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

 

Örömmel köszöntöm Önt a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Gyógyszerésztudományi Karának (GYTK) leendő 
hallgatói között. Bízom abban, hogy egyetemi évei alatt és tanulmányai befejezése után is beigazolódik, helyesen 
döntött, amikor a felsőoktatási jelentkezési lapján megjelölte intézményünket. 
 

Kérem, engedje meg, hogy tanulmányainak megkezdése előtt néhány fontos információra felhívjam szíves 
figyelmét! 
 

1. BEIRATKOZÁS A NEPTUNBAN: 
 

- a PTE a hallgatók adatainak nyilvántartásához, a tanulmányi eljárások szervezéséhez a Neptun 

tanulmányi rendszert használja 

- a rendszer segítségével Ön közvetlenül, online módon is tájékozódhat a tanulmányaival kapcsolatos 

feladatokról, az Önről nyilvántartott adatokról, az Önre vonatkozó pénzügyi információkról, egyben 

részt vesz a tanulmányaival kapcsolatos eljárások elvégzésében 

- a rendszer a https://neptun.pte.hu/ internetcímen, vagy a http://gytk.pte.hu/ kezdőlapján a jobb felső 

sarokban található „NEPTUN” hivatkozásról érhető el. 

A tanulmányi rendszerbe való belépéshez szükséges adatait (azonosító, jelszó) néhány napon belül postai úton 
megküldjük Önnek.  

Kérem, szíveskedjen a jelszavát saját érdekében az első belépést követően megváltoztatni, azt bizalmasan 
kezelni.  

- Neptun: Saját adatok  Beállítások  Jelszó változtatása 

- amennyiben Ön korábban jogviszonnyal rendelkezett a PTE-n, akkor korábbi azonosítóját és jelszavát 

használhatja 

- a Neptun-kód elődje EHA-kód néven futott, amennyiben ilyet kérnek Öntől, a Neptun-kódját használja. 

Adatellenőrzés a Neptunban: 
 

- Neptun  Saját adatok  Személyes adatok 

- amennyiben valamelyik adat helytelen, módosítsa, vagy ha a rendszer nem engedi megváltoztatni, 

kérjük, e-mailben jelezze ügyintézőjének a Tanulmányi Csoportnál (gabriella.toth@aok.pte.hu) 

elérhetőségeinél ellenőrizze, hogy a megfelelő e-mail címe van-e rögzítve: Neptun  Saját adatok  

Elérhetőségek 

- a beiratkozásnál ezek az adatok fognak a beiratkozási lapjára kerülni, a beiratkozási kérvényen 

amennyiben elérhetőségei valamelyikén változtatnia szükséges, a már nem érvényes értesítési adatot 

törlésre jelölheti és helyette újat kell megadnia. 

Beiratkozás elvégzése: 
 

- Neptun: Ügyintézés  Beiratkozás/Bejelentkezés 

- a böngészőben engedélyezze a felugró (pop-up) ablakokat! 

- beiratkozni csak a megadott beiratkozási időszakban lehet! 

mailto:tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu
https://neptun.pte.hu/
mailto:gabriella.toth@aok.pte.hu
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Beiratkozás elvégzése: 
 

 a felvi.hu-tól már rendelkezik az egyetem a személyes adataival: ezeket jóvá kell hagynia 

 az adatokat a hivatalos irataival megegyezően adja meg 

 amennyiben változás áll be a személyes adataiban (beleértve és kiemelve a címeket), 8 

napon belül köteles erről értesíteni az egyetemet (emailben vagy személyesen) 

 néhány kérdésben pedig szükséges döntést hoznia: nyilatkozatok 

 

- a beiratkozási lapot szükséges elmenteni .pdf fájlként, a mentést követően két példányban 

kinyomtatni, és egy példányát a beiratkozáskor személyesen benyújtani a kari Tanulmányi Csoportnál, 

mivel beiratkozása e nélkül nem érvényes 

- a beiratkozási lap aláírásával az állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert hallgató 

nyilatkozik a képzés sajátos feltételeinek tudomásul vételéről 

 a sajátos feltételekről az Oktatási Hivatal tájékoztatta, valamint a tájékoztató 

elolvasható a https://kti.pte.hu/content/magyar-allami-osztondij-tajekoztato oldalon is 

- amennyiben önköltséges finanszírozási formában nyert felvételt, akkor a beiratkozása abban az esetben 

lesz érvényes, ha a hallgatói képzési szerződést két példányban – Ön által aláírva – visszaküldi a 

Központi Tanulmányi Iroda (KTI) részére (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) 

 a szerződésről pontos tájékoztatást a külön megküldésre kerülő pénzügyi tájékoztató 

levélben kap hamarosan 

- ne felejtsen el a Neptunban saját fényképet (igazolványképet) feltölteni! 

- ha már rendelkezik hallgatói jogviszonnyal a PTE-n, akkor is szíveskedjen végrehajtani a beiratkozási 

eljárást a Tanulmányi Rendszerben (Neptun) az imént ismertetett eljárás szerint! 

- a további félévekben már nem kell beiratkoznia, csak a bejelentkezési eljárást kell elvégeznie akkor már 

kizárólag elektronikus módon, a Neptunon keresztül. 

Amennyiben tanulmányait szüneteltetni kívánja, erre a beiratkozás félévében is lehetősége van.  
- Neptun: Ügyintézés  Beiratkozás/Bejelentkezés 

A beiratkozáshoz a következő linken is találnak segítséget:  

https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/beiratkozasbejelentkezes  

 

FONTOS! Kérjük, a beiratkozást lehetőség szerint augusztus 24. és 27. között végezzék el, hogy az 
orientációs napok Microsoft Office Teams rendszerén keresztül programsorozataiba online be tudjanak 
kapcsolódni.  

A beiratkozást követően várhatóan egy napon belül Microsoft Office egyetemi fiókuk aktiválásra kerül, így 
annak funkcióit, köztük a Teams rendszerét használatba tudják venni. Az Officehoz beállításaihoz 
kapcsolódó segédletet az alábbi linken érik el: 

https://kancellaria.pte.hu/sites/kancellaria.pte.hu/files/files/IIG/O365/PTE_O365_Teams.pdf   

 

 

 

mailto:tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu
https://kti.pte.hu/content/magyar-allami-osztondij-tajekoztato
https://neptun.pte.hu/hu/segedlet/beiratkozasbejelentkezes
https://kancellaria.pte.hu/sites/kancellaria.pte.hu/files/files/IIG/O365/PTE_O365_Teams.pdf
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2. BEIRATKOZÁS A TANULMÁNYI CSOPORTNÁL: 
 

Beiratkozni személyesen 2020. szeptember 4-ig szükséges a Tanulmányi Csoport (7624 Pécs, Szigeti út 12.) 
ügyintézőjénél: Tóth Gabriella 
 
 

Az alábbi dokumentumok ALÁÍRT MÁSOLATÁT (a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés 
alapján): 

 

- középiskolai bizonyítvány (azokból a félévekből, amelyekből pontot hozott), 
- érettségi bizonyítvány, 
- nyelvvizsga bizonyítványok, 
- többletpontokra jogosító iratok, 
- adó és taj kártya, 
- személyi igazolvány és lakcímkártya. 

További szükséges dokumentumok: 
 

- a Neptunból kinyomtatott és aláírt beiratkozási lap, 

- a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ által kiállított orvosi alkalmassági igazolás, 
- egy darab névvel és születési dátummal ellátott igazolványkép. 

 

A PTE Felvételi Szabályzata értelmében, ha a Kar a beiratkozáskor – a jelentkezéshez benyújtott egyszerű 
másolatok eredeti példányának vizsgálatakor – megállapítja, hogy a felvételi eredményének megállapítását 
befolyásoló valótlan adatszolgáltatás történt, a felvételről szóló döntés megsemmisítésre kerül.   

Továbbá a TVSZ értelmében, amennyiben beiratkozási kötelezettségének a 2019/2020-as tanév őszi félévének 
beiratkozási időszakában nem tesz eleget, felvételi határozata érvényét veszti, azt a további években nem tudja 
felhasználni, így elveszíti a PTE-re történő beiratkozás jogát. 

 

Ügyfélfogadás a Tanulmányi Csoportnál: 
 

2020. augusztus 24-től a Tanulmányi Csoport a járványügyi készültség miatt korlátozott ügyfélfogadással 
és a folyosón történő tartózkodási létszámkorlát betartásával tudja fogadni a hallgatókat. 
 

Személyes beiratkozáskor tehát kérjük, hogy a Tanulmányi Csoportnál történő személyes megjelenés előtt 
minden esetben iratkozzanak fel az alábbi link segítségével a Tanulmányi Csoport által megadott 
időpontokra a 2020-ban felvetteknek szóló megfelelő szaknak szóló szolgáltatás alatt 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. 
 

Kérjük, hogy a választott időpontra pontosan (és kíséret nélkül) érkezzenek, vagy a választott időpontig 
lehetőség szerint az épület előtti szabadtéren tartózkodjanak! 

FONTOS! A beiratkozás utolsó határideje: 2020. szeptember 4. 
 

FIGYELEM! Augusztus 20-23.: állami ünnep, augusztus 29.: munkanap! 
 

 

mailto:tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu
https://outlook.office365.com/owa/calendar/PTEOKTanulmnyiHivatal@o365.pte.hu/bookings/
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3. TÁRGY ÉS KURZUSFELVÉTEL A NEPTUNBAN: 
 

Az őszi szemeszter a 2020/2021. tanév időbeosztása és tanrendje alapján a Tanulmányi Csoport honlapján 
megtalálható 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 tanév időbeosztásában.  
 

Továbbá nézze meg a tantervét: 

- ÁOK Tanulmányi Csoport honlapja / Képzéshez kapcsolódó tudnivalók / Tantervek /  

2020: http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/almenu/3030/356 

 

- az első szemeszterhez tartozó kötelező tárgyakat és kritérium követelményeket fel kell vennie (kivéve 

ha kreditelismerés révén valamelyik már teljesítettnek minősül). 
 

- a mintatanterv ajánlott haladási ütemet mutat: 

 amennyiben követi, előírt idő alatt végez 

 a mintatanterv szerint haladó hallgatók a kurzusfelvétel során előnyt élveznek  
 

- Neptun: Tárgyak  Tárgyfelvétel: Félévek = 2020/21/1, Mintatanterv tárgyai  Tárgyak 

 listában a tárgy sorában a Felvesz link, majd a felugró ablakban a tárgyhoz kurzust kell 

választani 

 először mindig tárgyat és aztán a tárgyhoz tartozó kurzusokból kell felvennie 

 fontos, hogy minden, a tárgyhoz szervezett kurzustípusból egyet fel kell venni 

 válasszon egy testnevelés kurzust is! (OTT1 tárgyhoz) 

A választható kurzusok időpontját az oktató általában a kötelező órarendhez mérten tudja kialakítani. Ezért 

előfordulhat, hogy az első két hétben a kurzus átkerül más időpontra. Ha ilyen esetben Önnek az időpont már 

nem megfelelő, az első oktatási héten még leadhatja a kurzust és vehet fel másikat helyette. 

FONTOS! Legvégén még egyszer ellenőrizze a tárgy/kurzus listáját!  

4. ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT: 
 

- a Pécsi Tudományegyetem „A hallgatói egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról” szóló 

szabályzatának 4. § bekezdése alapján a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele az előzetes orvosi 

alkalmassági vizsgálaton való részvétel 

- az előzetes egészségügyi alkalmasság megállapítása az adott karra történő beiratkozási folyamat 

részeként történik a kar költségére 

- a vizsgálatok gyakorlati kivitelezését a PTE KK Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ 

koordinálja, melyek 7624 Pécs Nyár u. 8. telephelyen történnek. 

- Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatra a következő dokumentumok szükségesek: 
 

 Egészségügyi kiskönyv 
 Egy éven belüli tüdőszűrő eredmény (röntgen lelet) 
 Krónikus betegség esetén az arról szóló dokumentáció (ambuláns lelet, zárójelentés) 
 Háziorvosi igazolás 
 Hepatitis B oltási igazolás 
 Ha szemüveget használ, a vizsgálatra azt is vigye magával. 

 
 

Időpontot 2020. szeptemberben tud majd egyeztetni az alábbi weboldalon: https://hallgatofmk.pte.hu/. A 

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_EN.pdf
http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/almenu/3030/356
https://hallgatofmk.pte.hu/
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jelentkezés pontos időpontjairól és részleteiről a PTE KK Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés 
Központ a későbbiekben küld majd tájékoztatást. 

 

5. ORIENTÁCIÓS PROGRAMSOROZAT: 
 

A tanévkezdést megelőző időszakban 2020. augusztus 31. és szeptember 4. között az elsőéves hallgatók 
számára számos a tanulmányokhoz kötődő szakmai tájékoztató és készségfejlesztő (Orientációs) programot 
biztosítunk online.  
 

A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A részletes programok, a 
programokra való jelentkezés az alábbi weboldalon találhatóak. 
 
A Tanulmányi Csoport tájékoztató előadása 2020. augusztus 31-én (hétfő) 9.30 és 10.00 óra között kerül 
megrendezésre. Kérjük, ezen mindenképpen vegyenek részt. 
 
FONTOS! A részvétel mindenkinek feltétlenül ajánlott, a tanulmányok megkezdéséhez szükséges. 
 
POTEWellCome-csomag 
 

2020. augusztus 31-szeptember 9. között  a hallgatók az AULA bejáratánál felállított információs pultnál  
vehetik át a részükre összeállított üdvözlő csomagot.  
 

6. ÉVNYITÓ ÉS FOGADALOMTÉTEL: 
 

- az első éves orvostanhallgatók fogadalomtétele ünnepélyes keretek között 

- időpont: 2020. szeptember 4., 13:00 óra 

- online kerül megszervezésre, a Microsoft Teams alkalmazások keresztül 

FONTOS! A részvétel mindenkinek kötelező, az eskütétel letételéhez szükséges. 
 

7. 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, és az orientációs 
programsorozatba már Pécsről kapcsolódjanak be online!  
 

mailto:tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu
http://golyavagyok.aok.pte.hu/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/
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8. COVID-19 ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT: 
 

A tanév megkezdéséhez minden hallgatónak szükséges a COVID-19 járvány általi érintettségükről 
nyilatkoznia. A nyilatkozatot a Neptunban (amennyiben külföldön tartózkódik, 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 
érintettségről” címen. Az űrlaphoz szükséges feltölteni az aláírt felelősségvállalási nyilatkozatot is, melyet itt 
tud letölteni. 

 

9. ÓVINTÉZKEDÉSEK: 
 

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

10. TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓK: 
 

Szabályzatok: 
 

- a hallgatók jogairól és kötelezettségeiről a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatából (PTE Szervezeti és 

Működési Szabályzat 5. számú melléklete, továbbiakban: TVSZ), míg a képzések általános pénzügyi 

vonatkozásairól – az ösztöndíjakról, a kollégiumról és a költségtérítéses képzések költségtérítésének, 

önköltségének megfizetési rendjéről – a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatából (PTE SZMSZ 6. számú 

melléklete, továbbiakban: TJSZ) tájékozódhat 

 a szabályzatok hatályos változatát a https://pte.hu/hallgatoi-szabalyzatok-
nyomtatvanyok címen találhatja meg, ill. az ÁOK Tanulmányi Csoport honlapján a 
Szabályzatok menüpontban 
 

 Diákigazolvány: 
 

- diákigazolvány igénylést a beiratkozás után tudja elindítani 

- részletes leírást a http://kti.pte.hu/content/diakigazolvany-ugyintezes címen talál 

- az igénylés első lépéseként el kell fáradnia bármelyik Okmányirodába, ahol rögzítik az igazolványra 

kerülő fényképét és aláírását 

- diákigazolványt a beiratkozása elfogadását követően, szeptember első napjaitól igényelhet elektronikus 

úton 

- az igénylés Oktatási Hivatal által történő elfogadását követően (általában néhány nap) kaphat utazási 

kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást. 

 

Campus map: 

- https://aok.pte.hu/terkep/ 

 

Ajánlott weboldalak: 
 

- Gólyavagyok oldal: http://golyavagyok.aok.pte.hu/hu 

- Tanulmányi Csoport weboldala: http://gytk.pte.hu/hu/egyseg/index/3030 
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