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VIZSGAIDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓ 

2011/2012-es tanév tavaszi félév 
 

a 2010-ben vagy előtte beiratkozott hallgatók számára 
 
A 2011/2012-es tanév tavaszi félévének vizsgaidőszakával kapcsolatosan az alábbiakról 
tájékoztatom: 
 
Vizsgaidőszak:   
 osztott képzésben 2012. május 21  – július 6. (7 hét) 
    dékáni engedéllyel esetlegesen 2012. július 9-13. 
  
A vizsgaidőszakkal kapcsolatosan az alábbi tudnivalókra hívom fel figyelmét: 
     

1. A Debreceni Egyetem honlapján (www.unideb.hu) megtalálható és letölthető a 
Debreceni Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzata (TVSz), melynek 89. oldalán 
találhatók az Általános Orvostudományi Kar osztott képzésben résztvevő hallgatókra 
vonatkozó rendelkezései. 

   
2. A tantárgyi követelmények teljesítésének értékeléséről, a vizsgáztatás rendjéről, a 

vizsgaidőszakkal kapcsolatos határidőkről stb. a TVSz 8. és 17-21. §-ai rendelkeznek, 
melyek értelmében: 

−  A leckekönyv aláírásának megtagadását a tantárgyfelelős oktató köteles írásban 
megindokolni és azt legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján (2012. május 18., 
péntek) megküldeni a Tanulmányi Osztályra (Fazekas-Bálint Ágnes, 58023-as belső 
mellék, fbalint@med.unideb.hu). A döntésről a hallgatót a T. O. tájékoztatja. A 
tantárgyfelelős nyilatkozik arról is, hogy esetlegesen milyen feltételek teljesülése 
mellett pótolható az index aláírása. 

 Az aláírás megtagadása ellen a hallgató 8 napon belül fellebbezést nyújthat be az 
OTKAB-hoz. Amennyiben a hallgató fellebbezésének az OTKAB helyt ad, a félév 
elismerését az OTKAB elnökének aláírásával kell igazolnia. 

 
−  A gyakorlati jeggyel értékelnendő tantárgy követelményeit a hallgatónak a 

szorgalmi időszakban kell elsősorban teljesítenie, így az előírt kreditet/jegyet 
megszereznie. Az oktató köteles a jegyet legkésőbb a vizsgaidőszak harmadik 
hetének végéig rögzíteni az elektornikus tanulmányi rendszerben és a 
leckekönyvben. 
  

−  Vizsgaidőszakon kívül vizsgaidőpont (pl. „előrehozott vizsga”) megnyitására nincs 
lehetőség, kizárólag évközi számonkérést tesz lehetővé a TVSz. Évközi 
számonkérés esetén a megajánlott osztályzatot a hallgató nem köteles elfogadni, 
kérheti vizsgára bocsátását. 
Az előadás anyagából íratott sikertelen évközi számonkérés nem járhat azzal a 
következménnyel, hogy a hallgató nem vizsgázhat. 
 

−  A megajánlott jegyről a hallgatónak mindenképpen rendelkeznie kell, ennek 
hiányában nem tud vizsgára jelentkezni, illetve ha a vizsgaidőszak végéig nem 
rendelkezik róla, a tantárgy nem teljesítettként zárul. Amennyiben a hallgató a 
megajánlott jegyet elfogadja, további – javító – vizsgára az adott tantárgyból nem 
jelentkezhet. 
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−  a tantárgyanként meghirdetett vizsgaidőpontok száma minimálisan három, 
egyenletesen elosztva a teljes vizsgaidőszakban; a meghirdetett vizsgahelyek száma 
minimum a tantárgyat felvett hallgatók számának 150%-a;  
 

−  a tantárgyfelelős oktató köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi időszak vége 
előtt legalább három héttel (2012. április 30., hétfő) az egyes vizsgák napjait, a 
jelentkezés idejét és módját, a vizsgaeredmények közzétételének napját, írásbeli 
vizsga esetén a leckekönyv beírásának mikéntjét, időpontját; 

−  az utolsó vizsgaalkalom megjelölhető olyan vizsgaalkalomként, amelyre csak azon 
hallgatók jelentkezhetnek, akiknek már van érdemjegyük az adott tárgyból vagyis 
csak ismétlő vagy javítóvizsgaként (ez a vizsga megjegyzés rovatában közölhető); 
 

−  a hallgató a vizsgára a tanulmányi rendszeren keresztül jelentkezhet a vizsgát 
megelőző munkanap déli 12 óráig, lejelentkezni az adott vizsgáról megelőző 
munkanap 0 óráig lehet; 

−  vizsgahalasztások miatt az oktató nem köteles újabb vizsgaidőpontot megjelölni; 
 

−  A hallgató egy vizsgaidőszakban minden tantárgyból legföljebb háromszor 
vizsgázhat. 

−  A megismételt vizsgát a hallgató kérésére bizottság előtt kell letenni, ez a jog akkor 
is megilleti a hallgatót, ha a vizsga letételére új képzési időszakban kerül sor. A 
bizottságot a tárgyat gondozó oktatási egység vezetője jelöli ki. 

−  a szóbeli vizsgák általában nyilvánosak, a vizsgák zavartalanságáért a vizsgáztató a 
felelős; 
 

−  sikeres vizsga javítására félévenként legfeljebb két tárgyból, tantárgyankét egy 
alkalommal van lehetőség. A javítóvizsga értékelése végleges, elégtelen eredmény 
esetén a sikertelen vizsgára vonatkozó szabályok szerint javítható. 
 

−  a hallgató leckekönyv nélkül nem vizsgázhat; 
 

−  a vizsgáztató csak azokat a hallgatókat vizsgáztathatja le, akik az aznapi – az 
elektronikus hallgatói nyilvántartó rendszerből (Neptun) kinyomtatott – vizsgalapon 
szerepelnek.  

 Amennyiben ezen a napon a hallgató a vizsgán megjelenik, ám valamilyen okból 
kifolyólag jegyet nem szerez, az elektronikus hallgatói nyilvántartó rendszer 
automatikusan úgy érzékeli, hogy a hallgató nem jelent meg a vizsgán, így a hallgató 
elveszíti egy vizsgaalkalmát, valamint a vizsgaidőszak zárultával a rendszer kiírja a 
vizsgáról való távolmaradás büntető tételét, mely 4.000,- Ft/alkalom. 

 
−   A számonkérést az oktató felfüggesztheti, ha nem megengedett 

segédeszköz/módszer használatát észleli. Ebben az esetben a számonkérést 
elégtelen (1) érdemjeggyel kell értékelni. Az oktató írásban bejelentést tesz az esetről 
a kar dékánjának, aki dönt a hallgató elleni fegyelmi eljárás megindításáról. 
 

−  a vizsgáztató köteles gondoskodni arról, hogy a hallgató leckekönyvébe és a 
hallgatói nyilvántartó rendszerbe a megfelelő adatok kerüljenek be; 
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−  a Neptun hallgatói nyilvántartó rendszerből kinyomtatott és aláírt vizsgalapot 
legkésőbb a vizsgát követő 3. munkanapon le kell adni az osztott képzések 
oktatásszervezőjének (Fazekas-Bálint Ágnes).  
 

−  a hallgató vizsgáról való távolmaradását három munkanapon belül igazolhatja a 
Tanulmányi Osztályon (Karcza Anikó), erről a Tanulmányi Osztály tájékoztatja a 
vizsgáztatót, ez esetben a Tanulmányi Osztály törli a hallgató jelentkezését a 
vizsgára;  

−  a vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén a tanulmányi rendszerben és a 
leckekönyvben egyaránt „nem jelent meg” bejegyzést kell feltüntetni, így a hallgató 
elveszít egy lehetőséget az adott tárgy lehetséges vizsgaalkalmai közül; 
  

−  a hallgató a saját leckekönyve kitöltetéséért, a megfelelő adatok (aláírás, jegyek 
stb.) bekerüléséért saját személyében felelősséggel tartozik, vagyis a Tanulmányi 
Osztály jegyet a hallgató helyett a leckekönyvbe nem írat be – eltekintve a 
Neptunban szereplő hallgató által beíratatlan elégtelenektől (ld. 6. pont);  

 
3. A vizsgakurzusként meghirdetett tantárgyak vizsgáit a mintatantervben meghatározott 

előkövetelményeknek megfelelő sorrendben kell letenni. Amennyiben a 
vizsgakurzussal teljesítendő tantárgy eredménye elégtelen, az erre épülő tantárgy/ak 
vizsgáját nem lehet teljesíteni. Amennyiben ráépülő tantárgy érdemjegye bekerül a 
hallgatói nyilvántartó rendszerbe és/vagy a leckekönyvbe az előfeltétel teljesítése 
nélkül, illetve elégtelen teljesítése esetén, a tanulmányi ügyintéző a félév zárásakor 
mindkét helyről törli az érvénytelen bejegyzést. 
 

4. A hallgatók 2012. május 7. (hétfő) reggel 8 órától tudnak a meghirdetett 
vizsgaidőpontokra feljelentkezni.  
 

5. A leckekönyvet a hallgatók 2012. május 14-én (hétfő) vehetik fel leghamarabb, eddig 
az időpontig (2012. május 11., péntek) tudunk lehetőséget biztosítani csoportos 
leckekönyv-beírásra oktatók számára (aláírás, gyakorlati jegyek stb.). Időpont 
egyeztethető Karcza Anikó tanulmányi ügyintézőnél az 58022-es telefonszámon. 
 

6. A leckekönyv csak a valóságnak megfelelő tartalommal adható le a TO-ra, a hallgató 
kötelessége az összes félévi jegy bevezettetése. 
A hallgató köteles az utolsó vizsga letételét követő három napon belül, ill. dékáni 
méltányossági vizsgát követően azonnal a leckekönyvét a tanulmányi osztályon leadni 
(legkésőbb 2012. július 11.), ezután már csak különeljárási díj fejében adható le a 
leckekönyv. A leckekönyv leadását követő félévzárás alkalmával a leckekönyvben 
található adatok a mérvadóak 

− vagyis ha eltérés van a Neptunban és a leckekönyvben szereplő érdemjegyek 
között, a leckekönyvben szereplő érdemjegyet tekintjük véglegesnek a 
félévzáráskor,  

− illetve ha a leckekönyvben egy érdemjegy nem szerepel, de az oktató a 
Neptunban rögzítette, a leckekönyv alapján a Neptunból töröljük az 
érdemjegyet kivéve az elégteleneket, hiszen egy vizsgaalkalmat ekkor 
sikertelenül elhasznált a hallgató.  

− Ugyanezen okból kifolyólag a Neptunban szereplő, de a leckekönyvbe be 
nem írattatott elégteleneket utólagosan bevezettetjük az oktatóval a 
leckekönyvbe, melyért tanulmányi célú anyagok késedelmes leadása címén a 
büntetőtételt kiírjuk a hallgató számára. 



 

4 
 

A hiányos tartalmú leckekönyv nem tekinthető leadottnak, ezért a hallgatónak 
2.500,- Ft késedelmi díjat kell fizetnie függetlenül a leadás dátumától,  továbbá minden 
jegy után, amit a Tanulmányi Osztály vezettet be, további  1.000-1.000,- Ft-ot. 

 
 
Probléma esetén szívesen állunk hallgatóink rendelkezésére! 
 
Debrecen, 2012. április 25. 
 
 
        

Karcza Anikó s. k. 
tanulmányi ügyintéző 

Fazekas-Bálint Ágnes s. k. 
ügyvivő-szakértő, oktatásszervező 

 
Pásztori Anna Mária s. k. 

tanulmányi ügyintéző 

 

         
 


