
 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Általános Orvostudományi Kar 

Tanulmányi Hivatal 

 

OM Intézményi azonosító: FI58544  7624 Pécs, Szigeti út 12. 

Telefon: 06 (72) 536 205  E-mail: tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu  

 

Tisztelt Hallgatók! 

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021/2022. tanév tavaszi szemesztere jelenléti oktatási rendben zajlik tovább. A 

szorgalmi időszak első napja 2022. február 7. (hétfő). 

 

A szemeszter kezdetével kapcsolatos részletes határidőket, feladatokat és fontos információkat az alábbiakban 

találják:  
 

1. Regisztrációs időszak 
 

2022. január 19. és 2022. február 5. között 

Bejelentkezés 
I. – VI. 

évfolyam 
2022. január 19. 8:00 - 2022. február 5. 24:00 

Kötelező kurzusok felvétele és 

leadása 

I.-V. 

évfolyam 
2022. január 24. 9:00 - 2022. február 5. 24:00 

Kötelező kurzusok felvétele és 

leadása mintatanterv szerint 

haladóknak, saját csoportba 

I.-V. 

évfolyam 
2022. január 24. 9:00 órától 

Kötelező kurzusok felvétele és 

leadása csak saját csoportba  

I.-V. 

évfolyam 
2022. február 3. 8:00-tól 

Kötelező kurzusok felvétele és 

leadása bármelyik csoportba 

I.-V. 

évfolyam 
2022. február 4. 8:00 - 2022. február 5. 24:00 

Vizsgakurzusok felvétele és 

leadása (ugyanazon a 

tannyelven, amelyen korábban 

felvette) 

I.-V. 

évfolyam 
2022. január 24. 9:00 - 2022. február 11. 24:00  

Választható kurzusok, 

kritériumkövetelmény 

felvétele 

I.-V. 

évfolyam 
2022. január 31. 9:00 - 2022. február 11. 24:00  

Választható kurzusok, 

kritériumkövetelmény leadása 

I.-V. 

évfolyam 
2022. január 31. 9:00 - 2022. február 9. 24:00  

Kurzuslista ellenőrzése 

(felvett tárgyak Neptunban 

történő ellenőrzése) 

I.-V. 

évfolyam 
2022. február 5. 24:00-ig 

 

További információkért a tanév részletes időbeosztását szakonként és a regisztrációs időszak fenti 

menetrendjét kérjük, hogy figyelmesen olvassák el. 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kiscsoportos foglalkozásokra (szeminárium/gyakorlat) történő hallgatói 

jelentkezés kizárólag a tantárgyfelelősnek szóló tájékoztatás a jelentkezők számának felméréséhez. A 

jelentkezés lezárását követően a tantárgyfelelős hatásköre és feladata a végleges csoportok kialakítása. 
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FONTOS: a virtuális, T0 kurzuscsoportok kizárólag 2022. február 4. és 5. napján válnak elérhetővé. 

Kérjük csak abban az esetben jelentkezzenek ezen csoportba, amennyiben tanulócsoportjukban vagy más 

tanulócsoportban nincsen már elérhető hely. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a T0 csoportból a korábbi gyakorlatnak megfelelően a hallgatókat a 

tantárgyfelelős osztja be a végleges tanulócsoportjaikba. 

  

2. Elmaradt tartozások és tandíjkötelezettség 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021/2022-es tanév tavaszi félévben a költségtérítési díj első részletének 

(40%) befizetési határideje 2022. január 14. napja. Kérjük tartsák szem előtt, hogy azok a hallgatók, akik a 

határidőig a korábbi tartozásukat és a költségtérítési díj első részletét nem egyenlítik ki, a 2021/2022-es tanév 

tavaszi szemeszterére nem jelentkezhetnek be.  

 

3. Magyarországra történő beutazás 
 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a jelenléti órákon való megjelenés a hallgató felelőssége, így az esetleges 

nemzetközi utazást követően a Pécsre történő visszaérkezést kérjük, úgy szervezzék meg, hogy az óráikon a 

szorgalmi időszak kezdetétől részt tudjanak venni. A nemzetközi utazásokhoz kapcsolódó karantén- vagy 

járványügyi megfigyelési kötelezettség igazolt hiányzásnak minősül. Figyelemmel arra, hogy az oktatásban 

való részvétel a hallgató felelőssége, így az utazásokból eredő késői érkezés nem minősül igazolt hiányzásnak, 

kivéve, ha a hallgató igazolja, hogy a késése az adott ország kiutazási és/vagy járványügyi szabályaiból ered.  

 

4. Intézménylátogatási szabályok 
 

Az intézményben való tartózkodás (kontaktórás foglalkozások látogatása, jelenléti vizsgákon való részvétel, 

ügyfélszolgálati irodák felkeresése) során továbbra is kötelező a maszk használata, valamint a mindenkor 

hatályos járványügyi előírások betartása. 

 

Az intézménylátogatás szabályait megszegőkkel szemben intézkedés foganatosítható. 

 

5. Tanulmányi Hivatal ügyfélszolgálata  
 

ATanulmányi Hivatal személyes ügyfélszolgálata a honlapon feltüntetett nyitvatartási rend szerint érhető el. 

A munkatársak e-mailben és telefonon is elérhetők (hétfő-csütörtök 7:30-16:00, péntek 7:30-13:30 között) a 

Tanulmányi Hivatal honlapján megadott elérhetőségeken vagy az alábbi email címen: 

magyar.program@aok.pte.hu   
 

 

Tisztelettel: 

 

Tanulmányi Hivatal 
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