PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Általános Orvostudományi Kar
Tanulmányi Hivatal
Tisztelt Tantárgyfelelős Asszony! Tisztelt Tantárgyfelelős Úr!
Tisztelt Oktató!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/2021. tanév tavaszi szemesztere is a hibrid oktatási modell szerint
jelenléti és digitális oktatási rendben zajlik tovább.
A szorgalmi időszak első napja 2021. február 8. (hétfő).
A Karon, az ITM engedélyének megfelelően, továbbra is lehetőség van a jelenléti oktatásra, amelynek
eldöntése tantárgyfelelősi hatáskörben marad az őszi szemeszterhez hasonlóan. A döntésről kérjük, hogy
szíveskedjen a hallgatókat mielőbb tájékoztatni a megszokott módon (pl. Neptun-üzenet formájában).

1.

A szemeszter kezdetével kapcsolatos határidők:

Regisztrációs időszak

Hallgatók

2021. január 25. 8:00 - 2021. február 6. 24:00
között

Jegybeírások véglegesítése a
Tantárgyfelelősök
félévzáráshoz

2021. február 6. 24.00-ig

Az igényelt termek rögzítése
a Neptunban

2021. február 7. 24.00-ig

Tanulmányi
Hivatal

Tantárgybejelentési időszak
Tantárgyfelelősök
a következő tanévre
Minimális létszámot el nem
érő kurzusok törlése

Tanulmányi
Hivatal

A T0-s kurzusokon maradt
hallgatók áthelyezése a valós Tantárgyfelelősök
kurzusukra

2021. február 8. 8.00 – 2021. február 28. 24.00
2021. február 11. 24.00-ig

Legkésőbb 2021. március 06-ig

További információkért – azon belül a tanév szakokra lebontott részletes időbeosztásáért - kérjük, keresse
fel a honlapunkat.
Felhívjuk szíves 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 a végleges csoportok
kialakítása.
FONTOS: a virtuális, T0 kurzuscsoportok kizárólag 2021. február 5. és 6. napján válnak elérhetővé.
A T0 csoportból a korábbi gyakorlatnak megfelelően a hallgatókat a Tantárgyfelelős osztja be a végleges
tanulócsoportjaikba.
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2. Kiadványok, órarendek
A tantárgyleírásokat tartalmazó tanrendek idén is magyar, angol és német nyelven, a szervezeti egységek
honlapján az „Oktatás” menüpontban elektronikus formában kerültek kiadásra. A tantárgyleírásban
foglaltaktól a félév során minimális mértékben eltérni (pl. számonkérés tartalma) csak a kurzus hallgatóinak
félév elején történő írásbeli értesítése esetén szabályos.
A tavaszi szemeszterre vonatkozó magyar, angol és német képzési nyelvű programokhoz az órarendeket a
Tanulmányi Hivatal weboldalán érhetik el.

3. Elektronikus tananyagok
A korábbi szemeszterekhez hasonlóan kiemelt jelentősége lesz a Kar hibrid oktatásának sikerességében
az elektronikusan elérhető tananyagok fejlesztése. A kari online orvosi tudásbázisként és információs
hálóként létrehozott PotePedia törekszik arra, hogy a hallgatók számára minden tananyag elérhetővé
válljon, amely az eredményes felkészülésükhöz szükséges lehet. A PotePedia színtere lehet nem csak a
digitális technika fejlesztésének, de a nemzetközi oktatási együttműködéseknek is.

4. Hallgatói önkéntes munka beszámítása
Az elmúlt egy évben hallgatói önkéntes munka, majd a kirendelések nagyban segítették a járványügyi
betegellátást és diagnosztikát. Erre való tekintettel az önkéntes és kirendelés alapján végzett hallgatói
egészségügyi munka a klinikai szakmai gyakorlatokba aktuálisan és utólag is beszámítható. A szakmai
gyakorlatok letöltésére vonatkozó könnyítéseket megtartjuk a tavaszi szemeszterben és a nyári szakmai
gyakorlatok kapcsán is.
A járványügyi helyzetben az önkéntes hallgatói munka beszámítási rendszeréről bővebben a Tanulmányi
Hivatal honlapján tájékozódhatnak.

5. Intézménylátogatási szabályok
Az intézményben való tartózkodás (kontaktórás foglalkozások látogatása, jelenléti vizsgákon való
részvétel, ügyfélszolgálati irodák felkeresése) során továbbra is kötelező a hatályos járványügyi előírások
(maszkhasználat, távolságtartás, stb.) betartása.

Tisztelettel:
Tanulmányi Hivatal
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