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Előzetes oktatói tájékoztató a vizsgaidőszakról  

a 2020/2021. tanév tavaszi félévében 

 

A koronavírus járvány súlyosságára figyelemmel a 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterének vizsgaidőszakára 

vonatkozóan egyelőre nem határozhatóak meg teljes pontossággal azok az irányelvek, amelyek a vizsgák 

lebonyolításának módjával kapcsolatosak. Ennek ellenére a jelen előzetes tájékoztatóban szeretnénk felhívni 

szíves figyelmüket a vizsgák meghirdetésére vonatkozó, a tanév rendjében meghatározott határidőkre és 

teendőkre.  

A tantárgyfelelősök feladata lesz továbbra is annak megszervezése, hogy a vizsgák az aktuális szabályozási és 

járványügyi körülményekhez, az oktatás magas színvonalához igazodva, a lehető leghatékonyabban 

megvalósuljanak. A vizsgák lebonyolításának módjáról megalapozott ajánlást tenni egy, a vizsgaidőszakhoz 

közelebbi időpontban tudunk, figyelembe véve az akkor aktuális járványügyi helyzetet és a hatályos 

szabályozásokat. 

A vizsgáztatás fontos feltétele az adott helyzetben, hogy az előadások, szemináriumok és gyakorlatok 

elektronikus tananyagát elérhetőek legyenek a hallgatók számára a PotePedia felületén, továbbá, hogy erről a 

hallgatók is megfelelő tájékoztatást kapjanak. 

 

Legfontosabb határidők a vizsgaidőszakra vonatkozóan 

 

 

teendő 

ÁOSZ I-V, FOSZ I-IV. 

évfolyam, 

Biotechnológia 

FOSZ V. évfolyam 

1 Tantárgyfelelősi megállapodás kollokvium ill. 

szigorlati időpontokról az érintett hallgatói 

képviselőkkel   

2021. április 16-ig 2021. április 9-ig 

2 A kollokvium ill. szigorlati időpontok felvitele 

Neptunba 
2021. április 16-ig 2021. április 9-ig 

3 Félévzáró aláírások letiltásának bejegyzése 2020. május 14. éjfélig 

4 Félévközi jegyek és aláírás teljesítési formák 

eredményének rögzítése Neptunban 
2021. május 29-ig 

5 Megajánlott jegyek rögzítése  2021. május 14-ig 

6 Vizsgajegyek beírásának ellenőrzése, kollokvium ill. 

szigorlat vizsgalapok kitöltése (jegybevitel) Neptunban 

a teljes vizsgaidőszakban, de legkésőbb  

2021. július 2-ig 

7 Kitöltött, aláírt vizsgalapok (kollokvium, szigorlat) és 

eredménylejelentők (félévközi jegy, aláírás) beküldése 

elektronikusan vagy papír alapon a TH-ba  

2021. július 5-ig 
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A vizsgaidőpontok meghirdetésére vonatkozó rendelkezések 

 
A 12/2020. sz. Dékáni Utasítás alapján az alábbi szempontokat kell figyelembe venni a vizsgák 

megszervezése során: 
 

• A járványügyi okok és a kirendelések miatt várható távollétek miatt a tantárgyfelelősöknek a 

megszokotthoz képest több vizsgalehetőséget szükséges biztosítaniuk a hallgatók részére. Írásbeli 

vizsga esetén a megszokott 5 helyett legalább 6 vizsgalehetőséget kell meghirdetni. Szóbeli 

vizsgák esetén minden vizsgahétre legalább két vizsganap szervezendő, és az összes 

vizsgalehetőség számának meg kell haladnia a tantárgyra jelentkezett hallgatók létszámának 

kétszeresét.  

• A tantárgyfelelősnek lehetősége van a vizsgaidőszak során is további vizsganapok és 

vizsgaidőpontok meghirdetésére, valamint akár hétvégi, munkaszüneti napokra (szombat, 

vasárnap) is vizsgát kiírni. 

• A vizsgákról dokumentáltan járványügyi okból történő hallgatói hiányzás igazolt hiányzásnak 

minősül, a hallgató a vizsgalehetőségét nem használja el, a védőmegfigyelést követő bármelyik 

szabad vizsgaidőpontra feljelentkezhet. 

• A TVSZ 17. számú mellékletében meghatározott speciális rendelkezésekben szereplő második 

dékáni méltányossági lehetőség továbbra is fennáll a járvány által hátrányosan érintett 

hallgatóink számára. 

 

A vizsgaidőpontok meghirdetésének folyamata: 

1. A tantárgyfelelős a vizsgabejelentő űrlap segítségével elektronikus úton megállapodik a hallgatói 

képviselőkkel. 

2. A hallgatói képviselők egyetértésük jeléül elektronikus úton jóváhagyják a meghirdetni kívánt 

egyeztetett vizsgaidőpontokat. 

3. A megállapodások alapján létrejött vizsgaidőpontokat a tantárgyfelelős a Tanulmányi Hivatal 

honlapjának „Tantárgyfelelősöknek, oktatóknak” menüpontj „Vizsgaidőszak” szakaszából letölthető 

nyomtatványon rögzíti, majd meghirdeti a Tanulmányi Rendszerben. 

4. A tantárgyfelelős a vizsgaidőpont bejelentő nyomtatványt csatolja a hallgatói megállapodásról szóló 

emailhez, majd irattározás céljából megküldi a Tanulmányi Hivatalnak elektronikusan 

(tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu) vagy papíralapon belső postai úton. 

Naptári segédlet a vizsgaidőpontok meghirdetéséhez: 

május 24.: Pünkösd, munkaszüneti nap 

ÁOSZ I-V., 

FOSZ I-IV., 

BIOT 

FOSZ 

V. 
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 

S12 S12 ápr. 26. ápr. 27. ápr. 28. ápr. 29. ápr. 30. máj. 01. máj. 02. 

S13 S13 máj. 03. máj. 04. máj. 05. máj. 06. máj. 07. máj. 08. máj. 09. 

S14 V1 máj. 10. máj. 11. máj. 12. máj. 13. máj. 14. máj. 15. máj. 16. 

V1 V2 máj. 17. máj. 18. máj. 19. máj. 20. máj. 21. máj. 22 máj. 23. 

V2 V3 máj. 24. máj. 25. máj. 26. máj. 27. máj. 28. máj. 29. máj. 30. 

V3 V4 máj. 31. jún. 01. jún. 02. jún. 03. jún. 04. jún. 05. jún. 06. 

V4 V5 jún. 07. jún. 08. jún. 09. jún. 10. jún. 11. jún. 12. jún. 13. 

V5 V6 jún. 14. jún. 15. jún. 16. jún. 17. jún. 18. jún. 19. jún. 20. 

V6 - jún. 21. jún. 22. jún.23. jún. 24. jún. 25. jún. 26. jún. 27. 

V7 - jún. 28. jún. 29. jún. 30. júl. 01. júl. 02. júl. 03. júl. 04. 

mailto:tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu
https://aok.pte.hu/docs/th/file/2020-2021/Szabalyzatok/12_2020_dekani_utasitas_20210208.pdf
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/570/szolgaltatasok/86
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A Neptun Tanulmányi Rendszerben történő adatrögzítésekre (vizsgahirdetés, megajánlott jegy rögzítése, 

félévzáró aláírások rögzítése) vonatkozó technikai segédletet a dokumentum végén szereplő mellékletben 

találják. 
 

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

következő elérhetőségeken: 

 

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

- Nagy Balázs (31060-as mellék, balazs.nagy@aok.pte.hu) 

- Gémes-Pintér Ágnes (62030-as mellék, agnes.gemes-pinter@aok.pte.hu) 
 

 

Tisztelettel kérjük a türelmüket a vizsgák lebonyolításának módjáról szóló ajánlás vonatkozásában, amelyről 

a későbbiekben a hatályos járványügyi kormányzati intézkedések és jogszabályok megismerését követően 

haladéktalanul törekszünk tájékoztatást nyújtani. 

 

Szíves együttműködésüket köszönjük! 

Tisztelettel: 
 

dr. Baán Nóra 

hivatalvezető 

Tanulmányi Hivatal 

mailto:tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu
mailto:kata.nagy@aok.pte.hu
mailto:balazs.nagy@aok.pte.hu
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Technikai segédlet 

 

Megállapodást segítő nyomtatvány letöltése:  

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

 

 

Kollokvium ill. szigorlati időpontok rögzítése a 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) 

mailto:tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu
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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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