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2020/2021. TANÉV ŐSZI SZEMESZTERÉRE VONATKOZÓ  
LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK ÉS TUDNIVALÓK 

 
1. Tanév időbeosztása, előrehozott vizsgaidőszak és tantárgyfelvétel 

 
Az őszi szemeszter a 2020/2021. tanév időbeosztása és tanrendje alapján a szokásos órarend szerint, 
személyes jelenléttel kezdődik. A szorgalmi időszak első napja 2020. szeptember 7. (hétfő) lesz. A 
tanévkezdéssel (regisztrációs időszak: bejelentkezés, tárgy-és kurzusfelvétel, előrehozott vizsgák) 
kapcsolatos részletes határidőket és feladatokat megtalálják a Tanulmányi Csoport weboldalán a tanév 
időbeosztásában. 
 
Emlékeztetetőül, az előrehozott vizsgákhoz kapcsolódó legfontosabb határidők: 
 

 
 

Kérjük, hogy a regisztrációs időszak részletes menetrendjét figyelmesen olvassák el, különös tekintettel a 
tárgy-és kurzusfelvételre, azon belül is a kötelező tárgyak és kurzusok felvételére, mely a korábbi években 
megszokott módon, az alábbiak szerint zajlik: 
 

 Azoknak a hallgatóknak, akik mintatanterv szerint haladnak, lehetőségük van a regisztrációs időszak 
első napjától kezdődően a második hét negyedik napjáig az adott tantárgy vonatkozásában a TR-
ben rögzített hallgatói csoportjukba jelentkezni.  

 A tantárgyfelvétel második hetének negyedik napján (csütörtök) reggel 8:00 órától kezdve minden 
hallgató jelentkezhet a TR-ben nyilvántartott hallgatói csoportjába.  

 A tárgy- és kurzusfelvételi időszak második hetének ötödik napja (péntek) reggel 8:00 órától kezdve 
minden hallgató számára biztosított a TR-ben rögzített hallgatói csoportok bármelyikébe 
jelentkezés a szabadon maradt helyek függvényében.  

 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a kiscsoportos foglalkozásokra (szeminárium/gyakorlat) történő hallgatói 
jelentkezés kizárólag tájékoztatás a tantárgyfelelős számára, ezt követően a tantárgyfelelős hatásköre a 
végleges csoportok kialakítása. 
 
FONTOS: a virtuális, T0 elnevezésű kurzuscsoportok kizárólag a kötelező tárgyak felvételi időszakának 
utolsó 2 napján (péntek-szombat) válnak elérhetővé, és kérjük csak abban az esetben jelentkezzenek ezen 
csoportba, amennyiben tanulócsoportjukban vagy más tanulócsoportban nincsen további elérhető hely. 
 
FONTOS: előrehozott vizsgákra történő jelentkezéshez szükséges az adott vizsgához kapcsolódó 
vizsgakurzus felvétele, amennyiben arra jogosultak. A vizsgakurzus felvételét követően fogják látni annak 
előrehozott vizsgaidőpontjait a Neptunban. 
 

ELŐREHOZOTT VIZSGAIDŐSZAK – 2020/2021. őszi szemeszter 
(2020. augusztus 31. és 2020. szeptember 2. között) 

ESEMÉNY IDŐPONT 

Bejelentkezés a következő félévre Neptunban 
2020. augusztus 24. 8:00 és  

2020. szeptember 5. 24:00 között 

Vizsgakurzusok felvétele (ugyanazon a tannyelven, 
amelyen korábban felvette) 

2020. augusztus 24. 9:00 és  
2020. szeptember 11. 24:00 között 

Vizsgajelentkezés az előrehozott vizsgákra a Neptunban 
2020. augusztus 24. 9:00 és 

2020. augusztus 28. 12:00 között 

mailto:tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu
http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/almenu/3030/435
https://aok.pte.hu/docs/th/file/GYTK/2020-2021/GYTK_tanevrendje202021_HU.pdf
https://aok.pte.hu/docs/th/file/GYTK/2020-2021/GYTK_tanevrendje202021_HU.pdf
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2. Elmaradt tartozások és tandíjkötelezettség 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi félévben a koronavírus járvány által kihirdetett 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a TJSZ 13. számú melléklete 4 § (2) bekezdésére hivatkozva a Kar hallgatói 
számára új fizetési határidőt, 2020. augusztus 14-et határozta meg a fennálló tartozásaik kiegyenlítésére. 
Kérjük tartsák szem előtt, hogy azon hallgatók, akik 2020. augusztus 14-ig korábbi tartozásukat nem 
egyenlítik ki, a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterére nem jelentkezhetnek be. A TJSZ 57. § (9) bekezdése 
alapján, a fizetési haladék alatt a tartozással rendelkező hallgatók kreditigazolást nem igényelhetnek.  
 
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a 2020/2021. tanév őszi félévi költségtérítési díj első részletének 
(40%) befizetési határideje szintén 2020. augusztus 14. Nem jogosultak előrehozott vizsgát tenni azon 
hallgatók, akik költségtérítésre vonatkozó díjkötelezettségüket a megadott határidőig nem rendezik. 

 
3. Magyarországra történő beutazás és PCR-teszt 

 
A Magyarországra történő magyar állampolgárok beléptetésének részleteiről a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ weboldalán találnak részletes információkat. 
 
A PCR tesztek elvégzését az Egyetem ingyenesen biztosítja a hallgatók számára, mely a PTE KK Foglalkozás-
egészségügyi és Munkahigiénés Központ D épületében (7624 Pécs, Nyár u. 8.) történnek. A PCR vizsgálathoz 
szükséges mintavételre csak előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség, ez ügyben kérjük, 
forduljanak a Hallgatói Önkormányzathoz (hok@aok.pte.hu, vagy facebook.com/pteaokhok). A külföldről 
hozott PCR tesztek elfogadhatóak, ezáltal kiváltható a vizsgálat (két teszt esetén mindkettőnek 5 napon 
belülinek kell lennie, egy teszt esetén 48 órán belülinek a Magyarországra érkezéshez képest). 
 
Javasoljuk, hogy a szemeszter kezdete előtt legalább két héttel érkezzenek meg Pécsre. A beutazást követő 
időszakban 2020. augusztus 31. és szeptember 4. között a felsőbb éves hallgatók (2-5. évfolyam) számára 
számos a tanulmányokhoz kötődő szakmai tájékoztató és készségfejlesztő programot (PoteWellcome) 
biztosítunk online.  
 
A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A programok keretében 
bemutatkoznak a kari tudományos műhelyek (Tudományos Diákkör, Tudományos diákköri munka 
intézetek, klinikák által kínált témakörei, Demonstrátori Diákkör, Szakkollégiumok). Az érdeklődők 
megismerhetik a Dékáni Pályamunka és a szakdolgozatírás hatékony módszereit, a Kar által biztosított 
külföldi cseregyakorlati lehetőségeket. Gyakorlati foglalkozásokon (manuális készségfejlesztés– 
MediSkillsLab szervezésében), és workshopokon, tréningeken (betegkommunikáció, Kiemelkedően 
eredményes emberek 7 szokása tréning) vehetnek részt.  
 
A részletes programok, a programokra való jelentkezés az alábbi weboldalon találhatóak. 
 
 

4. Covid-19 érintettségről szóló nyilatkozat 
 
A tanév megkezdéséhez minden hallgatónak szükséges a COVID-19 járvány általi érintettségükről 
nyilatkoznia. A nyilatkozatot a Neptunban (amennyiben külföldön tartózkodik, úgy a Magyarországra 
történő megérkezést követően, de még az intézménybe történő belépést megelőzően) kell benyújtani, 
legkésőbb 2020. szeptember 6. éjfélig. A nyilatkozat űrlapját a Neptunban az 
Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények alatt éri el „Hallgatói nyilatkozat a COVID-19 járvány általi 

mailto:tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/744-hogyan-zajlik-a-beleptetes-magyarorszagra-a-magyar-allampolgaroknak
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/744-hogyan-zajlik-a-beleptetes-magyarorszagra-a-magyar-allampolgaroknak
mailto:hok@aok.pte.hu
https://www.facebook.com/pteaokhok/
http://gytk.pte.hu/hu/hirek/hir/12855
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érintettségről” címen. Az űrlaphoz szükséges feltölteni az aláírt felelősségvállalási nyilatkozatot is, melyet itt 
tud letölteni. 
 
 

5. Óvintézkedések 
 
Az intézményben való tartózkodás (kontaktórás foglalkozások látogatása, jelenléti vizsgákon való részvétel, 
ügyfélszolgálati irodák felkeresése) során kötelező a maszk használata valamint az aktuális járványügyi 
előírások (távolságtartás, stb.) betartása. 
 

6. Tanulmányi Csoport ügyfélszolgálata  
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tanulmányi Csoport a járványügyi készenlét fenntartásnak időszakában 2020. 
augusztus 23-ig elektronikus úton látja el a teendőket. A személyes ügyfélszolgálat szünetel, a munkatársak 
e-mailben és telefonon érhetőek el (hétfő-csütörtök 7:30-16:00, péntek 7:30-13:30 időtartamban) a 
Tanulmányi Hivatal honlapján megadott elérhetőségeken, vagy az alábbi központi email címen: 
tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu.  
 
2020. augusztus 24-től a Tanulmányi Csoport korlátozott ügyfélfogadással és a folyosón történő 
tartózkodási létszámkorlát betartásával tudja fogadni a hallgatókat. 
 
Javasoljuk, hogy a jelenlegi helyzetben a személyes felkeresés helyett elektronikusan, és e-mailben intézzék 
a tanulmányaikkal kapcsolatos ügyeiket, esetleges kérdéseiket. Munkatársaink készséggel állnak e-mailben 
és telefonon a rendelkezésükre.  
 
Halaszthatatlan esetben kérjük, hogy a Tanulmányi Csoportnál történő személyes megjelenés előtt minden 
esetben iratkozzanak fel az alábbi link segítségével a Tanulmányi Csoport által a felsőbb évfolyamok 
számára megadott időpontokra  a kiválasztott ügyintézőhöz (kérjük minden esetben válasszon ki konkrét 
ügyintézőt). Kérjük vegyék figyelembe, hogy kizárólag azokat a hallgatókat tudja fogadni a Csoport, akik 
korábban az egyes időpontontokra feljelentkeztek. 
 
 
 

 

mailto:tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu
https://aok.pte.hu/docs/th/file/2020-2021/COVID_nyilatkozat_felelossegvallalas_magyar.pdf
mailto:tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu
https://outlook.office365.com/owa/calendar/PTEOKTanulmnyiHivatal@o365.pte.hu/bookings/

