Óralátogatás és vizsgázás tájékoztató 2020.03.25.
Tisztelt Hallgatónk!
Amint az Ön előtt is ismeretes, a koronavírus elleni védekezés kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet miatt
karunk távoktatási formában folytatja a hallgatók oktatását, amelyet a Microsoft Teams felületen
keresztül valósítjuk meg, ez az távoktatási feladatok ellátásának online felülete.
Az esetleges félreértések elkerülése érdekében szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy továbbra
is érvényesek a PTE Tanulmányi – és Vizsgaszabályzatban (továbbiakban: TVSZ) foglaltak, tehát a kurzus
‐, és vizsgafelvétel és a tanulmányi értékelés alapja továbbra is a Neptun Tanulmányi Rendszer.
A TVSZ Egészségtudományi Karra vonatkozó 4. számú mellékletének 8. §‐a értelmében az oktató
korlátozhatja a tantermi előadásokon és gyakorlatokon való részvételt. A távoktatási rendszer
hatékony működtetése miatt, a fenti rendelkezés értelmében karunkon az előadásokat és a gyakorlati
foglakozásokat elsődlegesen azok a hallgatók követhetik nyomon, akik a tantárgy előfeltételét
teljesítették és a tantárgyat ‐ az előfeltételek teljesítését követően – a Neptun Tanulmányi
Rendszerben felvették (párhuzamos feltételekkel együtt).
A fenti szabály értelmében az oktató azon hallgató teljesítményét, aki a tantárgyat (tantermi előadás,
szemináriumi gyakorlatot) a Neptun Tanulmányi Rendszerben nem vette fel, nem értékelheti sem a
szorgalmi időszakban, sem a vizsgaidőszakban (pl.: zárthelyi dolgozat, szóbeli vagy gyakorlati
beszámoló illetve gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat formájában).
Az oktató egyedi engedélye alapján lehetséges a tárgy lehallgatása a TEAMS‐ben, azonban így csak az
óra követésére nyílik lehetőség, viszont ebben az esetben a hallgató aláírást, gyakorlati jegyet nem
szerezhet, vizsgát ez esetben sem tehet, mivel a TVSZ 4. számú melléklet 8. §. (5) bekezdésben foglaltak
alapján . „Amennyiben azon hallgató teljesítménye, aki adott tantárgyat nem vette fel, vagy úgy vette
fel, hogy a tantárgyfelvételre nem volt jogosult, előadáson vagy gyakorlati foglalkozáson (pl.: a
tantárgyfelvételi eljárás időintervalluma, a hallgató eltitkolt tantárgyfelvételi jogosulatlansága,
adminisztratív hiba stb. miatt) mégis értékelésre kerül, úgy az értékelés során nyújtott teljesítmény
semmisnek tekintendő."
Összefoglalóan tehát az oktató nem vizsgáztathatja le azt a hallgatót, aki a Neptun Tanulmányi
Rendszeren keresztül nem vette fel a tantárgyat, a vizsgára nem jelentkezett fel és a vizsgalapon nem
szerepel.
Kérem a távoktatás eredményes és félreértésektől mentes megvalósítása érdekében együttműködését
és ennek megfelelően a fentiek szíves tudomásulvételét!
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