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Hallgatói tájékoztató a vizsgaidőszakról  

a 2020/2021. tanév tavaszi félévében 
 

A hatályos rendelkezések alapján a Karunk vizsgaidőszakát továbbra is hibrid vizsgázással valósítja meg, de a 

kötelező tantárgyak esetén előnyben részesítve a jelenléti és az in-house online vizsgáztatási módszereket. 

Továbbra is a tantárgyfelelős hatásköre eldönteni szakmai és tantárgyi oktatásszervezési szempontok alapján 

azt, milyen módon valósítja meg a tantárgy vonatkozásában a vizsgáztatást. 

 

A. Ismeretek ellenőrzésére, tanulmányok értékelésére (vizsgázásra) vonatkozó szabályok: 

 

1. Lehetséges vizsgáztatási módszerek: 

 

I.    Hagyományos jelenléti: A vizsgáztatás hasonló rendszerben zajlik, mint a járvány előtt. 

II.   In-house online: A vizsgáztatás a már ismert online felületeken (Teams, Moodle, Unipoll) zajlik, de a 

hallgató az egyetem területén tartózkodik. A hallgatói vizsgahelyiség lehet intézeti/klinikai, de lehet máshol 

létesített kontrollált vizsgaszoba is. 

o Írásbeli vizsgán a hallgató a saját eszközét használhatja, de köteles a vizsgára kijelölt helyiségben a 

megadott vizsganapon, a megadott időpontban megjelenni 

o Szóbeli vizsga esetén a Kar/Intézet/Klinika biztosítja a megfelelő informatikai eszközt a vizsgára kijelölt 

helyen és időpontban.  

III.  Distant online: A számonkérés/ vizsgáztatás a már ismert online felületeken zajlik, és a hallgató lehet bárhol, 

ahol megfelelő technikával, nyugodt és járványbiztos környezetben, a csalás veszélyének minimalizálásával 

tud vizsgázni. 

A kötelező tantárgyak esetén a vizsgáztatás kizárólag az PTE területén bonyolítható le jelenléti vagy in-

house online formában, a választható tárgyak számonkérése történhet distant online formában is. 

 

2. A II. és a III. vizsgáztatási módszer esetére vonatkozó általános szabályok: 

• A vizsga során technikai zavar szándékos előidézése vizsgacsalásnak minősül, így ez esetben a 

vizsgacsalás szabályzatban rögzített jogkövetkezményei alkalmazandók. 

• Amennyiben a technikai zavar nem szándékos hallgatói magatartás eredménye, úgy az oktató és a 

vizsgázó (in-house online vizsga esetén a jelenlévő technikai személyzet segítségével) közösen kötelesek 

a technikai zavar elhárítása érdekében eljárni. 

• A technikai zavar, amennyiben a vizsgakérdés ismertetését megelőzően történt, annak ésszerű időn belüli 

elhárítása után a vizsgát folytatni lehet. Amennyiben a technikai zavar a vizsgakérdés ismertetését 

követően áll be, a vizsgát folytatni lehet és az oktató jogosult új vizsgakérdést feltenni. 

• Amennyiben a technikai zavar ésszerű időn belül nem hárítható el, a vizsga új időpontban való 

megtartására lehetőséget kell biztosítani.  Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a technikai zavar miatt 

megszakított vizsga nem számít megkezdett érdemjegyszerzési kísérletnek, a vizsgázó vizsgáinak 

számába nem számít bele. 

⎯ A szóbeli vizsgák nem nyilvánosak. 
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B. A járványhelyzetre vonatkozó egyéb rendelkezések 

 

1. A 12/2020. sz. Dékáni Utasítás alapján a tavaszi szemeszter vizsgaidőszakában a vizsgák 

megszervezése során a tantárgyfelelősöknek törekedniük kell a tanterv szerinti, a járványhelyzet 

előtti vizsgaformák megtartására. A kötelező tantárgyak esetén csak jelenléti vagy in-house online 

vizsga szervezhető.  

Ettől eltérni csak járványhelyzet által indokolt kormányzati intézkedésből eredő szükség, vis maior esetén 

és csak a hallgatók számára kevesebb megterheléssel járó, kedvezőbb vizsgáztatási módszerre lehet. 

 

2. A Dékáni utasítás szerint az alábbi szempontokat kell figyelembe venni a vizsgák megszervezése során: 

 

• A járványügyi okok miatt várható távollétek miatt a tantárgyfelelősöknek a megszokotthoz képest 

több vizsgalehetőséget szükséges biztosítaniuk a hallgatók részére. Írásbeli vizsga esetén a 

megszokott 5 db helyett legalább 6 db 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. 

3. A TVSZ 17. számú mellékletében meghatározott speciális rendelkezésekben szereplő rendkívüli dékáni 

méltányossági lehetőség továbbra is fennáll a járvány által hátrányosan érintett hallgatóink számára. 

 

4. A TVSZ szerint egy félévben minden hallgatónak 3 db vizsgalehetősége van minden, vizsgára végződő 

tárgyból. A vizsgaidőpontjainak megszervezése minden hallgatónak a saját felelőssége.  

 

5. Az önkéntes munkában, a kirendelésekben részt vevő, valamint a COVID-19 járvány által a tavaszi 

szemeszterben dokumentáltan jelentős mértékben akadályoztatott hallgatók számára a Kar 2021. 

augusztusában rendkívüli vizsgaidőszakot biztosít. A rendkívüli vizsgaidőszakban való részvétel 

feltételeiről, az ehhez kapcsolódó a határidőkről a Tanulmányi Hivatal legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó 

napjáig tájékoztatja a hallgatókat. 

 

C. Az önkéntes munkát végző és a kirendelésben részt vevő hallgatókra vonatkozó különös rendelkezések 

1. A kirendelésben, illetve önkéntességben részt vevő hallgatók számára a 2020/2021. tanév tavaszi 

féléve meghosszabbodik 2021. augusztus 31-ig, úgy, hogy egyes gyakorlatok a nyári időszakban is 

teljesítésre kerülhessenek, a járványügyi helyzet alakulásával összefüggésben, azzal, hogy a nyári 

időszakban teljesített, pótolt gyakorlatok eredményei a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszteréhez kerülnek 

figyelembevételre. 

 

2. Amennyiben erre van lehetőség, úgy a tantárgyfelelős lehetőséget biztosít valamennyi mulasztott 

alkalom, zárthelyi dolgozat, beszámoló, félévközi teljesítés pótlására a kirendelt és önkéntes hallgatók 

esetében, arra tekintettel, hogy a kirendelés ideje, önkéntes munka ideje alatti távollét a hallgatónak ne 

okozzon semmilyen hátrányt. Amennyiben a tantárgyfelelős úgy dönt, hogy a pótlásra már nincs 

lehetőség, úgy az önkéntes/ kirendelt munka időtartama nem számít a TVSZ szerinti hiányzásnak. 
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3. Az önkéntességgel/kirendeléssel töltött idő továbbra is elszámoltatható, amennyiben illeszthető a nyári-, 

klinikai blokk-, vagy szigorló éves gyakorlatokhoz. A beszámítási rendszer a Tanulmányi Hivatal 

honlapján elérhető. 

 

4. A 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterében az önkéntes és kirendelt hallgatók esetén tanulmányi okból 

(nem megfelelő kreditszám, tanulmányi átlag) történő átsorolásra a 2021/2022-es tanévre nézve nem 

kerülhet sor. 

 

Legfontosabb határidők a vizsgaidőszakra vonatkozóan 

 

SZORGALMI IDŐSZAK VÉGE 

Megajánlott jegy 
a tantárgyfelelős megállapíthat megajánlott jegyet (rögzíti a 

Neptunban), hallgatónak el kell fogadnia/el kell utasítania   
a szorgalmi időszak végéig 

Megajánlott jegy 

elfogadása 

amennyiben a megajánlott jegyet a hallgató elfogadja, vizsgára 

nem tud jelentkezni 

a vizsgaidőszakutolsó előtti 

hetének végéig 

Félévközi jegy a tantárgyfelelős a vizsgaidőszak 2. hetének végéig adhatja meg 
a tantárgyfelelős 2021.  május 

29-ig rögzíti a Neptunban  

Aláírás 

megtagadása 

a megtagadott aláírás tényét a tantárgyfelelős a Neptunban rögzíti 

(Aláírás = letiltva bejegyzés a kurzusnál), melyről a hallgató 

Neptun üzenetet kap, egyúttal a már esetleg meglévő 

vizsgajelentkezése törlődik adott tárgyból, és további 

vizsgaidőpontra nem jelentkezhet, ill. félévközi jegy esetén 

érdemjegyet nem szerezhet 

a tantárgyfelelős a Neptunban 

rögzíti 

2021. május 14-ig 

Vizsgaidőpontok 

meghatározása 

  
a tantárgyfelelős és az évfolyamfelelősök megállapodása alapján* 2021. április 16. 

Vizsgajelentkezés 

FOSZ 5. éves érvényes feedback-bónusszal rendelkező 

hallgatóknak: 

2021. április 28. 

07.00 órától 

FOSZ 5. éves feedback-bónusszal nem rendelkező 

hallgatóknak: 

2021. április 29. 

07.00 órától 

érvényes feedback-bónusszal rendelkező hallgatóknak: 
2021. május 5. 

07.00 órától 

feedback-bónusszal nem rendelkező hallgatóknak:  
2021. május 6.  

07.00 órától 

 

Vizsgajelentkezés 

feltételei 

  

  

  

vizsgalapra FELjelentkezni 
a vizsga napját megelőző 

munkanap 9 óráig, 

vizsgalapról LEjelentkezni 

  

 a vizsga napját megelőző 

MÁSODIK munkanap 

9 óráig lehet 

A hallgató egy tárgyból egy időpontban egy érvényes 

vizsgajelentkezéssel rendelkezhet. B vagy C vizsgalehetőségre 

akkor tud feljelentkezni Neptunban, ha az előző vizsgalehetőségre 

az érdemjegyet vagy a meg nem jelenés tényét a Neptunban 

rögzítették 

FIGYELEM! 

május 24: munkaszüneti nap 

Ügyelet a 

vizsgajelentkezéskor 

a Tanulmányi Hivatal e-mailes (neptun.th@aok.pte.hu) 

ügyeletet tart  

 2021. május 5-én és 6-án 

07.00 – 08.00 óra között 
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VIZSGAIDŐSZAK 

Vizsgalehetőségek 

minden vizsgára vagy szigorlatra végződő tantárgyból 3 

vizsgalehetőséggel élhet az adott félévben: A, B és C vizsga 

(vizsga, javítóvizsga, ismételt javítóvizsga) 

a vizsgaidőszak optimális 

beosztása minden hallgató saját 

felelőssége 

Értékemelő vizsga 

aki már legalább elégséges érdemjegyet szerzett az adott 

vizsgaidőszakon belül egy alkalommal megkísérelheti a jegy 

javítását (B vagy C vagy esetleg D vizsgalehetőségét elhasználva) 

– az értékemelő vizsga során az előzőhöz képest rosszabb értékelés 

(akár elégtelen) is születhet! 

értékemelő vizsgára az utolsó 

héten kizárólag a Tanulmányi 

Hivatal munkatársai 

segítségével lehet jelentkezni! 

Dékáni vizsga 

a dékáni méltányosság a hallgató tanulmányai során egyszer vehető 

igénybe, kivéve a veszélyhelyzettel összefüggő körülményekre 

hivatkozással benyújtott hallgatói kérelem esetén, melyre a Dékán 

további egy alkalommal engedélyezhet méltányosságot 

Dékáni vizsgára csak a 

megadott vizsgahelyek 

egyikére lehet jelentkezni, 

létszámkorláton felül vagy 

egyéb időpontra nem. Dékáni 

vizsga kizárólag a 

vizsgaidőszakban tehető! 

Harmadik és további 

vizsga díja 

magyar programon 2500,- Ft, a hallgatónak kell a kivetést 

elkészítenie a Neptunban és online befizetni azt a 3. ill. további 

vizsgára jelentkezés ELŐTT 

A 3. és további vizsga nem az 

adott félévre értendő, hanem 

adott tantervi egységre 

vonatkozóan az összes 

kurzusfelvétel során 

beregisztrált vizsgák 

számítanak! 

Vizsgán történő 

igazolatlan 

meg nem jelenés 

2000,- Ft pótdíjat kell fizetni 

a vizsgaidőszakot követő 20 

napon belül a Központi 

Tanulmányi Iroda veti ki a 

Neptunban 

Vizsgacsalások 

A Dékáni Utasításban foglalt szankciókat következetesen és 

hivatalból alkalmazzuk. Jelen szabályzat megtalálható a 

Tanulmányi Hivatal honlapján a Szabályzatok menüpontban 

csalás észlelése esetén azonnal 

KÉRÉS/KÉRDÉS ESETÉN 

Technikai probléma 

esetén 

Amennyiben önhibáján kívül nem tudja tartani a 

határidőket, küldjön a tanulmányi ügyintézőjének e-mailt 

AZONNAL képernyőkép-mentést (screenshot) mellékelve! 

A probléma észlelésekor 

azonnal e-mailben az 

ügyintézőjének vagy a 

tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu  

e-mail címre 

*A tantárgyfelelős elektronikus úton állapodik meg a hallgatói képviselőkkel. A hallgatói képviselők egyetértésük jeléül elektronikus 

úton jóváhagyják a meghirdetni kívánt vizsgaidőpontokat. 
 

További felmerülő kérdés esetén Kari honlapunkon található „Koronavírus információk” összeállítás is 

segítséget nyújthat, mely az alábbi linkre kattintva is elérhető: 

https://aok.pte.hu/hu/koronavirus/9992/hallgatoknak 
 

Sikeres vizsgaidőszakot kívánva, tisztelettel: 

dr. Baán Nóra 

tanulmányi hivatalvezető 
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