
14/2020. (X. 13.) számú dékáni utasítás 

A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán, a 2020/2021-es tanév őszi 

záróvizsgaidőszakában az Alkotmányjog és Közigazgatási Jogi záróvizsgák 

teljesítéséről, a COVID-19 fertőzés miatt elrendelt helyzetben 

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak a felsőoktatásban dolgozók és hallgatók 

védelme, a felsőoktatási képzés folyamatossága és az intézményi működés stabilitásának 

garantálása és a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében hozott 

intézkedéseivel összhangban, figyelemmel a PTE-TVSZ, valamint a PTE Operatív Stáb 

rendelkezéseire, abból a célból, hogy a járványügyi második hulláma ne okozzon aránytalan 

késedelmet vagy nehézséget hallgatóink tanulmányainak lezárásában az alábbi utasítást adom 

ki: 

1.§ Az utasítás hatálya kiterjed a Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszéke minden 

közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott közalkalmazottjára, a Karnak a 

záróvizsgáztatásban érintett igazgatási feladatokat ellátó dolgozóira, valamint a záróvizsgákra 

bejelentkezett nappali és levelezős munkarendben tanulmányokat folytatott hallgatói 

jogviszonyban álló és volt hallgatóira. 

2.§ (1) A záróvizsgák Alkotmányjog és Közigazgatási Jog tantárgyakból 2020. november 9. 

napjától, 2020. november 11. napjáig (3 nap) kerülnek lebonyolításra. A vizsga 8.00-kor 

kezdődik és legkésőbb 16.00-ig tart.  

(2) Az abszolutóriummal rendelkező hallgatók és volt hallgatók a záróvizsgára Alkotmányjog 

és Közigazgatási Jog tantárgyakból – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – a tanulmányi 

rendszeren keresztül jelentkezhetnek be 2020. október 19. és november 2. között. 

(3) A jelentkezési időszak lezárását követően, a hallgató által, a felvett vizsgaidőponton – 

csak különösen indokolt esetben – kezdeményezhető módosítás. 

(4) A bejelentkezéssel a hallgató elfogadta a jelen utasításban és annak mellékletében foglalt 

feltételeket. 

(5) A záróvizsgákat a tanulmányi osztály készíti elő. A tanulmányi osztály naponta lehetőség 

szerint 30 vizsgázót oszthat be a hallgatók által felvett vizsgaidőpontok figyelembe vételével. 

A záróvizsga során naponta egy vizsgabizottság működik. 

(6) A záróvizsgák Alkotmányjog és Közigazgatási Jog tantárgyakból – főszabályként – 

személyes részvétel mellett valósulnak meg.  

(7) Azok a hallgatók, akik a személyes jelenlét mellett megvalósuló záróvizsgán nem tudnak, 

vagy nem kívánnak részt venni – a bejelentkezésre nyitva álló határidő alatt – választásuk 

szerint, jelentkezhetnek az online módon lebonyolított záróvizsgára is.  Az online módon 

lebonyolítandó záróvizsgára az utolsó vizsganapon kerül sor. 

3.§ (1) A záróvizsga bizottságnak egy elnöke és egy tagja van, akik a PTE-ÁJK 

közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatói. A záróvizsga bizottság elnöke 

egyetemi tanár, illetve egyetemi docens lehet. A záróvizsga bizottság külön jegyzőkönyv-

vezetőt nem alkalmaz, a jegyzőkönyvezést a bizottság egyik tagja látja el. 



(2) A bizottság tagjai a Kar erre kijelölt termében foglalnak helyet, betartva a szükséges 

védőtávolság biztosítására vonatkozó szabályokat. 

(3) A záróvizsgára bejelentkezett hallgatónak a vizsga napján a terem bejárata előtt kell 

várakozniuk, kerülve egymással a közvetlen fizikai kapcsolatot. Rossz idő esetén, a földszinti 

folyosón várakoznak, a védőtávolság tartására vonatkozó szabályok szerint. 

(4) Szájmaszk használata a vizsgára való várakozás és a felkészülés alatt kötelező. Az 

épületbe történő belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés.  

(5) A Kar területére csak az léphet be, akinek a testhőmérséklete a 37.8 fokot nem haladja 

meg.  

4. § (1) A vizsga kezdetét megelőzően a bizottság elnöke köteles gondoskodni a vizsgázó 

személyazonosságának ellenőrzéséről olyan okmánya bemutatásával, amely a 

személyazonosításra alkalmas (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, 

diákigazolvány). 

(2) A záróvizsga a tételhúzással tekintendő megkezdettnek. A vizsga befejeztével a hallgató 

teljesítményét érdemjeggyel minősíteni kell. A vizsgaeredmények legkésőbb a vizsganapot 

követő munkanapon megjelennek az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerben. 

(3) Az online módon lebonyolításra kerülő záróvizsgákra a „távolléti vizsgáztatásról” szóló 

5/2020. számú dékáni utasítás 4.§-ában és 5.§-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

5.§ (1) Ez az utasítás kiadásának napján lép hatályba. 

(2) Jelen utasítást a Kormány rendeletei, valamint a PTE Operatív Stáb döntései külön 

intézkedés nélkül módosítják. 

Pécsett, 2020. október 13. napján 

Dr. Fábián Adrián s.k. 

dékán 

 

 

 


