszámellenőrzés kötelező, az előadásokon ennek módját a tantárgyfelelős határozza
meg.


34

15%-ról igazolás nélkül hiányozhatsz

TVSZ 2. számú melléklet 1/A§
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15-25% között a félév elfogadását (aláírás) a tantárgyfelelős dönti el
Ha 25%-nál többet hiányzol (bármely okból), nem vizsgázhatsz
Ha gyakorlatról hiányzol, annak anyagát (méréseket, vizsgálatokat) pótolnod
kell
Ha 10 percnél többet késel, hiányzónak számítasz, de a
gyakorlaton/szemináriumon részt vehetsz (nem kell pótolni az óra anyagát)
Egyes intézeteknél a legkisebb késés is igazolatlan hiányzást jelent
A fenti szabályok külön is alkalmazhatók csak a kiscsoportos foglalkozásokra
is (pl. csak a gyakorlatokról hiányzást ellenőrzik, és ennek kell 15% alatt lennie,
az előadásokon való részvételt pedig nem ellenőrzik).
A klinikumban lehetőséged lesz arra, hogy a hiányzásaidat szakmai
blokkgyakorlattal (pl. ambulancián, ügyeletben való részvétellel) pótold. Ezt
maximum az órák 14,3%-ig teheted meg.

Viselkedési szabályok
Bízom benne, hogy feleslegesen írom le a következőket:
1. Ha beszélgetsz nem csak az oktatót, hanem a társaidat is zavarod.
2. A késés tiszteletlenség mind az oktató, mind a többi hallgató irányába és
a foglalkozást is megzavarod érkezésedkor. Ha késve érkezel, akkor
csendben, a foglalkozás lehető legkisebb zavarásával foglalj helyet a
hátsó sorokban.
3. Fejlett, egészséges fiatal vagy. Ki kell tudnod bírni másfél órát evés, ivás,
mosdóba kéretőzés nélkül.
4. Igen, látszik, ha olvasol, kártyázol, vagy a telefonodon játszol a pad alatt.
Rendkívül zavaró tud lenni.
5. Az egyetem hagyományai szerint, az előadások végén a tetszést nem
tapsolással, hanem a pad alján kopogással fejezzük ki. A nem tetszést
pedig csoszogással.
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Vizsgák
A vizsga a hallgatói teljesítmény értékelésének alapvető módja.35
Típusai:
 Félévközi jegy (FKJ)
Bármilyen típusú számonkérés (szóbeli, írásbeli, gyakorlati) a félév során (a
szorgalmi időszakban). Minden választható tantárgy FKJ-el zárul. FKJ esetén
a vizsgaidőszak második hetéig egy alkalommal lehetőséget kell adni a
javítására.
 Kollokvium (K)
Bármilyen típusú, vizsgaidőponthoz kötött számonkérés a vizsgaidőszakban.
A vizsgáztató legalább adjunktus, de még egy kompetens tanúra van szükség
(ez lehet hallgató is). (Az oktatási dékánhelyettes engedélyével tanársegéd
vagy klinikai főorvosi is vizsgáztathat.)
 Szigorlat (Sz)
Több tantárgy együttes számonkérése a vizsgaidőszakban. Legalább két fős
vizsgabizottság előtt zajlik, ennek elnöke docens vagy egyetemi tanár.36
Félévközi teljesítmény határozza meg a vizsgára bocsáthatóságot (aláírás). Ennek
feltételeit a tantárgy meghirdetésekor nyilvánosságra kell hozni (számonkérések,
gyakorlatok, ezek időpontja…). A vizsgába a félévközi teljesítmény max. 30% erejéig
beszámítható, de ez alapján vizsgamentesség is szerezhető.
Vizsgajelentkezés:
 Vizsgák időpontját és létszámkorlátait a 11. szorgalmi héten nyilvánosságra
kell hozni.
 A kihirdetett vizsgát az intézetnek meg kell tartania (nem maradhat el vizsga
például rossz idő vagy betegség miatt sem).
 Vizsgáidat TE osztod be magadnak a meghirdetett vizsgaidőpontok alapján.
 Az intézetek a hallgatói létszám kétszeresét meghaladó vizsgahelyet
hirdetnek meg.
 Ezen túl már a TE felelősséged úgy beosztani a vizsgáidat, hogy maradjon
időd javítóvizsgára is.
35
36

TVSZ 47-53§
TVSZ 2. sz. melléklet 2§ (8)
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Vizsgát leadni a vizsga időpontját megelőző 2. munkanapon 9 óráig
tudsz.
 Vizsgát felvenni a vizsga időpontját megelőző (1.) munkanapon 9 óráig
tudsz.
 Szükség esetén kérhetitek a tantárgyfelelőst, hogy további
vizsgaidőpontokat vagy vizsgahelyeket hirdessen meg, de neki nem
kötelessége eleget tenni a kérésnek. Az így meghirdetett vizsgahelyek
ugyanúgy megjelennek a Neptunban és azokra bárki jelentkezhet (nem
csak az, aki kérte a kibővítést).
„Nem jelent meg” (a vizsgán) az a hallgató, aki nincs jelen, mikor az utolsó
vizsgázó hallgató befejezi a vizsgáját. Ezzel veszít egy vizsgalehetőséget és
pótdíjat köteles fizetni.
Alapos ok (pl. egészségügyi problémák) esetén, a mulasztott vizsga után
legkésőbb 8 nappal a tantárgyfelelőssel előzetesen hitelesített, majd a
Tanulmányi Hivatalban leadott, igazolásokkal megfelelően alátámasztott
kérelemmel a vizsgalehetőség visszanyerhető.
A Feedback kérdőívek kitöltésével egy nappal korábbi vizsgafelvételi
lehetőség nyerhető (részletek lásd később).






Vizsgalehetőségek
1. Vizsga (A)
2. Javítóvizsga (B)
3. Ismétlő javítóvizsga (C)
4. Dékáni vizsga (D)
Pótdíj köteles minden harmadik és további vizsga függetlenül attól, hogy azt melyik
félévben használod el (tehát akkor is, ha abban a félévben az az első vizsgád abból a
tárgyból, de az előző félév(ek)ben már elhasználtad a két ingyenes vizsgalehetőséget).






A vizsgán alapvető ismeretek (minimum követelmények) hiánya azonnali
bukást vonhat maga után
Az értékemelő vizsgára (ha az előző vizsgán nem buktál meg) külön kell
jelentkezni a Neptunban. Fontos megjegyezni, hogy ezen alkalommal
rontani is lehet.
A vizsgázó nem megfelelő magatartása (csalás, tudatmódosító szerek
használata)elégtelen érdemjegyet, esetleg fegyelmi eljárást von maga
után.
Abban az esetben, ha az A és B vizsgát ugyanannál az oktatónál tetted le,
jogod van kérni a tantárgyfelelőstől, hogy a C vizsgát más vizsgáztatónál
vagy a tantárgyfelelős által kijelölt vizsgabizottság előtt teljesítsd. Ezt
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akkor is kérheted, ha a harmadik (C) vizsgát már egy másik
vizsgaidőszakban teszed.
A vizsgák a kar oktatói és hallgatói számára nyilvánosak.
A vizsga megkezdése előtt megfelelő igazolvánnyal (személyi igazolvány,
jogosítvány, útlevél) kötelességed igazolni a személyazonosságodat.

Legendák
Nincs olyan szabály, hogy egy nap nem bukhat meg mindenki!
Nincs olyan szabály, hogy nem vizsgázhatsz a gyakorlatvezetődnél!
Nincs olyan szabály, hogy egymás után kétszer nem vizsgázhatsz ugyanannál
a személynél!

Ne feledd, a vizsgán a vizsgateljesítményedet értékelik, aminek csak egy
része a tudásod! Az értékelést befolyásolhatja a megjelenésed,
magabiztosságod, összeszedettséged, szerencséd, a vizsgáztató kedélyállapota,
érdeklődési köre stb. Sokszor még a többi vizsgázónak is hatása lehet a Te
megítélésedre. Szóval, ne törj le egy sikertelen vizsga után és véletlenül se
hasonlítsd magad másokhoz a vizsgaeredmények alapján! Ahhoz túl sok a
változó és az általad befolyásolhatatlan háttértényező.
Persze, ha nem tanulsz, akkor nem fogsz átmenni!

A megjelenésről
Szóbeli vizsga esetén illik megtisztelni az eseményt és vizsgáztatót a
megfelelő megjelenéssel. Természetesen nincs szükség alkalmi ruházat
viselésére (frakk, ill. estélyi). Fiúknál öltöny és (megfelelően megkötött)
nyakkendő, lányoknál kiskosztüm (ajánlott térd közelbe érő szoknyával vagy
nadrággal, szolid dekoltázzsal) tökéletesen megfelelő.

Soha ne add fel és ne buktasd meg magad! A vizsgáztató sem ellensége saját
magának, ha eldöntötte, hogy megbuktatott, akkor meg fogja mondani. Nem
fogja még percekig hallgatni a feleleted. Ne feledd, amíg kérdeznek, addig
versenyben vagy!
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Pletykák
„Azon buktam meg, hogy…”, igen, lehet, hogy az utolsó, amit nem tudott a
sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi volt, de általában nem azon bukott
meg, hanem mert az előző 9 kérdést sem tudta.
„A lányokat jobban szereti…”, „A kék ing rózsaszín nyakkendővel plusz egy
jegy…” és még sorolhatnám. Alapjuk csak a legritkább esetben van.
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A vizsgakurzus
A vizsgakurzus egy kötelező tantárgy felvételének azon különleges módja, amikor
nincs kontaktóra (nem kell, nem is lehet bejárni37). Ennek a kurzusnak a felvételére
akkor van lehetőséged, ha korábban már teljesítetted a vizsgára bocsátás feltételeit
(vagyis egyszer végigjártad az órákat, megszerezted az elektronikus aláírást, de a
vizsgát nem sikerült teljesíteni).
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Feltétele, hogy a tantárgy minden félévközi követelményét teljesítetted
korábban (már van aláírásod).
A vizsgakurzus felvétele „rendes” tantárgyfelvételnek számít (a három
lehetőség közül elveszik egy!).
Ugyanúgy 3 (+1) vizsgalehetőséged van (és beleszámít a 6 lehetőségbe is!).
(Csak) ŐSSZEL lehetőséged van a három vizsgalehetőség közül 1-et
előrehozni a második regisztrációs hét első három napjára, amennyiben a
vizsgakurzust előrehozott vizsgával együtt hirdeti meg a tantárgyfelelős
Sikeres előrehozott vizsga esetén a második regisztrációs hét maradék
napjain lehetőséged van a tantárgyra épülő kurzusok felvételére, de technikai
okokból csak a jegybeírást követő napon tudod felvenni a tantárgyat a
Neptunban.
Ha felvettél egy vizsgakurzust és jelentkeztél egy előrehozott vizsgára, akkor
a félév utólagos passziválásra már nincs lehetőség (az államilag támogatott
félévet akkor is elveszted, ha semmilyen tantárgyat sem fogsz tudni felvenni).
A tantárgyfelelősök nem kötelesek vizsgakurzust, illetve előrehozott vizsgát
meghirdetni. Tájékozódj minden évben az aktuálisan meghirdetett
vizsgakurzusokról!

A pontosság kedvéért meg kell jegyezni, hogy az előadások nyilvánosak, így azokat bárki látogathatja.
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Az őszi vizsgakurzus valamilyen szinten megfeleltethető a régi augusztusi
pótvizsgaidőszakkal. Azonban, a keringő pletykákkal ellentétben, ennek
felvételéhez nem kell sikertelen vizsgát tenni a tavaszi vizsgaidőszakban, csak a
virtuális félév végi aláírást kell megszerezni. Ugyanígy, a régi pótvizsgaidőszakkal
szemben, a szerzett jegy (és kredit) az őszi és nem a tavaszi átlagodba számít.
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Dékáni méltányosság
Képzésed során 1 alkalommal kérheted a Dékánt, hogy mentességet adjon a TVSZ
olyan rendelkezése alól, amely nem a tanulmányi követelmények rendelkezéseire
vonatkozik (pl: határidő túllépése) (Nem teheted magadnak könnyebbé az egyetem
elvégzését. Például nem kérheted, hogy anatómiából ne kelljen szigorlatoznod).
Ezen belül kérhetsz magadnak a Tanulmányi Hivatalban 4. azaz ún. D vizsgát is a
vizsgaidőszakon belül a vizsgajelentkezés szabályainak megfelelően (vagyis, ha van
még szabad hely és teljesítetted a vizsgára bocsájtás feltételeit).
A Dékán saját hatáskörében bírálja el a kérelmeket. Semmi sem garantálja, hogy
elfogadja a kérelmedet.
Nem gyakorolható méltányosság a hallgatói jogviszony megszűnését
eredményező határozatokkal szemben!
Általánosságban elmondható, hogy nincs értelme a D vizsgát tartogatni.
Lényegében mindegy, hogy a képzésed során mikor kényszerülsz évismétlésre,
vagy ezt milyen vizsga miatt teszed meg. Érdemes az első szükséges alkalommal
elhasználni ezt a lehetőséget.
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Vizsgacsalás
Vizsgacsalásnak minősül, így elégtelen (1) érdemjegyet, a dékáni méltányosság
elvesztését és adott esetben fegyelmi eljárást von maga után:38
 Szerzői jogok megsértése (lesés, plágium)
 Vizsgázó helyettesítése (minden vizsga előtt tudnod kell igazolni magad
személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél segítségével)
 Meg nem engedett segédeszköz használata
 A számonkérés témájával kapcsolatos, tankönyv, kézzel írott vagy
nyomtatott, papír alapú eszköz („puska”) BEVITELE a számonkérés
alkalmával a számonkérés helyiségéül szolgáló terembe
 Adattovábbításra alkalmas elektronikai eszköz (mobiltelefon, notebook,
laptop, Iphon, Ipad, Ipod, sms továbbítására alkalmas óra, minikamera,
headset készlet, stb.) BEVITELE a számonkérés alkalmával a számonkérés
helyiségéül szolgáló terembe, ill. a terem egy, az oktató által meghatározott
helyén kell a hallgatóknak a számonkérés idején kikapcsolt állapotban azokat
elhelyezni.
Az elérhető digitális (és kém) technológia a csalások olyan új, fejlett módjait
teszik lehetővé, ami szükségessé tette a vizsgacsalási szabályok ilyen mértékű
szigorítását.
Fontos, hogy a vizsgacsalás megállapításához nem kell azon kapni valakit,
hogy használja az eszközt. Elég, ha nála van. Kérlek, ezért mindig ellenőrizd, hogy
nem maradt-e véletlenül a telefonod a zsebedben vagy a jegyzet a
hátizsákodban, mielőtt bemész vizsgázni.
Nem egy példa volt rá, hogy hallgatót elbocsátottak vizsgacsalás miatt.
Kérlek, szigorúan tartsd be a fenti szabályokat!

5/2016. (08. 16.) számú ÁOK Dékáni Utasítással módosított 2/2012 (05.08) számú Dékáni Utasítás a
vizsgacsalások visszaszorítására
38
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Nyelvi követelmények
Az abszolutórium megszerzésének feltétele:
 Államilag elismert C (A+B) típusú, középszintű nyelvvizsga a képzési és kimeneti
követelményekben39 meghatározott nyelven
 C típusú középszintű szaknyelvi nyelvvizsga (a diploma kiadásához elegendő a
kari szaknyelvi vizsga, de emellé kell egy általános, államilag elismert
nyelvvizsga is)40
 Profex államilag elismert nyelvvizsgával egyidejűleg teljesíted az általános és
szakmai nyelvvizsga követelményét is.41
Célszerű a felsőbb évekre hagyni a nyelvvizsga letételét. A vizsga során
szakmai témájú szöveget kell alkotni és hiába beszélsz kiválóan angolul, ha nem
tudsz a mandulagyulladásról egy szöveget összehozni.

Lásd: Szakleírás:
http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=570&menu=dinam&dmid=23&sz=0&nyelv=hun
40
részletek:
http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=60&menu=dinam&dmid=114&sz=0&nyelv=hun
41
részletek: http://profex.aok.pte.hu/
39
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Testnevelés








A szigorló modul megkezdésének előfeltétele 4 félév (heti 2 óra) testnevelés
foglalkozás, mint kritérium követelmény tárgy elvégzése (de ennél tovább is
lehet maradni)
A kritériumtárgy követelményét elsősorban az ÁOK Testnevelési és
Sportközpont által közétett testnevelési foglalkozásokon, másodsorban az
orvoskar
diáksportkörének
és
sportegyesületének
foglalkozásain
harmadsorban az egyetem bázisán működő Pécsi Egyetemi Atlétikai Club
(PEAC) edzésein teljesíthető.
Lehetőség van előzetes egyeztetés után külső teljesítő helyen is teljesíteni a
testnevelés követelményeket.
Az ország kiemelkedő sportolói felmentés nyerhetnek a kritérium
testneveléskurzusok teljesítése alól.
A testnevelés kurzusokat is a Neptun tantárgyfelvételi menüpontjában tudtok
felvenni a regisztrációs időszakban.

Karunkon nagyon sok lehetőség nyílik a sportolásra. Választhattok az
asztalitenisztől kezdve, a küzdősportokon, a lovagláson át egészen az airsoftig.
Tartalmasan használjátok ki ezeket a lehetőségeket! Kiváló szakemberektől
tanulhattok, sokszor egyébként méregdrága sportokat, teljesen ingyen.
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Feedback
A Feedback vagy hivatalos nevén az oktatói munka hallgatói véleményezése
(OMHV) a kar oktatási minőségbiztosítási rendszerébe illeszkedik. Alapja a Te
visszajelzésed az oktatásról, melyet jelenleg a Neptun rendszerben található kérdőívek
segítségével kérdezünk meg tőled.42
A Te véleményed a legfontosabb eszköz az oktatásunk fejlesztéséhez! Kérlek,
gondosan tölts ki minden kérdőívet, hiszen válaszaidnak megfelelően próbálunk
változtatni képzésünkön és jutalmazni (illetve, ha szükséges, számon kérni) az
oktatókat!
Fontos leszögezni, hogy a kérdőívek TELJESEN ANONIMAK. A rendszer
semmilyen formában NEM TÁROLJA, hogy ki, melyik kérdőívet töltötte ki, csak annyit,
hogy kitöltött-e kérdőívet vagy sem. Még a RENDSZER FEJLESZTŐI SEM tudják
összekapcsolni a kérdőívet a kitöltővel.
Szóval, biztonságban vagytok, megvédjük a véleményeteket.
Milyen kérdésekben kérjük ki a véleményeteket?
1. A kötelező tantárgyak általános és a gyakorlatvezetők értékelése
A kötelező tárgyakat értékelő kérdőív, mely a vizsgaidőszak utolsó napján
jelenik meg a Neptunban. A kérdőívek ezután 2 hónapig tölthetőek ki. A
összes kötelező tárgyhoz tartozó kérdőívet kitöltőket egy nappal korábbi
vizsgafelvételi lehetőséggel jutalmazzuk! Ez azt jelenti, hogy azok a
hallgatók, akik minden kérdőívet kitöltenek a határidőn belül, a következő
szorgalmi időszakban egy nappal korábban kezdhetik meg a
vizsgafelvételt. A választható kurzusok, előadások és vizsgák értékelésére
NINCS szükség a kedvezmény elnyeréséhez.
2. Vizsgák értékelése
A jegybeírás után jelenik meg a kérdőív a Neptunban, melyet 2 hétig
tölthetsz ki.
3. Előadások értékelése
42

További részletek: http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2013/Dekani%20Utasitas_Feedback_docx(3).pdf
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Az előadást követő nap jelenik meg a kérdőív a Neptunban, melyet az
előadástól számított két hétig tölthetsz ki.
4. Elektív és fakultatív tárgyak értékelése
Az utolsó szorgalmi héten jelenik meg a kérdőív a Neptunban melyet a
vizsgaidőszak végéig tölthetsz ki.
+1. Monitor csoport
A monitor csoport egy delphi módszert követő fókuszcsoportos felmérés.
Minden évben 2 évfolyamon hirdetjük meg 20-20 főnek. Több konzultáció
során létrehozunk egy 100-150 kérdéses kérdőívet, mely a tantárgyakat
legapróbb részletekbe menően értékeli. A résztvevők jelképes
jutalmazásban is részesülnek.

„Passzív hallgatók”
Azoknak a hallgatóknak is érdemes kitölteni a kérdőíveket, akik a következő
félévben passzív státuszúak lesznek, mert lehetőségük van átörökíteni
kedvezményüket a passzív félév(ek)en és a következő aktív félévben felhasználni.
FRISSEN BEIRATKOZÓ HALLGATÓK („ELSŐSÖK”)
A frissen beiratkozó hallgatóknak (elsősök, gólyák) nincs lehetőségük korábbi
tárgyaik értékelésére, így nekik a Feedback ÁOK színterében található „Beiskolázási
kérdőív - KORÁBBI VIZSGAFELVÉTELÉRT” nevű kérdőívet kell kitölteni. A kérdőív a
második szorgalmi héten jelenik meg és szeptember végéig van lehetőség kitölteni.
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Gyakran használt rövidítések:
ÁOSZ – általános orvos szak
FOSZ – fogorvos szak
HÖK, EHÖK – Hallgatói (Rész)Önkormányzat, Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
KÁB – Kreditátviteli Bizottság
Nftv. - A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
TB – Tanulmányi Bizottság
TH – Tanulmányi Hivatal
TJSZ – A PTE Térítési és Juttatási Szabályzata
TVSZ – A PTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata
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