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PREAMBULUM 

Az energiaárak jelentős mértékű emelkedése okán, a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai figyelembevételével a Pécsi 

Tudományegyetem közüzemi költségeinek csökkentését célzó intézkedésekről szóló 2/2022. számú rektori 

– kancellári – KK elnöki együttes utasítás (továbbiakban: Utasítás)  alapján az Egészségtudományi Kar 

(továbbiakban Kar) 2022/2023. tanév tavaszi szemeszterére a költségtakarékossági célkitűzések 

megvalósítására vonatkozó oktatásszervezési kérdéseket az alábbiak szerint szabályozom. 

1.§ [A dékáni utasítás hatálya] 

 

(1) Jelen Dékáni Utasítás személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Karon hallgatói jogviszonyt 

eredményező képzésre (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, osztatlan képzés, mesterképzés, 

szakirányú továbbképzés, doktori képzés), állampolgárságra való tekintet nélkül az ezen képzéseken 

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

valamint a Karon foglalkoztatott munkavállalókra, és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

álló személyekre. 

 

(2) Jelen Dékáni Utasítás időbeni hatálya a 2022/2023. tanév tavaszi szemeszterére terjed ki.  

2. § [A tanév rendje] 

(1) A tanév időbeosztása az alábbiak szerint módosul.  

a) a regisztrációs hét és az oktatási időszak 2023. január 30-tól 2023. május 19-ig tart;  

b) a korábban tervezett tavaszi szünet (2023. április 11 – 2023. április 14.) átütemezésre kerül 2023. 

február 6-10. napja közé; 

c) a vizsgaidőszak 2023. május 22. és 2023. június 23. között szervezhető; 

d) a záróvizsgára jogosultak számára tervezett vizsgaidőszak 2023. április 26 – 2023. május 10 között 

szervezhető; 

e) záróvizsgaidőszak 2023. május 16-tól 2023. június 9-ig tart.  

(2) A tavaszi szemeszter regisztrációs hetétől (2023. január 30 - 2023. február 3.) a levelező 

munkarendű képzéseken, valamint nappali munkarendű hallgatók közül a tanulmányaikat az utolsó 

szemeszterben folytató hallgatók esetében az elméleti oktatás hibrid oktatási formában folytatható, 

továbbá ezen hallgatók részére kórházi/területi gyakorlat szervezhető.  

(3) A tavaszi szemeszter 4. és 5. hetében a tanulmányaikat nem az utolsó szemeszter szerint folytató 

nappali munkarendű hallgatók esetében az elméleti oktatás hibrid oktatási formában valósítható 

meg, továbbá részükre jelenléti kórházi/területi gyakorlat is szervezhető.  

(4) A tavaszi szemeszter 6. hetétől (2023. március 6-tól) az elméleti és a demonstrációs termi 

gyakorlati oktatás jelenléti formában valósul meg.  

(5) A jelen szabályzat 2. § (1)–(4) bekezdésben rögzített rendelkezéseitől kizárólag a Dékán írásbeli 

engedélyével lehet eltérni az érintett hallgatói kör haladéktalan tájékoztatása, valamint a hallgatói 

önkormányzattal történő egyeztetés mellett. 

(6) A tavaszi szemeszter előrehozott vizsgakurzusok teljesítésére irányadó vizsgaidőszakában a 

gyakorlati és a személyes jelenlétet igénylő vizsgák kivételével a vizsgáztatás hibrid keretek között 

kerül megszervezésre. A hibrid vizsga megvalósításának formájáról az adott kurzus oktatója előzetes 

egyeztetést követően tájékoztatja az érintett hallgatókat. 

 



(7) Jelen utasítás keretei között a hibrid oktatás az adott kurzus vonatkozásában személyes jelenlétet 

igénylő kontaktórából vagy ennek megfelelő elektronikus távolléti oktatásból áll. A hibrid rendszerű 

vizsgáztatás személyes jelenlétet nem igénylő részének szabályai vonatkozásában a  

PTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata A vizsgák rendjéről szóló 12. fejezetének rendelkezései az 

irányadók. 

(8) Az ágazati irányító minisztérium vagy a Rektor iránymutatása alapján a tavaszi szemeszter 

ütemezésével kapcsolatos esetleges változások esetén ezen Dékáni Utasítás módosítására kerülhet 

sor. 

3. § [Hatálybaléptető és zárórendelkezések] 

Jelen utasítás 2023. január 30. napján lép hatályba és minden további intézkedés nélkül  

2023. június 23. napjával hatályát veszti. 

 

Prof. Dr. ÁCS Pongrác 

egyetemi tanár,  

dékán 


