PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Általános Orvostudományi Kar
Tanulmányi Hivatal
VIZSGAKURZUSOKRA VONATKOZÓ
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
(GYIK)



Tantárgy: a tananyag, amit el kell (kötelező tárgyaknál) vagy el lehet (választható tárgyaknál úgy,
mint az elektív, illetve a fakultatív tárgyak) sajátítani.



Kurzus: egy tantárgy anyagát megismertető előadások, gyakorlatok és szemináriumok egy féléves
csoportja, aminek során a hallgatók megtanulják a tananyagot, és ehhez kapcsolódik a vizsga.
Amikor egy tárgyat akarunk teljesíteni a tantervben, azt kurzus teljesítésével tehetjük meg.
1. Tárgykurzus:
- óralátogatással jár
- a tantárgyfelvételi időszakban kell felvenni
- vizsgája a félévhez tartozó vizsgaidőszakban van
2. Vizsgakurzus:
- nem kell, sőt nem lehet órára járni
- a tantárgyfelvételi időszakban lehet felvenni
- vizsgája a félévhez tartozó vizsgaidőszakban van
- az őszi szemeszterben meghirdetnek előrehozott
vizsgalehetőséget a félév elején el lehet használni

vizsgát,

vagyis

az

„A”

Mit jelent pontosan a vizsgakurzus?
-

-

Nem tartozik hozzá kontaktóra, csak vizsgázási lehetőség.
Vizsgakurzus csak kötelező tantárgyból lehet.
Vizsgakurzust csak az a hallgató vehet fel a Neptunban, aki a kurzust jelen jogviszonya alatt
korábban már tárgykurzusként felvette, a tantárgy félévközi követelményeinek eleget tett
(megszerezte a félév végi aláírást), de a kurzust mégsem teljesítette (nem jelent meg a vizsgán, vagy
elégtelen érdemjegyet szerzett).
Úgy működik, mint a rendes tárgyfelvétel, csak órára nem kell járni.
A félév eleji előrehozott („augusztusi”) vizsga csak az őszi szemeszterben felvett vizsgakurzus extra
szolgáltatása, nem kötelező.
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Mi a különbség a tárgykurzus és a vizsgakurzus között?
-

A tárgykurzust a hallgató a Neptunban felveszi, bejár órákra, megszerzi a félévi aláírást, és ha
szükséges, a vizsgaidőszakban levizsgázik (3 vizsgalehetőséggel). Az órák látogatásán van 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
3. míg a tárgykurzusoknál szoktunk létszámkorlátot megadni, addig már magán a
vizsgakurzuson általában nincs létszámkorlát. Bizonyos kurzusok esetében azonban
előfordulhat, hogy az intézményi kapacitás ezt megköveteli.

Miből derül ki a kurzusfelvételnél, hogy az adott tárgy elem vizsga‐ vagy tárgykurzus?
A kurzuskódban a tárgykurzusnál „‐T” szerepel, a vizsgakurzus végén „‐V” áll. Kérjük, hogy nagyon
figyeljen oda, mert a vizsgakurzusra jelentkezők nem látogathatják az órákat!

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 hirdethetnek meg, amikor az a mintatantervben
megjelenik (a tárgykurzussal azonos félévben), meghirdethetik bármelyik, vagy mindkét félévben is.
Tárgyfelelős döntése a tárgybejelentés során, a tárgy bejelentést követően a döntés nem módosítható.

Mikor derül ki, hogy miből lesz vizsgakurzus, és hogy miből lehet augusztus végén vizsgázni?
A következő tanévre meghirdetett vizsgakurzusok listáját megtalálja a Tanulmányi Hivatal oldalán a
Hirdetmények menüpont alatt június végétől. A konkrét létszámok a Neptunban 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 a hallgató az adott tárgyat
felvette, az órákat látogatta, és a félévet elfogadták neki (megszerezte a félév végi aláírást). Ugyanakkor
mindegy, hogy a tantárgyat ezt követően miért nem teljesítette – nem jelentkezett vizsgára, a vizsgán nem
jelent meg, vagy megbukott.

Hogy jelentkezhetek vizsgakurzusra?
A Neptunon keresztül történik a jelentkezés (előtte ne felejtse el aktiválni a félévet, mert kurzus és vizsga
csak aktív félévre vehető fel!), semmiféle külön kérvény nem kell.
Mivel vizsgakurzus kötelező tárgyakból van, kurzusfelvételre és kurzusleadásra az erre szolgáló regisztrációs
időszakban tud fel‐ és leiratkozni.

Egy hallgató hány vizsgakurzust vehet fel?
Nincs meghatározva, a hallgató saját belátásán múlik.
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Hány vizsgalehetőségem van a vizsgakurzusnál?
Három. Minden kurzusfelvételi változatnál (tárgykurzus vagy vizsgakurzus) egyaránt 3 vizsgalehetősége van
– amennyiben talál magának vizsgahelyet. Illetve vizsgakurzusra ugyanúgy ki lehet kérni a tanulmányok
alatt egyszer használható dékáni vizsgát 4. vizsgalehetőségnek.
Fontos tudni, hogy a 6. sikertelen vizsga elbocsátással jár. A tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben, illetve
ezután megkezdő hallgatók esetében a tanulmányi osztály vezetője megszünteti annak a hallgatónak a
hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tantervi egységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak
összesített száma eléri az ötöt. Jelen jogviszony-megszüntetési ok vonatkozásában az azonos tantervi
egységből tett második vizsga javítóvizsgának, a harmadik és minden további vizsga (beleértve a dékáni
javítóvizsgát is) ismétlő javítóvizsgának minősül – akkor is, ha adott félévben a kérdéses vizsga a hallgató
első vizsgája volt adott tantervi egységből.

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
felvett vizsgakurzust. Ugyanakkor, ha valaki felvesz vizsgakurzust, annak nem kötelező előrehozott vizsgát
tennie. Nem minden vizsgakurzushoz van előrehozott vizsga meghirdetve, és várhatóan az előrehozott
vizsgákra felajánlott helyek száma is kevesebb, mint ahányan felvehetik a vizsgakurzust. Vizsgakurzus lehet
őszi és tavaszi félévben is, de előrehozott vizsga csak az őszi szemeszterre van meghirdetve.

Miért jó az előrehozott vizsga?
Az előrehozott vizsgákat az őszi félév regisztrációs időszak második hetének első három napján tartják. Így
ha ezt teljesíti, akkor még a következő 1‐2 napon belül fel tudja venni azokat a tárgyakat, amelyek erre
épülnek, tehát nem fog tovább csúszni a tanulmányaival.

Hogy kell előrehozott vizsgára jelentkezni?
Mindenképpen a Neptunban, a szokott vizsgajelentkezési módon, az őszi regisztrációs időszakban. Feltétele,
hogy az előrehozott vizsgához tartozó vizsgakurzust megelőzően felvegye, és amennyiben a tárgyból ez a 3.
vizsgája, a vizsgadíjat kiírja és befizesse.

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 a Neptunban történik, aki előbb foglal, azé a hely.

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 megtarthatja 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 rá
egyáltalán), már nem adhatja le a kurzust (és „A” vizsgalehetőségét elvesztette).
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Meddig passziválhatok, ha felvettem egy vizsgakurzust, de nem sikerült az előrehozott vizsga?
Ha van felvéve vizsgakurzusa, és előrehozott vizsgája regisztrálva a félévre, a félév már nem passziválható.

Le lehet jelentkezni előrehozott vizsgáról?
Adott határidőn belül igen.

Kötelező elhasználni az „A” lehetőséget előrehozottan?
Nem. Őszi szemeszterben felvett vizsgakurzus esetén az Ön döntése, hogy – amennyiben van hely –
előrehozott vizsgaként használja-e az „A” vizsgáját, vagy a normál vizsgaidőszakban.

Ha júniusban megbukom kétszer (háromszor), akkor augusztusban (a vizsgakurzussal) használhatom
a „C” („D”) vizsgámat?
Nem. Ha most megbukik, akkor a tavaszi félévének eredménye az adott tárgyból 1‐es, ez fog a tavaszi féléve
átlagába számítani. A tavaszi félév június végén minden szempontból lezárul. Augusztus végén azonban
ismét felveheti a tárgyat vizsgakurzusként (ha meg van hirdetve), és amennyiben sikerül helyet szereznie az
előrehozott vizsgára, akkor ott már az új tárgyfelvétel „A” lehetőségét használhatja fel. Vagyis a
vizsgakurzus: új félév, új tárgyfelvétel.

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. Ha harmadikra sem sikerül teljesíteni, az
elbocsátással jár.
A 2012/2013, 2013/2014 és 2014/2015 tanévben felvett hallgatók ilyen indokkal nem bocsáthatók el.

Ha csak vizsgakurzusom van, az finanszírozott félévnek számít (illetve, ha költséges vagyok, akkor
kell‐ e fizetnem)?
Igen. Ha egy félévben van felvett kurzusa (és a vizsgakurzus annak számít, még ha 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.

Mennyibe fog kerülni a vizsga augusztus végén?
A Térítési és Juttatási szabályzat szerint azonos tárgyból tett 3. és további vizsga esetén, már a „C”
vizsgadíjként emlegetett díjtétel érvényes. A költségtérítéses hallgatók számára a kreditalapú
költségtérítés‐számításnál a vizsgakurzus ugyanannyiba kerül, mint a tárgykurzus.
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