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A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar tanterem foglalási 
rendje a távoktatás alatt 

 
1. Cél 

Jelen eljárásrend, foglalási rend célja meghatározni a PTE GYTK tanterem foglalási menetét, a 
nyilvántartás módját és kezelését a távoktatás során. Továbbá biztosítani, hogy a Kar által igényelt, az 
Általános Orvostudományi Kar fenntartásában lévő tantermek, oktatóhelyiségek használata 
áttekinthetően, ésszerűen, ellenőrizhetően és gazdaságosan történjen, az oktatók és az adminisztratív 
személyzet munkájának összehangolt közreműködésével. 

 

2. Hatályosság 

Tárgyi hatálya az Általános Orvostudományi Kar által kezelt, rendszeresen vagy időszakosan használt, 
oktatási teremnyilvántartásában szereplő központi kezelésű helyiségeire terjed ki.  

Személyi hatálya a PTE-vel munkaviszonyban álló közalkalmazottak munkájára terjed ki.  

Időbeli hatálya a távoktatás szerinti működés idejére terjed ki (2020.03.23.-tól visszavonásig). 

Az utasítás hatálya nem terjed ki azon helyiségekre, amelyek intézeti hatáskörben állnak, irodai vagy 
ehhez kapcsolódó adminisztratív funkciót látnak el. 

 
3.  Felelősség 

A szabályozott tevékenység betartásáért valamennyi az eljárásban/tevékenységben résztvevő személy, 
betartatásáért és ellenőrzéséért – kompetencia körben – a Kar Dékáni Hivatalának vezetője a felelős. 

A graduális képzés működéséhez szükséges helyiségek foglalásáért, a nyilvántartásáért, a Tanulmányi 
Hivatal megbízott munkatársai felelnek.  

Az oktatáshoz és a Kar működéséhez kapcsolódó eseményekhez szükséges oktatótermi helyszínek 
foglalását és nyilvántartását az Oktatástechnikai és Szolgáltatási Osztály megbízott munkatársai kezelik. 

 
4. Távoktatással kapcsolatos események 

Az oktatáshoz kötődő események (tanórák, vizsgáztatás stb.) kapcsán a helyiségek foglalása 
- a graduális képzéshez kötődően a Tanulmányi Csoport, 

- egyéb programok esetében az Oktatástechnikai és Szolgáltatási Osztály  

közreműködésével történik.  

A foglalások nyilvántartása a Tanulmányi Rendszerben (Neptun) és az Oktatástechnikai és Szolgáltatási 

Osztály erre használatos nyilvántartásában, a Microsoft Sharepoint rendszerében, Excel táblázatokban 

valósul meg, mely biztonsági mentését a kari Informatikai Csoport biztosítja.  

4.1. Az oktatással kapcsolatos események kapcsán a következő helyiségeket különböztetjük meg: 
- központi kezelésben lévő termek 

- intézeti termek 
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4.2 A központi kezelésben lévő termekkel kapcsolatos eljárásrend 

A Tanulmányi Csoport órarenddel és teremnyilvántartással foglalkozó munkatársa vezeti a központi 
kezelésben lévő oktatótermek helyiséggazdálkodási nyilvántartását, és az 5. pontban foglaltaknak 
megfelelően regisztrálja az írásban bejelentett és elfogadott teremfoglalást. A teremfoglalásokban az 
Oktatástechnikai és Szolgáltatási Osztály vezetője segítséget nyújt, figyelembe véve az alábbi 
teremfoglalási szempontokat: 

- a 2020/21 tavaszi szemeszter kezdetén a kötelező és választható órarendi kontaktórák 
számára történt teremfoglalások a távoktatás során is érvényesek, és prioritást élveznek 
minden más helyiség igénnyel szemben 

- új teremigények a szabadon maradó helyiségek függvényében érvényesíthetőek 

- előzetes igénybejelentések alapján a technikai személyzet a távoktatás során is biztosítja az 
oktatástechnikai eszközöket és a technikai felügyeletet a közös használatú tantermekben  

- munkaszüneti napon tartott órához oktatástechnikai eszköz nem igényelhető 

  

4.3  Az intézeti termekkel kapcsolatos eljárásrend 

Az intézeteknek lehetőségük van saját intézeti termeikben megtartani a tanórákat. Ebben az esetben a 
tantárgyfelelős felelőssége a teremfoglalás az adott intézet saját rendszerében.   

 

4.4 A foglalási folyamat 
 

- A helyiségfoglalási igények regisztrálása – az 5. pontban foglaltaknak megfelelően - elektronikus 
rendszerben történik. 

- Új foglalási igényt a Tanulmányi Csoport órarenddel és teremnyilvántartással foglalkozó 

munkatársánál (Pásztor-Gyaraki Nikolett: nikolett.pasztor-gyaraki@aok.pte.hu) vagy az 

Oktatástechnikai és Szolgáltatási Osztály vezetőjénél (Kittkáné Bódi Katalin: 

katalin.kittka@aok.pte.hu) e-mailben szükséges benyújtani, feltüntetve a program címét, 

pontos dátumát és időtartamát, valamint a technikai eszközigényt. 

- Az írásban beérkező igény és a korábbi foglalások ismeretében az ütközés megvizsgálása után a 

helyiséggazdálkodási felelős írásban tájékoztatja az igénylőt a teremfoglalás lehetőségeiről és 

annak elbírálásáról.  

 
5. Közzététel  

Jelen eljárásrend a Gyógyszerésztudományi Kar működését szabályozó dokumentáció részét képezi, és 
a GYTK hivatalos weboldalán a dokumentált információkat tartalmazó adattárban elérhető. 

 

Pécs, 2020. 03. 23. 
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