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PREAMBULUM 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara a hazai egészségügy, sport és pedagógia 

területéhez tartozó szakemberigény biztosítása érdekében végzett felelősségétől áthatva 

stratégiai céljai közé tűzte ki a hallgatói lemorzsolódás jelentős mértékű csökkentését, amelyet 

egy több lépésből álló, összehangolt és a hallgatói érdekképviseleti szervekkel rendszeresen 

egyeztetett intézkedésekkel kívánja elősegíteni, amelynek egyik eleme jelen dékáni utasítás. 

Hatály 

1. § Jelen dékáni utasítás személyi hatálya kiterjed valamennyi, az Egészségtudományi 

Karon hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, 

mesterképzés, szakirányú továbbképzés), állampolgárságra való tekintet nélkül a képzésben 

részt vevő, az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre (továbbiakban: 

hallgatókra). 

 

Alapfogalmak 

 

2. § (1) Jelen dékáni utasításban és az utasítás alkalmazása során használt fogalmak, és 

meghatározásuk 

1. félév: öt hónapból álló oktatásszervezési időszak,  

2. félévközi jegy (kurzusjegy): a hallgató félévközi teljesítményének értékelésére szolgáló, 

a szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyik, elkészített beszámolók 

alapján adott érdemjegy, 

3. szigorlat: több tantárgy együttes számonkérési formája, amelyre történő jelentkezés 

tantárgyfelvételnek minősül 

4. szorgalmi időszak: a képzési időszak oktatási része, 

5. tanév: tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak, 

6. vizsga: az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének – 

értékeléssel egybekötött – ellenőrzési formája,  

7. vizsgaidőszak: a képzési időszak számonkérési része, melynek keretében kizárólag az 

elsajátított ismeretek félévvégi értékelése, osztályzatok megállapítása történik, 

8. vizsgakurzus: a kurzusmeghirdetés olyan formája, amelyhez nem tartozik kontaktóra, 

csak vizsgalehetőség 

 

A félévközi teljesítések és félévközi jegyek megszerzésének rendje 

 

3. § (1) A félévközi teljesítések és félévközi jegyek megszerzéséhez szükséges, a hallgatók 

által teljesítendő zárthelyi dolgozatok száma kurzusonként maximum kettőben kerül 

meghatározására.  

(2) A vizsgával záruló kurzusok esetében a vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott 

félévközi zárthelyi dolgozatok esetében a vizsgára bocsátás feltétele, a PTE Tanulmányi 

– és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ) 4. számú melléklet 1. §-ban foglalt 

óralátogatási kötelezettségen túlmenően, az előírt zárthelyi dolgozatok megírásán 

történő részvétel, amely a hallgató kötelezettsége, függetlenül a zárthelyi dolgozatok 

eredményétől. 



(3) A zárthelyi dolgozatok eredménye a TVSZ 47. §. (3) b) pontja alapján a 

vizsgajegybe beszámítandó oly módon, hogy amennyiben a zárthelyi dolgozat(ok) 

átlagos eredménye 80%-ot meghaladó mértékű, akkor azt a hallgatók számára legalább 

a vizsgateljesítmény 33%-os, legfeljebb 50%-os teljesítéseként el kell fogadni. 

(4) A TVSZ 47. §. (7) bekezdése alapján az oktatónak továbbra is joga van a félévközi 

teljesítés alapján az adott tantárgyból jegyet megajánlani a hallgatónak. 

(5) Az adott napon teljesítendő zárthelyi dolgozatok időpontjának meghatározása során 

kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a mintatanterv szerinti kurzusok zárthelyi 

dolgozatainak száma az adott nap vonatkozásában ne haladja meg a hármat. 

Amennyiben az évfolyamfelelős hallgató jelzi a zárthelyi dolgozat időpontját kiíró 

oktatónak, hogy az általa javasolt napon már három zárthelyi dolgozat került kiírásra, 

úgy az érintett oktató köteles másik napot kijelölni a zárthelyi dolgozat teljesítésére 

ezáltal csökkentve a hallgatók tanulmányaival járó terheltségét. 

 

A két sikertelen írásbeli vizsgát követő szóbeli vizsga lehetőségére vonatkozó 

eljárásának rendje 

 

4. § (1) A 2021/2022. tanév tavaszi félévétől kezdődően azon hallgatóknak, akik az adott 

képzésben az adott kurzus adott félévi teljesítése során legalább két sikertelen írásbeli 

vizsgát tettek, lehetőségük van az adott képzésért felelős intézettől kérvényezni, hogy 

az adott kurzusból a soron következő vizsgát szóban teljesíthessék. 

(2) A fenti szóbeli vizsga tananyagtartalma nem változik az írásbeli vizsga 

tananyagtartalmához képest, és a szóbeli vizsga ugyanúgy beszámít az adott félévi 

vizsgaidőszakban, illetve az adott kurzusból maximálisan teljesíthető a vizsgák 

számába, azaz nem jelent extra vizsgalehetőséget a hallgató számára. 

(3) A fenti kérvény elfogadásához kizárólag a két sikertelen írásbeli vizsgáról szóló 

hivatalos igazolásra van szükség, amelyet a hallgató a kérvényhez mellékelten köteles 

megküldeni. 

(4) A kérvény elfogadásáról az adott képzésért felelős intézet köteles a Tanulmányi 

Osztályt értesíteni a neptun@etk.pte.hu email címen, annak érdekében, hogy a hallgató 

hozzárendelésre kerülhessen a szóbeli vizsgához. 

 

A vizsgakövetelmények, vizsgafelkészítő kurzusok meghirdetésének rendje 

 

5. §. (1) Összhangban a TVSZ 40. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel azoknál, a 

kurzusoknál, ahol két egymást követő teljesítési időszakban a vizsgára jelentkező 

hallgatók közül a nem teljesítők aránya 30%-nál magasabb (10 fős létszám alatt 50%-

nál magasabb), a képzésért felelős intézetnek össze kell állítani és a következő félév 

oktatási időszaka 3. hetének végéig az Egészségtudományi Kar honlapján az 

oktatás/oktatási anyagok menüpont (http://www.etk.pte.hu/oktatas/letoltheto-

dokumentumok/oktatasi-anyagok ) alatt nyilvánosságra kell hozni a felkészüléshez és a 

kurzus teljesítéséhez szükséges, részletes ismeretanyagot. 

(2) A kurzus teljesítéséhez szükséges, részletes ismeretanyag összeállítása és a fenti 

eljárás szerinti nyilvánosságra hozatala a kar fő- és részállású oktatója által oktatott 

kurzusok esetében az érintett oktató, az óraadó oktatók által, illetve az átoktatás 

keretében tartott kurzusok esetében a képzésért felelős intézet feladata. 

(3) A kurzus teljesítéséhez szükséges, részletes ismeretanyag kizárólag azokat a 

minimális ismereteket tartalmazza, amelyek a kurzus sikeres teljesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, tehát az anyag összeállítása nem váltható ki az oktatási anyag 

ismételt közzétételével, illetőleg szakirodalom megadásával. 

(4) Azoknál a kurzusoknál, ahol két egymást követő teljesítési időszakban a vizsgára 

jelentkező hallgatók közül a nem teljesítők aránya 30%-nál magasabb (10 fős létszám 

alatt 50%-nál magasabb), a képzésért felelős intézet a hallgatói lemorzsolódás 
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csökkentése érdekében köteles kiegészítő jelleggel vizsgafelkészítő kurzus 

meghirdetésére. A vizsgafelkészítő kurzus digitális (online) keretek között 

extrakurrikuláris formában, az érintett kurzus óraszámának legalább 10%-ában (felfelé 

egészre kerekítve) kerül meghirdetésre, amelyen való részvétel az érintett hallgatók 

számára nem kötelező, a teljesítése nem kerül beszámításra a tanulmányaik 

teljesítésébe, nem kerül a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben felvételre és 

ennek keretében nem szerezhető kreditpont. 

 

 

Záró rendelkezés 

6. § (1) Jelen utasítás 2022. január 31. napján lép hatályba. 

Pécs, 2022. január 24. 

 

Prof. Dr. ÁCS Pongrác 

egyetemi tanár,  

dékán 


