Tisztelt Hallgatók!
Szíves tájékoztatásul küldjük az Általános Orvostudományi Kar 10/2020. számú Dékáni Utasítását a
koronavírus veszélyhelyzet visszavonását követő oktatásról és vizsgáztatásról.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Karon 2019/2020. tavaszi szemeszter vizsgaidőszaka meghosszabbításra
kerül 2020. augusztus 29-ig, ezáltal lehetőség lesz a rendkívüli vizsgaidőszakban személyes jelenlét
keretében a 2019/2020. tavaszi szemeszter járványügyi helyzetre való tekintettel vizsgát tenni, az
alábbi feltételek szerint.
RENDKÍVÜLI VIZSGAIDŐSZAK
lehetősége van gyakorlati vizsgák jelenléti megszervezésére a 6/2020 (05.28.) számú
Dékáni Utasításban leírt szempontok szerint
Tantárgyfelelős
hatásköre

szakmai és tantárgyi oktatásszervezési szempontok alapján dönt a vizsgák
meghirdetéséről és vizsgák módjáról
megszabja a vizsgahelyeket, a vizsganapok számát
a vizsgáztató oktató vagy a felügyelőtanár ellenőrzi a vizsgára bocsátás feltételeinek
meglétét (egészségi állapotot is beleértve) a vizsgát megelőzően

Dékáni
méltányosság

a rendkívüli vizsgaidőszakban történő vizsgázás dékáni méltányossági, vagy
rendkívüli dékáni méltányossági kérelem beadásához és jóváhagyásához kötött,
melyet a hallgatók a Neptun Tanulmányi Rendszerben tudnak leadni
azon hallgatók, akik nem rendelkeznek jóváhagyott dékáni méltányossági
kérelemmel, nem jogosultak vizsgát tenni a rendkívüli vizsgaidőszakban
értékemelő vizsga a rendkívüli vizsgaidőszakban nem tehető

Járványügyi
előírás

személyes, jelenléti vizsgát tenni a 11/2020. számú rektori és kancellári együttes
utasítás a Pécsi Tudományegyetem által szervezett, személyes jelenléthez kötött
vizsgák, gyakorlati foglalkozások és a Klinikai Központban történő szakmai
gyakorlatok higiénés feladatairól foglaltak betartásával lehetséges
légúti PCR-ra mintavétel a tünetes hallgatók vagy kontaktok esetén a vizsgát
megelőzően a PTE KK Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központban
(7624 Pécs Nyár u. 8.) történik

Nyilatkozat

a személyes jelenléti vizsgát megelőzően a hallgatóknak a vizsga reggelén a Hallgatói
nyilatkozat a COVID-19 járvány általi érintettségről nyomtatványon szükséges
nyilatkozniuk érintettségükről (a hallgató aláírásával igazolja, hogy tünet- és
panaszmentes, nem került kontaktusba igazolt vagy gyanús koronavírus-fertőzött
beteggel, vagy ha mégis, akkor megfelelő egyéni védőfelszerelést viselt)

A rendkívüli vizsgaidőszakra vonatkozó legfontosabb határidőket az alábbi táblázatban összefoglalva
találják.

RENDKÍVÜLI VIZSGAIDŐSZAK
(2020. augusztus 24. és 2020. augusztus 29. között)
ESEMÉNY

IDŐPONT

ÉRINTETT

Rendkívüli vizsgák
meghirdetése a Neptunban
Dékáni méltányossági kérelem
beadása a Neptunban a rendkívüli
vizsgákra
Vizsgajelentkezés a rendkívüli
vizsgákra a Neptunban

2020. július 27. és
2020. augusztus 7. között

Tantárgyfelelősök

2020. július 27. 8:00 és
2020. augusztus 5. 24:00 között

Hallgatók

2020. augusztus 10. 08:00 és
2020. augusztus 17. 12:00 között

Hallgatók

A rendkívüli vizsgaidőszakban a vizsgákra kizárólag azon hallgatók jelentkezhetnek, akiknek erre
vonatkozó dékáni méltányossági kérelmük elfogadásra kerül a Neptunban (rendelkeznek még dékáni
méltányossággal, és kérelmüket - a járványügyi helyzetre hivatkozva - megadott határidőig beadták
Neptunon keresztül).
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy lehetőség lesz vizsgakurzusokhoz tartozó előrehozott
vizsgák letételére is a szokásos módon. Ezeken a vizsgákon szerzett érdemjegyek azonban már a
2020/2021-es tanév első szemeszteréhez fognak tartozni. A meghirdetésre kerülő előrehozott vizsgát
hirdető tantárgyak listájáról a Tanulmányi Hivatal weboldalán tájékozódhatnak.

ELŐREHOZOTT VIZSGAIDŐSZAK
(2020. augusztus 31. és 2020. szeptember 2. között)
ESEMÉNY

IDŐPONT

Előrehozott vizsgák
meghirdetése a Neptunban
Bejelentkezés a következő félévre
Neptunban
Vizsgakurzusok felvétele
(ugyanazon a tannyelven, amelyen
korábban felvette)

2020. augusztus 3. és
2020. augusztus 19. között
2020. augusztus 24. 8:00 és
2020. szeptember 5. 24:00 között

Vizsgajelentkezés az előrehozott
vizsgákra a Neptunban

ÉRINTETT
Tantárgyfelelősök
Hallgatók

2020. augusztus 24. 9:00 és
2020. szeptember 11. 24:00 között

Hallgatók

2020. augusztus 24. 9:00 és
2020. augusztus 28. 12:00 között

Hallgatók

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi félévben a koronavírus járvány által
kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a TJSZ 13. számú melléklete 4 § (2) bekezdésére
hivatkozva a Kar hallgatói számára új fizetési határidőt, 2020. augusztus 14-et határozta meg a fennálló
tartozásaik kiegyenlítésére. Kérjük tartsák szem előtt, hogy azon hallgatók, akik 2020. augusztus 14-ig
korábbi tartozásukat nem egyenlítik ki, a rendkívüli vizsgaidőszakban nem jogosultak vizsgázásra,
valamint a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterére nem jelentkezhetnek be. A TJSZ 57. § (9) bekezdése
alapján, a fizetési haladék alatt a tartozással rendelkező hallgatók kreditigazolást nem igényelhetnek.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a 2020/2021. tanév őszi félévi költségtérítési díj első
részletének (40%) befizetési határideje szintén 2020. augusztus 14. Nem jogosultak előrehozott vizsgát
tenni azon hallgatók, akik költségtérítésre vonatkozó díjkötelezettségüket a megadott határidőig nem
rendezik.

A tanévkezdésre vonatkozó további határidőket a 2020/2021. tanév időbeosztásában találják.
Üdvözlettel:
Potos Bernadett
tanulmányi hivatalvezető

