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Oktatói tájékoztató a vizsgaidőszakról  

 

A vizsgaidőszakkal kapcsolatos teendők a 2019/2020. tanév tavaszi félévében 

 

 

 

teendő 

ÁOSZ I-V, 

FOSZ I-IV, 

Biotechnológia 

FOSZ V 

1 Megállapodás kollokvium ill. szigorlati időpontokról az érintett 

hallgatói képviselőkkel (V1 előtti 5. hét) 
2020. április 9-ig 2020. április 2-ig 

2 A kollokvium ill. szigorlati időpontok felvitele Neptunba 

 (V1 előtti 5. hét vége) 
2020. április 9-ig 2020. április 2-ig 

3 Félévzáró aláírások letiltásának bejegyzése (elektronikus 

indexaláírás megtagadása) Neptunban (V1 előtti szombat) – A félév 

elfogadásának megtagadása legkésőbb a félév utolsó oktatási hetén 

szombat éjfélig tehető, mely határidő kivételes esetben sem 

hosszabbítható meg. (TVSZ 2. sz. mell. 1/A § (8)) 

2020. május 09. 

éjfélig 
2020. május 2. éjfélig 

4 Félévközi jegyek és aláírás teljesítési formák esetén 

eredménybejegyzések Neptunban (V2 végéig) - A kiscsoportos 

oktatási formákon (gyakorlat, szeminárium), illetve a választható 

kurzusokhoz tartozó előadások esetében, amennyiben a hallgató a 

szükséges óraszámot teljesítette, de teljesítést eredményező jegyet 

nem szerzett, évközi bejegyzés típussal félévközi gyakorlati jegyként 

elégtelent szükséges rögzíteni a TR-ben. (TVSZ 2. sz. mell. 1/A § 

(4)) 

2020. május 22-ig 2020. április 30-ig 

5 Megajánlott jegyek rögzítése Neptunban (szorgalmi időszak utolsó 

napjáig) - A megajánlott és a hallgató által elfogadott jegy TR-ben 

történő rögzítéséhez a hallgatónak nem kell vizsgára jelentkeznie. 

(TVSZ  47 § (7)) 

2020. május 8-ig 2020. április 30-ig 

6 
Vizsgajelentkezések kezelése, kollokvium ill. szigorlat vizsgalapok 

kitöltése (jegybevitel) Neptunban (V7+2 mnap) 
a vizsgaidőszakban, 

2020. június 30-ig 

a vizsgaidőszakban, 

2020. június 16-ig 

7 
Kitöltött, aláírt vizsgalapok (kollokvium, szigorlat) és 

eredménylejelentők (félévközi jegy, aláírás) beküldése a TH-ra 

irattárazás végett (V7+1 hét) 
2020. július 3-ig 2019. június 19-ig 
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ÁOSZ I-V., 
FOSZ  I-IV., 

BIOT 
FOSZ V. hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 

S8 S8 márc. 23. márc. 24. márc. 25. márc. 26. márc. 27. márc. 28. márc. 29. 

S9 S9 márc. 30. márc. 31. ápr. 01. ápr. 02. ápr. 03. ápr. 04. ápr. 05. 

S10 S10 ápr. 06. ápr. 07. ápr. 08. ápr. 09. ápr. 10. ápr. 11. ápr. 12. 

S11 S11 ápr. 13. ápr. 14. ápr. 15. ápr. 16. ápr. 17. ápr. 18. ápr. 19. 

S12 S12 ápr. 20. ápr. 21. ápr. 22. ápr. 23. ápr. 24. ápr. 25. ápr. 26. 

S13 S13 ápr. 27. ápr. 28. ápr. 29. ápr. 30. máj. 01. máj. 02. máj. 03. 

S14 V1 máj. 04. máj. 05. máj. 06. máj. 07. máj. 08. máj. 09. máj. 10. 

V1 V2 máj. 11. máj. 12. máj. 13. máj. 14. máj. 15. máj. 16. máj. 17. 

V2 V3 máj. 18. máj. 19. máj. 20. máj. 21. máj. 22. máj. 23. máj. 24. 

V3 V4 máj. 25. máj. 26. máj. 27. máj. 28. máj. 29. máj. 30. máj. 31. 

V4 V5 jún. 01. jún. 02. jún. 03. jún. 04. jún. 05. jún. 06. jún. 07. 

V5 V6 jún. 08. jún. 09. jún. 10. jún. 11. jún. 12. jún. 13. jún. 14. 

V6 - jún. 15. jún. 16. jún.17. jún. 18. jún. 19. jún. 20. jún. 21. 

V7 - jún. 22. jún. 23. jún. 24. jún. 25. jún. 26. jún. 27. jún. 28. 

 

április 10: Nagypéntek – munkaszüneti nap, április 13: Húsvét – munkaszüneti nap;  

május 01.: a Munka ünnepe, munkaszüneti nap; június 01: Pünkösd, munkaszüneti nap 

 

A vizsgaidőpontok meghirdetésére vonatkozó rendelkezések 
 

A tantárgyfelelős megállapodik a hallgatói képviselőkkel a kollokvium ill. szigorlati 

vizsgaidőpontokról, a korábbi évekhez képest fontosabb változásokat tartalmazó alábbi előírások szerint 

(TVSZ 2. melléklet 2 § (17)): 
 

a) Egy tantárgyból a vizsgaidőszakban kiírt összes vizsgalehetőségek számának meg kell 

haladnia a tantárgyat felvevő hallgatók összlétszámának kétszeresét.  
b) Szóbeli vizsga esetén a vizsgaidőszak minden hetében legalább 2 vizsganapot kell kiírni és a 

vizsgaidőszak utolsó 2 napjának egyikére vizsgát kell kiírni 

c) Írásbeli vizsga esetén legalább 5, 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 hallgatókra közös létszámkorlát vonatkozik és a vizsga mindegyikük számára 

egységesen szóbeli vagy írásbeli. 
 

A TVSZ szerint egy félévben minden hallgatónak 3 vizsgalehetősége van minden, vizsgára végződő 

tárgyból, azonban a saját vizsgaidőpontjaik megszervezése saját felelősségük.  
 

 

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 
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tantárgyfelelős megküldi irattározás céljából a Tanulmányi Hivatalnak, legkésőbb a vizsgaidőszak első 

napjáig, 2020. május 11-ig. 

 

Vizsgameghirdetéssel kapcsolatos kérdéseivel, kérem, forduljon a Tanulmányi Hivatal munkatársaihoz a 

következő elérhetőségeken: 

 

- Szabó István (31134-es mellék, istvan.szabo4@aok.pte.hu) 

- Nagy Katalin (31136-os mellék, kata.nagy@aok.pte.hu) 

 

Szíves együttműködését köszönve, üdvözlettel: 

 

Potos Bernadett 

tanulmányi hivatalvezető 
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Technikai segédlet 

 

Megállapodást segítő nyomtatvány letöltése:  

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/570/1 

 

 

Kollokvium ill. szigorlati időpontok rögzítése az Neptunban 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás letiltása Neptunban – kizárólag a megadott határidőig!!!! 

 

Tanszéki admin szerepkörből: Adminisztráció – Kurzusok – Jegybeírás – (fejlécben) Bejegyzés-típus = 

Aláírás, (listában) Bejegyzés = Letiltva – Mentés 

Oktatói szerepkörből: Oktatás – Kurzusok - (fejlécben) Bejegyzés-típus = Aláírás, (listában) Bejegyzés = 

Letiltva – Mentés 

 

 

 

 

A megadott aláírásokat nem kell rögzíteni a Neptunban, csak a letiltottakat (kivétel: kritérium 

követelmények) 

vizsga típusa: írásbeli / szóbeli 

vizsga kezdete, vége (automatikusan a kezdete + 

120 perc) 

maximális létszám 

leírás (ha szükséges, pl. vizsga helyszíne) 
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Megajánlott jegyek rögzítése Neptunban 

 

Tanszéki admin szerepkörből: Adminisztráció – Kurzusok – Jegybeírás – (fejlécben) Bejegyzés-típus = 

vizsga vagy szigorlat, (listában) Bejegyzés = jegy + mellette: Megajánlott jelölőnégyzet bejelölése – 

Mentés 

Oktatói szerepkörből: Oktatás – Kurzusok - (fejlécben) Bejegyzés-típus = vizsga vagy szigorlat, (listában) 

Bejegyzés = jegy + mellette: Megajánlott jelölőnégyzet bejelölése – Mentés 

 

A hallgatót tájékoztatni kell, hogy az oktató jegyet ajánl meg számára és felkérni, törölje a tárgyból a 

vizsgajelentkezését, mert érvényes vizsgajelentkezés mellé nem lehet megajánlott jegyet rögzíteni. 

 

 

Félévközi jegyek rögzítése Neptunban 

 

Tanszéki admin szerepkörből: Adminisztráció – Kurzusok – Jegybeírás – (fejlécben) Bejegyzés-típus = 

Évközi jegy, (listában) Bejegyzés = jegy – Mentés 

Oktatói szerepkörből: Oktatás – Kurzusok - (fejlécben) Bejegyzés-típus = Évközi jegy, (listában) 

Bejegyzés = jegy – Mentés 

 

 

Kritérium követelmények esetében aláírás rögzítése Neptunban 

 

Tanszéki admin szerepkörből: Adminisztráció – Kurzusok – Jegybeírás – (fejlécben) Bejegyzés-típus = 

Aláírás, (listában) Bejegyzés = Aláírva vagy Nem teljesítette – Mentés 

Oktatói szerepkörből: Oktatás – Kurzusok - (fejlécben) - Bejegyzés-típus = Aláírás, (listában) Bejegyzés 

= Aláírva vagy Nem teljesítette – Mentés 
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