
4/2022. (X.26.) számú dékáni utasítás közüzemi költségek csökkentését célzó intézkedésekről, 

valamint az ezekhez kapcsolódó oktatásszervezési és vizsgaidőszakkal kapcsolatos változásokról a 

2022-23 –as tanév őszi szemeszterében a Természettudományi Karon 

 

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Természettudományi Kar (a továbbiakban TTK) minden 

munkavállalójára és hallgatójára. 

2. § (1) A szorgalmi időszak 2022. december 2-ig tart. 

(2) A TTK-án az őszi szünet elmarad. A levelező munkarenden történő oktatás konzultációit az intézeti 

oktatási koordinátorok a Tanulmányi Osztállyal egyeztetve szervezik meg. Szükség esetén a levelező 

képzések őszi féléves órarendjét a TO a kar honlapján és a Neptunban is módosítja, valamint a 

hallgatókat a változásról értesíti.  

(3) A tanév módosított időbeosztását (jelen utasítás 1. számú melléklete) a TTK a honlapon 

közzéteszi. 

3. § (1) A vizsgaidőszak 2022. december 5-től január 20-ig tart. A vizsgákra személyes jelenléttel kerül 

sor. A vizsgaidőszak szervezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a 2/2022 rektori, kancellári, KK 

elnöki együttes utasítás szerint 2022. december 24. és 2023. január 8. napja között a munkavégzés 

szünetel, a TTK épületei zárva tartanak. Ettől eltérni az oktató indokolt kérelmére a dékán írásbeli 

engedélye alapján lehet, kizárólag elektronikus vizsga szervezése mellett.  

(2) A megajánlott jegyek (szabadon választható és egyéb tárgyak esetén) rögzítésének határideje a 

szorgalmi időszak utolsó napja, 2022. december 2-a. 

(3) Kizárólag vizsgakurzusok estén lehetőség van előrehozott vizsgát szervezni a szorgalmi időszak 

utolsó két hetére, 2022. november 21. és december 2. között. 

(4) A vizsgákat legkésőbb 2022. november 7-ig kell meghirdetni, amit a TO folyamatosan ellenőriz. 

(5) A vizsgák megszervezésénél figyelemmel kell lenni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

rendelkezéseire, mely szerint: 

„A kar a Tanulmányi Rendszer 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. 

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.” 

 

(6) A dékáni méltányossági vizsgákra 2023. január 23-24-én kerül sor. A kérelmek beadására a 

sikertelen vizsgát követő három napon belül, de legkésőbb 2023. január 20-ig kerülhet sor. A kérelem 

elutasításra kerül, amennyiben a megjelölt napokra nem szervezhető meg a vizsga. 



4. § (1) A szakdolgozatok leadásának határideje a TTK-án változatlan, azaz 2022. december 5., 

késedelmi díj ellenében december 12. A bírálók kijelölését az intézeti koordinátoroknak legkésőbb 

2022. december 16-ig meg kell küldeni a TO részére. 

(2) A szakdolgozat védésekre és a záróvizsgákra a TTK-án 2023 január 9-10-én, valamint január 23-24-

én kerül sor. 

5. §  (1) A 2022. december 24. és 2023. január 8. közötti zárás időszakában szünetel a munkavégzés, a 

TTK valamennyi munkavállalójának a szabadságát ki kell adni a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően. Ezen időszakban a campuson csak temperáló fűtés működik, az épületben tartózkodni 

kizárólag különösen indokolt esetben és csak a benntartózkodásra okot adó feladat elvégzéséig lehet, 

egyedi dékáni engedéllyel. A kérelemhez a 2. számú mellékletben található űrlapot kell a Dékáni 

Hivatalban leadni. Az engedély megadásáról a hivatal e-mailben értesíti az érintett személyt. 

(2) A zárás időszakában a TTK az épültben ügyeletet nem tart, személyes ügyintézés szünetel. 

Tanulmányi ügyekben kizárólag az elektronikusan teljesíthető, halaszthatatlan ügyeket lehet a TO 

központi elérhetőségén (ttkto@gamma.ttk.pte.hu) intézni. 

 

6. § A felvételi vizsgákra a TTK-án 2023. január 9-10-én kerül sor, online, amelynek részletes 

szabályait az 5/2022 (X.24.) dékáni utasítás tartalmazza. 

 

7. § Minden egyetemi polgár kötelessége, hogy tevékenységét tudatos energiafelhasználás mellett 

végezze. 

 

8. § Jelen utasítás az aláírása napjától visszavonásig hatályos. 

 

Pécs, 2022. október 26.  

       

  Dr. Trócsányi András   
dékán 

PTE TTK 
 

 
 

 

 

 

 


