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A 2011/2012-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉV BEOSZTÁSA 
 
- regisztrációs időszak  2012. január 30 – február 3. 
- szorgalmi időszak   2012. február 6 – május 18. (15 hét) 
NINCS TAVASZI SZÜNET 
- vizsgaidőszak   2012. május 21 – július 6. (7 hét) 
 
 
 

1./ REGISZTRÁCIÓ, TANTÁRGY- ÉS KURZUSFELVÉTEL 
 

A Neptun hallgatói nyilvántartó rendszerben az alábbi időpontokban lehetséges 
 

− a beiratkozás:    2012. január 23. (hétfő) 0 órától – február 5. (vasárnap) éjfélig  
− a tantárgy- és kurzusfelvétel: 2012. január 23. (hétfő) 0 órától – február 5. (vasárnap) éjfélig 

Kérem a fenti határidő betartását.  
 
A minden intézményi szabadon választható és a Testnevelés tantárgyak kurzusfelvételéről a Neptun külön 
értesítést küld majd, ebben segíteni sajnos nem tudunk. 
 
A kurzusfelvétel, illetve a félév státusza beállításának módosítására a regisztrációs hét lezárulta után 
 

− a 2011-ben beiratkozottak számára a szorgalmi időszak második hetének végéig (2012. febuár 10., 
péntek, 12 óra 30) 
 

− a 2010-ben vagy előtte beiratkozottak számára a szorgalmi időszak 4. hetének végéig (2012. 
március 2., péntek, 12 óra 30)  
 

különeljárási díj megfizetése fejében még lehetőség van.  
 
Azon hallgatók, akiknek rendezetlen díjtételük van, a tétel rendezéséig  

− a 2007. szeptember 1-je előtt beiratkozott hallgatók nem tudnak tantárgyat, illetve kurzust felvenni, 
− a 2007. szeptember 1-je után beiratkozott hallgatók nem tudnak beregisztrálni a félévre (így 

tantárgyat és kurzust felvenni sem). 
 
A hallgatónak aláírásával el kell ismernie a Neptun hallgatói nyilvántartó rendszerből kinyomtatott 
tantárgyfelvételi lapon a 2011/2012-es tanév tavaszi félévére felvett tantárgyak listáját a diákigazolvány-
érvényesítő matrica átvételekor (előreláthatólag 2012. március 5-i hét folyamán, erről külön értesítést 
küldünk). 



 
 

2./ KRITÉRIUMFELTÉTELEK (SZIGORLATOK) TELJESÍTÉSE 
 

Felhívom a 2009-ben beiratkozott (a 2009-es mintatanterv hatálya alá tartozó) hallgatók figyelmét, hogy – 
ODLA és OKLA szakirány esetében – a Biokémia és molekuláris biológia szigorlat teljesítése, illetve – a 
képalkotó diagnosztikai analitika szakirány esetében – a Képalkotó alapozó és a Képalkotó szakmai szigorlat 
teljesítése a 6. szemeszter végéig kötelező (aki nem teljesíti a szigorlato(ka)t, a következő tanévben nem tudja 
a szakmai gyakorlati tantárgyakat felvenni). 
  
Felhívom a 2010-ban beiratkozott, de a 2009-es mintatanterv hatálya alá tartozó KDA szakirányt választani 
óhajtó hallgatóink figyelmét, hogy a Képalkotó alapozó szigorlat teljesítése az 5. szemeszter kötelező 
tantárgyainak előfelétele (tehát aki nem teljesíti legkésőbb a 2011/12-es tanév tavaszi félévében a szigorlatot, 
nem tud a következő tanévben szakirány-specifikus kötelező tantárgyat felvenni). 
 
 
 
 

3./ RÉGI KÓDÚ KURZUSOK HIRDETÉSÉNEK A MENETE 
 

Kurzusok hirdetésének menete NEM SZABÁLYOSAN ELŐREHALADÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA  
 
Kérem azon hallgatókat, akik nem szabályosan haladnak előre tanulmányaikban, hogy a mintatantervüknek 
megfelelő kurzusok meghirdetését írásban kérjék (szabályosan az I. évfolyam számára a 2011-es, a II-III. 
évfolyam számára a 2009-es, a III-IV. évfolyam számára a 2008-as mintatanterv szerint hirdetek kurzusokat). 
A kérelemnek tartalmaznia kell   

- a beiratkozás évét, 
   - a meghirdetendő tantárgy/ak nevét, 
   - a meghirdetendő tantárgy/ak Neptun-kódját 
   - a hallgató nevét. 
 
A kurzushirdetést csoportosan is lehet kérni (aki szerepel a kérelmen, a kért kurzusokra feljelentkeztetem). A 
kurzusokra – amennyiben ezt egyéb ok nem zárja ki (pl. előfeltétel hiánya) – a hallgatót kérelme alapján 
feljelentkeztetem.  
 
A kérelem leadásának határideje: 2012. február 3. (péntek) 12 óra 30. 
 
Ezen kurzusok meghirdetését folyamatosan végzem, a hallgató a megigényelt kurzusok óráira köteles 
bejárni, függetlenül attól, hogy a Neptunban megtörtént-e már a tantárgyfelvétele.  A kérelem leadásával 
a hallgató kötelezi magát a tárgy teljesítésére. 



 
4./ VIZSGAKURZUS HIRDETÉSÉNEK MENETE 

 
 

a Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata, valamint ennek az Általános Orvostudományi Kar 
osztott képzéseire vonatkozó melléklete alapján  

 
1. „Azon hallgatók számára, akik egy tantárgy első felvétele alkalmával a félévi aláírását megszerezték, de 
nem tettek vizsgát, vagy a vizsgaidőszakot elégtelen eredménnyel zárták, az adott tantárgyból a következő 
félévben az OTKAB engedélyével vizsgakurzust lehet meghirdetni. Alapképzési szakon egy félévre 
vonatkozóan egy vizsgakurzus, mesterképzési szakon pedig két vizsgakurzus indítása kérvényezhető. A 
kurzusokat a tanulmányi osztály hirdeti meg.  
 
A 2008-ban, illetve előtte beiratkozott és tanulmányaikat megkezdő hallgatók számára egy tantárgy 
vizsgakurzusára történő jelentkezés ugyanabban a félévben lehetővé teszi az arra épülő tantárgy/ak 
párhuzamos felvételét. E tantárgyak vizsgáit a mintatantervben meghatározott előkövetelményeknek 
megfelelő sorrendben kell letenni. Az előfeltételi és a ráépülő tantágy párhuzamos teljesítése ezen kivételtől 
eltekintve nem engedélyezett.” (TVSz 34. § /a Szabályzat 20. § (1) és (2) bekezdéséhez/) 2009-es, vagy 
későbbi beiratkozás esetén ráépülő tantárgy NEM VEHETŐ FEL.  
 
2. A kérelemhez csatolni kell a leckekönyv teljes fénymásolatát megjelölve benne az aláírás megszerzését, 
illetve az elégtelen eredményt. 
 
3. A kérelmeket Tanulmányi Osztály 103. irodájában lehet leadni legkésőbb a regisztrációs hét péntek (2012. 
január 30 – február 3.)  12 óra 30 percig (2012. február 3.). 
 
4. A DE OEC ÁOK Osztott Képzések Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság állásfoglalása (2009. február 
12.) alapján azon hallgatók nyújthatnak be vizsgakurzus-kérelmet, akiknek a vonatkozó mintatanterv alapján a 
felhasznált félévek számát figyelembe véve max. 4 tantárgy teljesítése hiányzik. Alapképzésben maximum 
egy, mesterképzésben két tantárgyból kérhető vizsgakurzus indítása egy adott félévre vonatkozóan. 
 
A fenti feltételeknek együttesen kell érvényesülniük, kivételt képeznek az Angol I-III., valamint az Angol 
szaknyelv I-II. tantárgyak a fenti kitételek teljesülése alól. 
 
5. Az osztott képzések tanulmányi oktatásszervezője végzi a vizsgakurzusok meghirdetését, illetve az 
engedélyek alapján a hallgatók helyett felveszi a vizsgakurzusként meghirdetett tantárgyat. 
 
8. A kérelem beadásához szükséges formanyomtatvány az olkda.med.unideb.hu v. molbiol.med.unideb.hu v. 
taplalkozastudomany.med.unideb.hu  honlapról letölthető, a Tanulmányi Osztályon felvehető. 



 
Amennyiben a tantárgy-, illetve a kurzusfelvétellel kapcsolatosan probléma 

merül fel, kérem, jelezzék. 
 

2012. FEBRUÁR 10. (2011-ES BEIRATKOZÓK), ILL. 2012. MÁRCIUS 2. (2010-
BEN VAGY ELŐTTE BEIRATKOZÓK) UTÁN  

A TANTÁRGYFELVÉTEL MÓDOSÍTÁSÁRA SEMMILYEN ESETBEN 
NINCSEN MÓD. 

 

 

Debrecen, 2012. január 20. 
 
 
 
 Fazekas-Bálint Ágnes s. k. 

oktatásszervező 
      


