A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata
(2017. június 23. napjától hatályos változat)

A VIZSGÁK RENDJE
49. § (1) A kar a TR segítségével köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi időszak vége
előtt legalább négy héttel az egyes vizsgák napjait, a vizsgázó hallgatóknak az egyes
vizsganapokra meghatározott maximális létszámát, a vizsgáztatásban közreműködők nevét, a
jelentkezés idejét és módját, a vizsgaeredmények közzétételének napját.
(2) A vizsgáztatást oly módon kell megszervezni, hogy minden érintett hallgató jelentkezni
tudjon és – amennyiben a vizsgára bocsátás feltételeit teljesítette – vizsgázhasson.
(3) A meghirdetett vizsgát nem lehet elhalasztani, elhagyni arra hivatkozva, hogy arra csak
kevés számú hallgató jelentkezett.
(4) A vizsgáztatási rend kialakításánál és a vizsganapok számának meghatározásánál
figyelemmel kell lenni az adott kurzus vizsgáztatási tapasztalataira, a vizsgázó hallgatók
létszámára, a vizsgáztató oktatók számára, továbbá arra, hogy e szabályzat keretei között a
hallgató élhet adott tantárgyból további vizsga letételének lehetőségével. Vita esetén a
vizsganapokat a dékán jelöli ki.
(5) A hallgató maga állítja össze vizsgarendjét és a TR-en keresztül jelentkezik be a
vizsgá(k)ra. A hallgatónak a saját vizsgarendjét az adott vizsgaidőszakon belül, – a kitűzött
vizsganapok ismeretében – úgy kell megterveznie és összeállítania, hogy az szükség esetén
biztosítsa számára a kurzusonkénti háromszori vizsgázási lehetőséget is. A hallgatónak a
vizsgára legkésőbb a kitűzött vizsga időpontját megelőzően huszonnégy órával kell
bejelentkeznie. A hallgatónak a vizsgáról lejelentkezni legkésőbb a vizsga időpontját
megelőző harminchat órával van lehetősége.
(6) Ha a hallgató a vizsgára a TR-en bejelentkezett, de a vizsgán mégsem jelent meg, ezért
tudása nem értékelhető, vizsgalehetőségeinek száma az adott tantárgyból automatikusan
(eggyel) csökken, és a TR-ben a „nem jelent meg” bejegyzést kell rögzíteni.
(7) A hallgató ugyanabból a kurzusból újabb vizsgaidőpontra csak abban az esetben
jelentkezhet be, ha az adott vizsgára vonatkozó adatot (az érdemjegyet vagy a „nem jelent
meg” bejegyzést) a vizsgáztató a TR-ben rögzítette.
(8)A vizsgaidőszakban az előzetesen meghirdetett időpontokon túl a tanszék döntése, vagy a
hallgatói részönkormányzat kezdeményezése alapján további vizsgaidőpontok hirdethetők
meg oly módon, hogy arra az érintett hallgatók legalább két nappal korábban tudjanak
jelentkezni.
(9) Amennyiben a hallgató nem jelenik meg azon a vizsgán, amelyikre bejelentkezett, és
távolmaradását alapos ok megjelölésével, továbbá igazolásával, legkésőbb a mulasztott vizsga

időpontjától számított 8 napon belül a kari Tanulmányi Osztálynál benyújtott, és az érintett
vizsga (vizsgák) azonosítható megjelölésével ellátott kérelmével nem mentette ki,
mulasztásáért köteles megfizetni a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletében
meghatározott térítési díjat. Az igazolási kérelmek elbírálása a kari tanulmányi osztályvezető
hatáskörébe tartozik. Amennyiben a hallgató igazolási kérelmét a tanulmányi osztályvezető
elfogadta, a hallgató vizsgalehetőségeinek száma az adott tantárgyból a mulasztás ellenére
sem csökken, a TR-ben pedig az „igazoltan nem jelent meg” bejegyzést kell rögzíteni.
Vizsgának nem minősülő számonkérés (például a szorgalmi időszakban a tanórán tett
beszámoló, zárthelyi dolgozat) esetén a jelen bekezdés szerinti térítési díj nem kérhető.
50. § (1) A vizsgára bocsátás feltételeiről tájékoztatni kell a hallgatót a kurzus
meghirdetésekor. Vizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki ezen feltételeknek, továbbá a
Térítési és Juttatási Szabályzatban foglaltaknak eleget tett. Amennyiben a hallgató a Térítési
és Juttatási Szabályzatban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, a hallgató vizsgára nem
jelentkezhet, vizsgán nem vehet részt. A vizsgára a TR-en érvényesen jelentkezett, a
vizsgalapon szereplő, és a vizsgára megjelent hallgatókat az oktató köteles levizsgáztatni.
Érvénytelen a vizsgajelentkezése annak a hallgatónak, aki jelen szabályzat rendelkezései
szerint vizsgára nem bocsátható. Érvénytelen vizsgajelentkezés esetén a vizsgajelentkezést a
TR-ből törölni kell.
(2) Ha a hallgató olyan kötelezettségét nem teljesíti, amely a követelményrendszer szerint a
vizsgára bocsátás feltétele és a vizsgaidőszakban pótolható, úgy az adott tantárgyból a
követelmény teljesítése legkésőbb a vizsgaidőszak második hetének végéig egy alkalommal
kísérelhető meg. Amennyiben a hallgató a pótlásra biztosított alkalmon nem jelenik meg, a
tantárgy oktatója nem köteles a hallgató számára újabb időpontot biztosítani a követelmény
teljesítésének pótlására.
(3)A személyazonosság igazolása hiányában a hallgató a vizsgát nem kezdheti meg. A
személyazonosság igazolására a hallgató hivatalos okmányai is felhasználhatóak. Az oktató
nem vizsgáztathatja le azt a hallgatót, aki a vizsgára nem jelentkezett fel és a vizsgalapon nem
szerepel.
(4) Vizsgáztatni – kivételes esetektől eltekintve – csak az Egyetem hivatalos helyiségeiben
szabad. A vizsgáztatás zavartalan lebonyolításáért a vizsgáztató felel. Ha a vizsgáztató oktató
azt észleli, hogy a hallgató a számonkérés során más személyt helyettesít, vagy valaki őt
helyettesíti, a vizsgán meg nem engedett módon segít másokat, vagy őt segítik, illetőleg a
vizsgán meg nem engedett eszközt vesz igénybe, a vizsgáztató oktató a vizsgalapra a
vizsgacsalás tényét feljegyzi, az esetről a helyszínen lehetőség szerint két tanú bevonásával
jegyzőkönyvet vesz fel. Vizsgacsalás esetén a vizsgát elégtelen (1) osztályzattal kell értékelni.
Az értékelés ellen a hallgató a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a Másodfokú
Tanulmányi Bizottsághoz nyújthat be írásban jogorvoslati kérelmet.
(5) Ismételt vizsgacsalás esetén vagy amennyiben az oktató úgy ítéli meg, hogy a
vizsgacsalás jelentős súlyú és ezt jegyzőkönyv, bizonyíték csatolásával jelzi a Kar
dékánjának, a dékán fegyelmi eljárást rendelhet el. Ebben az esetben a vizsga értékelését fel

kell függeszteni. Amennyiben nem indul fegyelmi eljárás vagy a fegyelmi vétség elkövetése
nem kerül megállapításra, biztosítani kell, hogy a hallgató a vizsgát megismételhesse.
(6) A vizsgáztatónak joga van a hallgatót nem megfelelő magatartás tanúsítása esetén (pl. a
vizsga menetét zavaró viselkedés, ha nyilvánvalóan tudatmódosító anyagok hatása alatt áll) a
vizsgáról kizárni. A kizárás tényét fel kell vezetni a vizsgalapra és az esetről a helyszínen
lehetőség szerint két tanú bevonásával jegyzőkönyvet kell felvenni. Ezen esetekben a
vizsgáztató a Kar dékánjánál a hallgató ellen fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
(7) Ha az adott elektronikus vizsga 25 %-nál nagyobb mértékben számít bele adott tantárgy
félévi értékelésébe, ebben az esetben elektronikus vizsgát kizárólag az Egyetem épületében
elhelyezett egyetemi számítógépek igénybevételével lehet szervezni. A vizsga kezdetét
megelőzően az oktató köteles gondoskodni a vizsgázók személyazonosságának ellenőrzéséről.
(8) Vizsgázni – a szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a vizsgaidőszakban
lehet. A dékáni méltányossági vizsgát vizsgaidőszakon követően is le lehet tenni, a
vizsgaidőpontjáról a dékáni határozatban kell rendelkezni.
51. § (1) A szóbeli vizsgák a Kar hallgatói és oktatói számára nyilvánosak, azokon hang- vagy
képfelvétel csak a résztvevők hozzájárulásával készülhet. A nyilvánosságot a dékán
korlátozhatja. Szóbeli vizsga esetén a vizsgáztatónak gondoskodnia kell arról, hogy a vizsga
színhelyén legalább még egy, a vizsga tárgyában és nyelvében járatos személy (egy másik
vizsgázó hallgató is lehet) folyamatosan, a vizsga befejezéséig jelen legyen. Szóbeli szigorlat
legalább két oktatóból álló bizottság előtt zajlik.
(3) Az írásbeli vizsgák esetében a dolgozatokat legkésőbb a dolgozatírás napjától számított
három munkanapon belül ki kell javítani és az eredményeket a TR-ben legkésőbb a harmadik
munkanapon 15:00 óráig kell rögzíteni.
(4)A kijavított dolgozatokba a vizsgaidőszak végéig betekintést kell biztosítani. A vizsgázó
az oktatónál vagy – amennyiben ez nem lehetséges, kivételes esetben – a tanszékvezetőnél
legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napján panasszal élhet, amennyiben a dolgozat pontszámait
rosszul adták össze vagy valamely feladatra nem adtak pontot. Pontszámítási hiba, és
helytelen értékelés esetén az oktató az érdemjegyet megfelelően módosítja.
(5)A hallgató a vizsgaidőszak lezárását követő 14 munkanapon belül kifogással élhet a TR
nyilvántartásban, szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben a kurzusért felelős
oktatónál, vagy a tanszékvezetőnél (intézetigazgatónál). A hallgató a határidő elmulasztása
esetén, legfeljebb a vizsgaidőszakot követő 30 napig, igazolási kérelmet terjeszthet elő. A
kifogásolt értékelést a vizsgalap, a vizsgáztató által hitelesített kurzusfelvételi értesítő és
eredménylap, illetve írásbeli vizsga esetén a dolgozatra írt jegy alapján az oktató, vagy a
tanszékvezető (intézetigazgató) 3 munkanapon belül köteles elbírálni, és a kifogás jogossága
esetén, jegy-módosítási jogosultsága felhasználásával a szükséges módosítást a TR-ben
rögzíteni. A vizsgaidőszak lezárását követő 17 munkanap elteltével a kurzusért felelős oktató,
illetve a tanszékvezető (intézetigazgató) sem pótolhatja az elmaradt jegy rögzítését a TR-ben,
illetve a rögzített jegy módosítását sem kérheti a Tanulmányi Osztálytól, kivéve, ha a határidő

elmulasztása esetén – legfeljebb a vizsgaidőszakot követő 30. napig – igazolási kérelmet
terjesztett elő, vagy az előzőek szerint a hallgató terjesztett elő a kifogás benyújtásával
kapcsolatban igazolási kérelmet.
52. § (1) Az érdemjegyet (minősítést) – dátummal ellátva – a vizsgáztató a vizsgalapon,
továbbá a hallgató külön kérésére a kurzusfelvételi értesítő és eredménylapon rögzíti.
(2) A szóbeli vizsga eredményeit (az érdemjegyet vagy a „nem jelent meg” bejegyzést) a
vizsgáztató, illetve akadályoztatása esetén a tanszékvezető, vagy annak meghatalmazottja (a
továbbiakban: a tanszék) elektronikus úton a vizsgáztatás befejezését, illetőleg az érdemjegy
megállapítását követően – a vizsganapot követő munkanapon 12:00 óráig – a TR-ben is
köteles rögzíteni. Az oktató az általa a vizsgaidőszak végén nyomtatott összesített vizsgalapot
a vizsgaidőszak lezárását követő 16. munkanapon köteles a tanulmányi osztályon leadni. A
tanulmányi osztály a vizsgalapokat az Egyetem Iratkezelési Szabályzatában foglaltak szerint
köteles megőrizni annak érdekében, hogy hallgatói panasz, kérelem esetén felhasználhatóak
legyenek. A kifogás elbírálása érdekében a vizsgadolgozatokat a tárgy oktatója, a kifogás
alapján megindult eljárás befejezéséig, de legalább a következő félév végéig köteles
megőrizni.
(3)A hallgatók a vizsgáztatással kapcsolatban előforduló szabályzatsértések miatt tizenöt
napon belül a 12. § (2) bekezdésben foglaltak szerint fordulhatnak a Másodfokú Tanulmányi
Bizottsághoz.
53. § (1) Sikertelen vizsga megismétlésére az adott képzési időszakban két alkalommal
kerülhet sor. (2) A kar köteles biztosítani a sikertelen vizsga egyszeri megismétlésének
(továbbiakban: javítóvizsga) lehetőségét, valamint a sikertelen javítóvizsga egyszeri
megismétlését (továbbiakban: ismétlő javítóvizsga), amennyiben a meghirdetett
vizsgaidőpontok alapján ez adott vizsgaidőszakban lehetséges, vagyis a felkínált
vizsgaidőpontok közül úgy választotta ki a hallgató az első vizsganapját, hogy az még
lehetővé tegye számára – szükség szerint – további 2 vizsgaidőpont választását.
(3) Ha a szóbeli javítóvizsga sem volt sikeres, a hallgató kérésére biztosítani kell, hogy az
ismétlő javítóvizsgát másik oktató vagy a tanszékvezető által kijelölt vizsgabizottság előtt
tehesse le. Ha az írásbeli javítóvizsga sem volt sikeres, a hallgató kérésére biztosítani kell,
hogy az ismétlő javítóvizsgát másik oktató vagy a tanszékvezető által kijelölt vizsgabizottság
értékelje. Ez a jog akkor is megilleti a hallgatót, ha a vizsga letételére új képzési időszakban
kerül sor.
(4) A hallgató – a vizsgakurzus keretében augusztusban, szeptemberben, januárban vagy
februárban letett sikeres vizsga kivételével – bármely az adott félévben letett sikeres vizsga
esetén a vizsgaidőszak befejezéséig, az előre meghirdetett időpontokban, egy alkalommal
értékemelő vizsgát tehet. Az értékemelő vizsgán az első vizsgán szerzett érdemjegyen rontani
is lehet. A sikeres vizsga javításával újabb kredit nem szerezhető.
(5) (6) (7)A hallgató, amennyiben ugyanabból a tantervi egységből adott tanulmányai
folytatása során három vagy háromnál több alkalommal tesz vizsgát, a harmadik és további

vizsgákért köteles megfizetni a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletében
meghatározott térítési díjat.

