
 

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 Tantárgyfelelős Asszony! Tisztelt Tantárgyfelelős Úr!  

Tisztelt Oktató! 

 

Szeretnénk felhívni a figyelmét a 2022/2023. tanév őszi szemeszteréhez kapcsolódó legfontosabb határidőkre 

az alábbiak szerint: 

 

Az őszi szemeszter a 2022/2023. tanév időbeosztása és tanrendje alapján a szokásos órarend szerint, jelenléti 

oktatással zajlik.  

 

A szorgalmi időszak első napja 2022. szeptember 5. (hétfő) lesz.  

 

FIGYELEM! VÁLTOZÁS TÖRTÉNT a regisztrációs időszak menetében. 

 

A regisztrációs időszak legfontosabb határidőit az alábbi táblázatban gyűjtöttük össze, amelyeket részletesen 

a fenti linken a tanév időbeosztásában, a Tanulmányi Hivatal honlapján is megtalálnak (a fontosabb 

változásokat piros betűszínnel jelöltük): 

 

 

 

REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK – 2022/2023. őszi szemeszter 

(2022. augusztus 22. – szeptember 3. között) 

ESEMÉNY IDŐPONT 

Bejelentkezés a következő félévre Neptunban 
2022. augusztus 22. 8:00 és  

2022. szeptember 3. 24:00 között 

Kötelező kurzusok felvétele és leadása 
2022. augusztus 22. 9:00 és  

2022. augusztus 31. 24:00 között 

Kötelező kurzusok felvétele és leadása mintatanterv 

szerint haladóknak, saját csoportba 
2022. augusztus 22. 9:00-től 

Kötelező kurzusok felvétele és leadása saját 

csoportba 
2022. augusztus 27. 8:00-tól 

Kötelező kurzusok felvétele és leadása bármelyik 

csoportba 

2022. augusztus 29. 8:00 és  

2022. augusztus 31. 24:00 között 

Előrehozott vizsgák eredményeinek rögzítése a 

Neptunban 

szóbeli vizsga esetén 

a vizsgát követő első, írásbeli vizsgák esetén a vizsgát 

követő második munkanapon 12.00 óráig, de 

legkésőbb 2022. augusztus 30. 12:00-ig 

Vizsgakurzusok felvétele és leadása (ugyanazon a 

tannyelven, amelyen korábban felvette) 

2022. augusztus 22. 9:00 és  

2022. szeptember 9. 24:00 között 

Kritériumkövetelmény felvétele 
2022. augusztus 22. 9:00 és  

2022. szeptember 9. 24:00 között 

Kritériumkövetelmény leadása 
2022. augusztus 22. 9:00 és  

2022. szeptember 7. 24:00 között 

Választható kurzusok felvétele 
2022. augusztus 29. 9:00 és  

2022. szeptember 9. 24:00 között 

Választható kurzusok leadása 
2022. augusztus 29. 9:00 és  

2022. szeptember 7. 24:00 között 

Kötelező tárgyak esetében a csoportok véglegesítése 

a tárgyfelelősök által 
2022. szeptember 1. és 4. között 

mailto:tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/570/szolgaltatasok/17
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/570/szolgaltatasok/6
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A kötelező tárgyak felvétele 2022. augusztus 31-én (szerda) 24.00 órakor lezárul! 

 

A kiscsoportos foglalkozásokra (szeminárium/gyakorlat) történő hallgatói jelentkezés kizárólag tájékoztatás 

a tantárgyfelelős számára. Ezt követően a tantárgyfelelős hatásköre és feladata a végleges csoportok 

kialakítása és a T0 csoportban lévő hallgatók áthelyezése a valós csoportokba. Ennek megfelelően tisztelettel 

kérjük, hogy a hallgatók csoportbeosztását és az ehhez kapcsolódó egyeztetéseket 2022. szeptember 1. és 4. 

napja között bonyolítsák le annak érdekében, hogy az első oktatási hétre kialakulhassanak a csoportok. 

 

Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel: 

 

 

dr. Baán Nóra 

tanulmányi hivatalvezető 
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