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PREAMBULUM 

Az energiaárak jelentős mértékű emelkedése okán, a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai 
figyelembevételével a Pécsi Tudományegyetem közüzemi költségeinek csökkentését célzó 
intézkedésekről szóló 2/2022. számú rektori – kancellári – KK elnöki együttes utasítás 
(továbbiakban: Utasítás) 7. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az Egészségtudományi 
Kar 2022/2023. tanév őszi szemeszterére vonatkozó a költségtakarékossági célkitűzések 
megvalósítására vonatkozó oktatásszervezési kérdéseket az alábbiak szerint szabályozom. 

Hatály 

1. § Jelen Dékáni Utasítás személyi hatálya kiterjed valamennyi, az Egészségtudományi 
Karon hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, 
osztatlan képzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzés), 
állampolgárságra való tekintet nélkül a képzésben részt vevő, az Egyetemmel hallgatói 
jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban: hallgatókra). 
 

2. § Jelen Dékáni Utasítás időbeni hatálya a 2022/2023. tanév őszi szemeszterre terjed ki.  

A tanév rendje 

3. § (1) Az Utasítás 7. § (1) foglaltak alapján, a jelen utasításban foglalt esetek kivételével a 
tanév időbeosztás az alábbiak szerint módosul.  

a) a szorgalmi időszak 2022. december 2-án zárul;  

b) a korábban tervezett őszi szünet (2022. október 24 – 2022. november 1.) elmarad; 

c) a vizsgaidőszak 2022. december 5. és 2023. január 13. között szervezhető.  

(2) Az (1) bekezdésben foglataktól eltérően a külső helyszínen tartandó területi gyakorlatok, 
illetőleg külső helyszínen megszervezésre kerülő kurzusok esetében ezek teljesítésére a kar 
hallgatóinak 2022. december 9-ig van lehetőségük.  

(3) A (2) bekezdés hatálya alá tartozó területi gyakorlatokról, illetve kurzusokról a képzésért 
felelős intézet a helyben szokásos módon tájékoztatja az érintett hallgatókat, valamint a 
Tanulmányi Osztályt a neptun@etk.pte.hu email címen. 

(4) A hallgatói jogok mind teljesebb és diszkriminációmentes biztosítása céljából a (2) 
bekezdés hatálya alá tartozó hallgatóknak lehetőségük van az Utasítás 7. § (3) bekezdésének 
alapján a 2023. január 2 –6 közötti időszakban az oktatók által meghirdetett vizsgák 
teljesítésére hibrid vizsgáztatási formában.  

4. § Azon levelező munkarendű képzések esetében, amelyekben az előzetesen kiadott 
tájékoztatás szerint 2022. december 5-9 között konzultációkra került volna sor a 3. § (1) 
bekezdésében meghatározott szorgalmi időszakban történő pótlások lehetőségét, illetőleg 
az esetleges félévközi jegyek teljesítéséhez szükséges tevékenységeket a képzésért felelős 
intézetek oktatói hibrid oktatási és vizsgáztatási keretek között biztosíthatják a hallgatók 
részére az előre egyeztett időpontokban, akár szabadnapokon (szombaton) is, amelyről a 
képzésért felelős intézet a helyben szokásos módon tájékoztatja az érintett hallgatókat. 



5. § (1) Az Utasítás 8. § (1) bekezdésben foglataktól eltérően a gyakorlati és a személyes 
jelenlétet igénylő vizsgák kivételével a vizsgáztatás hibrid keretek között kerül 
megszervezésre. A hibrid vizsga megvalósításának formájáról az adott kurzus oktatója 
előzetes egyeztetést követően tájékoztatja az érintett hallgatókat. 
 

(2) A gyakorlati és személyes jelenlétet igénylő vizsgák a pécsi székhely vonatkozásában 
a D épületben (Vörösmarty utca 3. - Apáca utca) kerülnek megszervezésre. 

6. § (1) Tekintettel arra, hogy az Utasítás 7. § (1) b) pontja alapján az őszi szünet elmarad, és 
miután ez a hallgatóknak fel nem róható okból következett be, ezért a hallgatói hiányzások 
mértéket ezen időszak vonatkozásában a PTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat adta 
keretek között az oktatók a lehető legnagyobb rugalmassággal kezelik.  

(2) Azon hallgatók esetében, akik az őszi szünet elmaradása miatt dokumentálható okokból 
olyan hátrányos helyzetbe kerülnek, amely miatt ezen időszakban az órák látogatása még 
hibrid oktatási keretek között sem oldható meg, azok ezen időszakra kérelmezhetik 
kedvezményes tanulmányi rend igénybevételét a tanulmanyi.osztaly@etk.pte.hu email 
címre benyújtott kérelem és az azt alátámasztó dokumentumok megküldésével. 

7. § A tanév időbeosztásában meghatározott a páratlan félévi képzési idejű szakok esetében a 
szakdolgozat/diplomamunka leadási határideje 2023. január 11-re, továbbá a késedelmes 
leadási határidő 2023. január 18-ra módosul. 

8. § Jelen utasítás keretei között a hibrid oktatás az adott kurzus vonatkozásában a személyes 
jelenlétet igénylő kontaktórából vagy ennek megfelelő zárt rendszerű elektronikus távolléti 
oktatásból áll. A hibrid rendszerű vizsgáztatás személyes jelenlétet nem igénylő részének 
szabályai vonatkozásában a PTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat A vizsgák rendjéről 
szóló 12. fejezetének rendelkezései az irányadók. 

9. § Az ágazati irányító minisztérium iránymutatása alapján a tavaszi szemeszter ütemezésével 
kapcsolatos esetleges változások esetén új Dékáni Utasítás kerülhet kiadásra. 

Záró rendelkezés 

10. § Jelen utasítás 2022. október 18. napján lép hatályba és minden további intézkedés nélkül 
2023. január 14. napjával hatályát veszti. 

Pécs, 2022. október 18. 

 
Prof. Dr. ÁCS Pongrác 
egyetemi tanár,  
dékán 


