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Hallgatói tájékoztató a vizsgaidőszakról  

(2017/2018. tanév tavasz) 

1. a) VIZSGAIDŐSZAK: (kivéve F10 és O11-12) 

hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 
V1 máj. 14. máj. 15. máj. 16. máj. 17. máj. 18. máj. 19. máj. 20. 
V2 máj. 21. máj. 22. máj. 23. máj. 24. máj. 25. máj. 26. máj. 27. 
V3 máj. 28. máj. 29. máj. 30. máj. 31. jún. 01. jún. 02. jún. 03. 
V4 jún. 04. jún. 05. jún. 06. jún. 07. jún. 08. jún. 09. jún. 10. 
V5 jún. 11. jún. 12. jún. 13. jún. 14. jún. 15. jún. 16. jún. 17. 
V6 jún. 18. jún. 19. jún. 20. jún. 21. jún. 22. jún. 23. jún. 24. 
V7 jún. 25. jún. 26. jún. 27. jún. 28. jún. 29. jún. 30. júl. 01. 

 
Május 21: pünkösd, munkaszüneti nap. (Előtte 1. munkanap feljelentkezéshez: május 18., előtte 2. munkanap lejelentkezéshez: május 17.) 

 

 

b) Fogorvos szak 10. szemeszteres kötelező tárgyakkal kapcsolatos dátum-eltérések: 

hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 
V1 ápr. 23. ápr. 24. ápr. 25. ápr. 26. ápr. 27. ápr. 28. ápr. 29. 
V2 ápr. 30. máj. 01. máj. 02. máj. 03. máj. 04. máj. 05. máj. 06. 
V3 máj. 07. máj. 08. máj. 09. máj. 10. máj. 11. máj. 12. máj. 13. 
V4 máj. 14. máj. 15. máj. 16. máj. 17. máj. 18. máj. 19. máj. 20. 
V5 máj. 21. máj. 22. máj. 23. máj. 24. máj. 25. máj. 26. máj. 27. 
V6 máj. 28. máj. 29. máj. 30. máj. 31. jún. 01. jún. 02. jún. 03. 

 

Május 1. – a munka ünnepe – pihenőnap  +  április 30. – ledolgozott pihenőnap   

Május 02-i vizsga esetén feljelentkezés (előző 1. munkanap) április 27-ig, lejelentkezés (előző 2. munkanap): április 26-ig 
 

Vizsgaidőpontok egyeztetése tantárgyfelelősökkel: március 23-ig 

Vizsgaidőpontok megtekinthetők Neptunban: március 23-tól 

Vizsgajelentkezés kezdete: április 3. (kedd) 08:00 órától (feedback kedvezménytől függetlenül) 

 

 

2. A FÉLÉVZÁRÓ ALÁÍRÁS MEGSZERZÉSE  

A vizsgára bocsátás ill. jegyszerzés feltétele a félévzáró aláírás megszerzése.  

A félévzáró aláírás megtagadható: 

- hiányzás miatt: 15-25% hiányzás esetén a tantárgyfelelős döntése alapján, 25% hiányzástól aláírás nem szerezhető 

VAGY a félévkezdéskor kihirdetett feltételek szerint  (TVSZ 2. sz. melléklet 1/A § (6)) 

- egyéb indokkal: amennyiben a tantárgyfelelős a tanrendi kiadványban vagy a félévkezdéskor egyéb feltételt tett 

közzé (pl. jegyzőkönyv, beadandó feladat, számonkérésen eredményes részvétel) (TVSZ 45. § (3) + 2. sz. 

melléklet 1/A § (8)) 

 

A megtagadott aláírás tényét a tantárgyfelelős a Neptunban rögzíti a május 12-én éjfélig („Aláírás = letiltva” bejegyzés a 

tárgynál), melyről a hallgató Neptun üzenetet kap, egyúttal a már esetleg meglévő vizsgajelentkezése törlődik adott 

tárgyból, és további vizsgaidőpontra nem jelentkezhet ill. félévközi jegy esetén érdemjegyet nem szerezhet. 

A hallgató az aláírás megtagadásra vonatkozóan a bejegyzést követően ezt haladéktalanul jelezve (e-mailben) a 

tantárgyfelelősnél élhet panasszal. Amennyiben a tantárgyfelelős biztosít pótlási lehetőséget a vizsgaidőszak 2. hetéig, a 

bejegyzett aláírás-letiltás visszavonható. 

 

3. FÉLÉVKÖZI JEGYEK 

A félévközi jegyeket a tantárgyfelelős a május 25-ig rögzíti a Neptunban (vizsgaidőszak 2. hetének vége).  

 

mailto:tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu


 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Általános Orvostudományi Kar 

Tanulmányi Hivatal 

 

OM Intézményi azonosító: FI58544  7624 Pécs, Szigeti út 12. 

Telefon: 06 (72) 536 205  FAX: (72) 536 106  E-mail: tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu  

 

4. VIZSGÁRA VAGY SZIGORLATRA VÉGZŐDŐ TÁRGYAK (tárgykurzus és vizsgakurzus 

esetén is) 

1. Megajánlott jegyek: a tantárgyfelelős megállapíthat megajánlott jegyet, amelyet rögzít a Neptunban, és amelyet a 

hallgatónak el kell fogadnia vagy el kell utasítania. Amennyiben a megajánlott jegyet a hallgató elfogadja, vizsgára 

nem tud jelentkezni. (TVSZ 47. § (7) és 2. sz. melléklet 2. § (15) 

 

2. A vizsgaidőpontok meghatározása: a tantárgyfelelős és az évfolyamfelelősök megállapodása alapján – 2018. 

április 13-ig (TVSZ 2. sz. melléklet 2. § (17)) 
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  * 

* kivéve, ha az évfolyamfelelős és a tantárgyfelelős ettől eltérően állapodik meg 
 

3. A vizsgaidőpontok megtekinthetőek Neptunban: 2018. április 13-tól 

 

4. Vizsgajelentkezés kezdete a Neptunban: 

a. érvényes feedback-bónusszal rendelkező hallgatóknak (kedvezményes jelentkezés): 2018. május 2-án 

(szerdán) 07.00 órától 

b. feedback-bónusszal nem rendelkező hallgatóknak (normál jelentkezés): 2018. május 3-án (csütörtökön) 

07.00 órától 

Amennyiben az oktató adott tárgyból Aláírás típussal nem rögzített Letiltva bejegyzést (vagyis a félév végi 

aláírás nincs megtagadva). 

A TH e-mailes (neptun.th@aok.pte.hu) ügyeletet tart 07.00 – 08.00 óra között május 2-án és 3-án (szerdán és 

csütörtökön). 

 

5. Rendelkezésre álló lehetőségek száma: 

a. A hallgató minden vizsgára vagy szigorlatra végződő tantárgyból 3 vizsgalehetőséggel élhet az adott 

félévben: A, B és C vizsga (vizsga, javítóvizsga, ismételt javítóvizsga), illetve tanulmányai során egyszer 

igényelhet dékáni vizsga lehetőséget (D). Dékáni vizsga is kizárólag a vizsgaidőszakban tehető! 
DE: a tanulmányaikat 2012/2013 ill. ezután megkezdő hallgatók esetében elbocsátásra kerül sor, ha azonos 

tantervi egységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt. (TVSZ 

23. §. (8) és 2. sz. melléklet 1.§ (12)) 

 

b. Értékemelő vizsga: aki már legalább elégséges érdemjegyet szerzett, az adott vizsgaidőszakon belül egy 

alkalommal megkísérelheti a jegy javítását (B vagy C vagy esetleg D vizsgalehetőségét elhasználva). Az 

értékemelő vizsga során az előzőhöz képest rosszabb értékelés (akár elégtelen) is születhet!  (TVSZ 53. 

§ (4)) 

 

c. A dékáni vizsga lehetősége a dékáni méltányosság egy esete (TVSZ 14.§.), a dékáni méltányosság a 

hallgató tanulmányai során egyszer vehető csak igénybe. Dékáni vizsgára csak a megadott vizsgahelyek 

egyikére lehet jelentkezni, létszámkorláton felül vagy egyéb időpontra nem. 

 

d. Adott félévben minden hallgatónak 3 vizsgalehetősége van minden, vizsgára végződő tárgyból, azonban 

a saját vizsgaidőszak-beosztása minden hallgató saját felelőssége: az egyes jelentkezések 

meghatározásánál figyelembe kell vennie, hogy meddig tud jelentkezni egy-egy időpontra, hogy hagyjon 

magának elegendő időt az esetleges vizsgaismétlésekre, stb. A korábbi évek tapasztalatai alapján a 

vizsgaidőszak vége igen zsúfolt szokott lenni, előfordulhat, hogy már nem lesz elérhető vizsgahely az 

adott tárgyból – igyekezzenek kihasználni a vizsgaidőszak elejére megadott vizsgahelyeket is. A 

tantárgyfelelős nem kötelezhető további vizsgaidőpontok és helyek megadására, ha a tárgyból megadott 

vizsgahelyek száma legalább kétszerese volt a tárgyat felvevő hallgatók számának. A hallgató kizárólag 

a kurzusához meghirdetett vizsgaidőpontok közül választhat. Más szak és más nyelv vizsgaidőpontjaira 

nem jelentkezhet. (TVSZ 49. § (5) + 53. § (2)) 
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6. A vizsgajelentkezés szabályai: 

a. Vizsgára nem jelentkezhet,  

- akinek adott tárgyból a félévzáró aláírást megtagadták ill.  

- akinek bármilyen lejárt tartozása van Neptunban ill. (TVSZ 50. § (1)) 

- akinek adott tárgyból el nem fogadott/el nem utasított megajánlott jegye van. 

 

b. Vizsgalapra FELjelentkezni a vizsga napját megelőző munkanap reggel 9 óráig,  

a vizsgalapról LEjelentkezni a vizsga napját megelőző MÁSODIK munkanap reggel 9 óráig lehet. (TVSZ 

2. sz. melléklet 2. § (5)) 
(Május 21: pünkösd, munkaszüneti nap. Előtte 1. munkanap feljelentkezéshez: május 18., előtte 2. munkanap 

lejelentkezéshez: május 17.) 
 

c. Egy hallgató egy tárgyból egy időpontban egy érvényes vizsgajelentkezéssel rendelkezhet. 

 

d. B vagy C vizsgalehetőségre akkor tud a hallgató feljelentkezni Neptunban, ha az előző vizsgalehetőségre 

az érdemjegyet vagy a meg nem jelenés tényét a Neptunban rögzítették. (TVSZ 49. §. (7)) 

- szóbeli vizsga esetén a vizsga napját követő munkanap déli 12:00-ig,  

- írásbeli vizsga esetén a vizsga napját követő 2. munkanap déli 12:00 óráig kell a 

bejegyzéseket rögzíteni 

 

e. Értékemelő vizsgára az utolsó héten és dékáni vizsgalehetőségre a Tanulmányi Hivatalban kell 

jelentkezni legkésőbb a kitöltött nyomtatvány leadásával a kiválasztott vizsgaidőpontot megelőző 2. 

munkanap déli 12:00 óráig (nyomtatványok letölthetőek: http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/570/24) 

 

7. Részvétel a vizsgán: 

a. Csak olyan hallgató vizsgáztatható, aki a Neptunos vizsgalapon szerepel, (TVSZ 50. § (3)) 

b. A vizsgázó hallgató köteles a személyazonosságát igazolni a vizsgáztatónak (pl. személyi igazolvánnyal, 

útlevéllel), 

c. A hallgató csak a felvett kurzus oktatási nyelvén vizsgázhat. 

d. Vizsgacsalások 

 

 

5. MEG NEM JELENÉS VIZSGÁN 

1. A regisztrált vizsgaalkalomról történő távolmaradás esetén (meg nem jelenés) a vizsgaalkalom felhasználtnak 

tekintendő, a vizsgaeredményhez a „nem jelent meg” bejegyzés kerül. (TVSZ 49. §. (6)) 

 

2. Vizsgán való meg nem jelenést eredeti orvosi igazolással (amelyet az Egyetem Foglalkozás-egészségügyi és 

Munkahigiénés Központja állított ki és a vizsgát egyértelműen azonosítja) benyújtásával lehet utólagosan igazolni: 

a hallgató elsőként a tantárgyfelelőssel fogadtatja el (aláírás+pecsét) az igazolást, majd az aláírt igazolást leadja a 

Tanulmányi Hivatalban legkésőbb a mulasztott vizsgát követő 8 napon belül. A TH munkatársa módosítja a meg 

nem jelenést „igazolt meg nem jelenés” bejegyzéssé – a vizsgaalkalom ettől kezdve nem tekinthető felhasználtnak. 

(TVSZ 32. §. (9), 49. § (9)) és TVSZ 2. sz. melléklet 2. § (13) 

 

3. Vizsgán történő igazolatlan meg nem jelenésért 2000 ,- Ft pótdíjat kell fizetni, amelyet a vizsgaidőszakot követő 

20 napon belül a KTI vet ki a Neptunban. 

 

 

6. VIZSGADÍJAK 

3. és további vizsga díja: magyar programon 2500,- Ft, a hallgatónak kell a kivetést elkészítenie a Neptunban és online 

befizetni azt a 3. ill. további vizsgára jelentkezés ELŐTT (TVSZ 53. § (7)) 

 

FIGYELEM: ebben az értelemben a 3. és további vizsga nem az adott félévre értendő, hanem adott tantervi egységre 

vonatkozóan az összes kurzusfelvétel során beregisztrált vizsgák számítanak! (TJSZ 52. § (14)) 
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7. PANASZTÉTEL 

1. Amennyiben a hallgató önhibáján kívül (pl. technikai probléma) nem tudja tartani e határidőket, haladéktalanul 

küldjön a tanulmányi ügyintézőjének e-mailt képernyőképpel csatolva a határidőn belül. A Tanulmányi Hivatal 

csak abban az esetben tud segíteni (akár határidőn túl is), ha írásos nyoma van annak, hogy a bejelentés időben 

történt és a beavatkozás oka a hallgatónak fel nem róható hiba. 

 

2. A hallgató felelőssége, hogy figyelemmel kísérje a vizsgáival, érdemjegyeivel kapcsolatos bejegyzéseket a 

Neptunban és probléma esetén haladéktalanul jelezze a hibát:  (TVSZ 51. § (5)) 

 

3. A Neptunba tett, értékelésre vonatkozó bejegyzésekkel (ill. azok hiányával) kapcsolatos kifogást a vizsgaidőszak 

lezárását követő 14 munkanapon belül lehet tenni a tantárgyfelelősnél. Elmaradt jegyrögzítést a vizsgaidőszak 

lezárását követő 17. munkanap elteltével már nem lehet pótoltatni. 

 

 

8. ÜGYINTÉZÉS A TH-N VIZSGAIDŐSZAKBAN 

A vizsgaidőszakban (május 14. – június 29.) a Tanulmányi Hivatal: 

a. Hétköznaponként a délelőtti órákban tart ügyfélszolgálatot, délután csak telefonos és e-mailes kapcsolattartásra 

van lehetőség.  

b. Ügyfélszolgálati időn kívül az irodában személyes megjelenésre előzetes megbeszélés után biztosítunk 

lehetőséget. 

 

 

 

Sikeres vizsgaidőszakot kívánva, üdvözlettel: 

 

Potos Bernadett 

tanulmányi hivatalvezető 
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