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Hova is kerültem?

Dékán

Dékánhelyettesek
(Oktatási 

dékánhelyettes)

Intézetek 
(Intézetigazgatók)

Tanszékek 
(Tanszékvezetők)

A szakok 
tanszékekhez 

tartoznak,
DE

minden 
szaknak van 
szakfelelőse!



Melyik az anyatanszékem?

Üzleti Tudományok Intézete

Marketing 
Intézeti 
Tanszék

Számvitel és 
Pénzügy 
Intézeti 
Tanszék

Turizmus 
Intézeti 
Tanszék

Kereskedelem 
és marketing 
felsőoktatási 
szakképzés

Kereskedelem 
és marketing 
alapképzési 

szak

Pénzügy és számvitel 
felsőoktatási 
szakképzés

Pénzügy és számvitel 
alapképzési szak

Számvitel 
mesterképzési szak

Turizmus-
vendéglátás 
felsőoktatási 
szakképzés

Turizmus-
vendéglátás 
alapképzési 

szak

Turizmus 
menedzsment 

mester-
képzési szak

Marketing 
mesterképzési 

szak



Közgazdasági Intézet

Közgazdaságtan 
Intézeti Tanszék

Nemzetközi 
gazdaságtan 

Intézeti Tanszék

Nemzetközi 
gazdálkodás 

alapképzési szak

Nemzetközi 
gazdaság és 
gazdálkodás 

mesterképzési 
szak

Vállalatgazda-
ságtan Intézeti 

Tanszék

Gazdálkodási és 
menedzsment 
felsőoktatási 
szakképzés

Gazdálkodási és 
menedzsment 

alapképzési szak

Melyik az anyatanszékem?



Melyik az anyatanszékem?

Menedzsment Intézet

Ellátási lánc 
menedzsment 

Intézeti Tanszék

Kvantitatív 
Intézeti 
Tanszék

Szervezési és Vezetési 
Intézeti Tanszék

Ellátási lánc 
menedzsment 
mesterképzési 

szak

Emberi 
erőforrások 
alapképzési 

szak

Műszaki 
menedzser 
alapképzési 

szak

MBA 
mesterképzési 

szak

Műszaki 
menedzser 

mesterképzési 
szak

Vezetés és 
szervezés

mesterképzési 
szak



Milyen beosztás szerint 
tanulunk?

 2022/2023. őszi félév: 

2022. szeptember 12. – 2022. december 16.

 Vizsgaidőszak: 

2022. december 17. – 2023. január 27.

Bővebben: oi.uni-pannon.hu



Milyen beosztás szerint 
tanulunk?

14 hét tanulmányi hét, szorgalmi időszak 
(előadások, gyakorlatok, zárthelyi 
dolgozatok)

Egy tanóra 2*45 perc (szünet nélkül)

6 hét vizsgaidőszak (írásbeli, szóbeli 
vizsgák)



Ez azt jelenti, hogy….

több hét is eltelik számonkérés nélkül.

De ez veszélyes!!!



Miért?

Mert sokkal több a tananyag, mint 
középiskolában.

A tananyagok (szakmai) nyelvezete 
sokszor nem könnyű.

Mert a feltöltött tananyagok a legtöbb 
esetben vázlatosak.

Több hét kihagyás után nehezebben 
értelmezhetők a tananyagok még akkor 

is, ha a hallgató azokat órán 
kijegyzetelte.



Miért?

Az évközi dolgozatok/vizsgadolgozatok 
elfogadásához a legtöbbször 50 illetve 
60% szükséges.



Egyetemista = Felnőtt

Önállóan kell intézni a tanulmányi 
ügyeket.

A Neptun üzeneteket figyelni kell.

A Moodle felületet figyelni kell.

A határidőket be kell tartani.

A szabályokat ismerni kell.



Alapdokumentumok, amiket 
feltétlenül ismernem kell

HKR: Hallgatói követelményrendszert

https://oi.uni-pannon.hu/hallgatoknak/szabalyzatok

 Az egyes tárgyak tematikája és 

követelményrendszere a Neptunból letölthető.

 Tantervek (Moodle - Dokumentumtár)

 Eljárási utasítások (idegen nyelvi képzés, szak-

/záródolgozat készítés, szakmai gyakorlat), sablonok
(Moodle - Dokumentumtár)



Ami nagyon fontos a HKR-ben
Távolmaradás órákról

Ha nappali tagozaton többet hiányzok 

egy tárgyból, mint az adott tantárgy 

félévi óraszámának 35 %-a, 

Nem kapok félévi aláírást, tehát nem 

mehetek vizsgázni.
KATALÓGUS 

VEZETÉSE 
ÓRÁKON!

A jelenlét mellett a félévi 
feladatokat is sikeresen 

kell teljesítenem! 

2022/2023. I félév:



Ami nagyon fontos a HKR-ben

Ha nincs félévi aláírásom:

Nem mehetek vizsgázni!!!!!

Majd jövőre újra felveszem a 

tárgyat!!!!!



Ami nagyon fontos a HKR-ben

Tehát mi a jó Bologna-rendszerben?

Hogy nem kell évet halasztanom 

minden tantárgyból, ha az egyikből 

nem kapok félév aláírást.

Majd újra felveszem jövőre…vagy 

azután….vagy azután…..vagy azután…….



Ami nagyon fontos a HKR-ben

De ez kockázatos! 

Pl. Számvitel alapjai          Pénzügyi számvitel I.                   

Pénzügyi számvitel II 

-Több tárgynak előfeltétele van

-Óraütközés csak a mintatanterv szerinti 

haladás esetén kizárt

-Óraütközés….hiányzás……félév megtagadás



Ami nagyon fontos a 
tantervben

Csak őszi félévben kerül meghirdetésre a 
tárgy. Tehát ha nem sikerül, csak a következő 

tanév őszi félévében tudom teljesíteni!

SC: Számvitel és Controlling Tanszék
Minden tárgy kódjában benne van annak a 
tanszéknek a rövidítése, amelyhez tartozik! 

Külön oszlopban is megtaláljuk!

Kreditszám: A tárgy súlya a féléves teljesítményben.
6: 6 óra gyakorlat van a tárgyból 1 héten (3*2 óra)

Amíg az előfeltételt nem 
teljesítem, addig nem 
vehetem fel az adott 

tárgyat!



Ami nagyon fontos a 
tantervben

Követelmény: Hogyan fogok számot adni a tudásomról?
HKR



Követelmények 
(A számonkérés rendje, HKR)

A félév végére lesz jegyem, amit a 
vizsgaidőszakban EGYSZER tudok 

javítani.

F: Folyamatos számonkérésen 

alapuló érdemjegy 

A félév végére lesz jegyem, amit a 
vizsgaidőszakban nem lehet már 

javítani. Tehát ha elégtelent 
kapok, jövőre újra fel kell vennem 

a tárgyat.

É: Folyamatos számonkérésen 

alapuló érdemjegy 



Követelmények 
(A számonkérés rendje, HKR)

Vizsgaidőszakban kell vizsgáznom, 
írásban és/vagy szóban.

K: Vizsgaidőszakon belüli 

számonkérésen alapuló érdemjegy 

A félévközi teljesítményem a 
vizsgán szerzett érdemjegyemet 

befolyásolja.

V: Félévközi és vizsgaidőszakon 

belüli számonkérés kombinációja



Hányszor is lehet vizsgázni?

Egy vizsgaidőszakban 
tárgyanként maximum 
kétszer vizsgázhatom.

Ha kérelmet adok be, akkor 
az adott vizsgaidőszakban 

két tárgyból elmehetek 
harmadszor is vizsgázni.

Azonban, ha adott 
vizsgaidőszakban nem 
sikerül teljesítenem a 

tárgyat, akkor a következő 
tanévben újra fel kell 

vennem.

Arra is figyelnem kell, hogy egy 
tárgyból maximum 5-ször 

próbálhatok meg javítóvizsgát 
tenni. Ha összesen 6-szor 

elégtelent kapok, elbocsátanak 
az egyetemről. Kérvényt nem 

adhatok be, mert ezt a Nemzeti 
Felsőoktatási törvény írja elő!



Mik azok a szűrőfeltételek?
Felsőoktatási szakképzések

120 kredit – 4 félév alatt 

3. aktív félév végéig 45 kredit kell

Ebben az összes 1. félév mintaterv kötelező 
tárgyainak benne kell lennie



Mik azok a szűrőfeltételek?
Alapképzési szakok

210 kredit – 7 félév alatt 

3. aktív félév végéig 45 kredit kell

Ebben az összes 1. félév mintaterv 
kötelező tárgyainak benne kell lennie



Mik azok a szűrőfeltételek?
Mesterképzési szakok

120 kredit – 4 félév alatt 

3. aktív félév végéig 45 kredit kell

Ebben az összes 1. félév mintaterv kötelező 
tárgyainak benne kell lennie



Hogy néz ki a Moodle Rendszer? 

Minden kurzusra be kell iratkozni!

https://moodle.gtk.uni-pannon.hu/

https://moodle.gtk.uni-pannon.hu/


Hogy néz ki a Moodle Rendszer? 

https://moodle.gtk.uni-pannon.hu/

https://moodle.gtk.uni-pannon.hu/


Hol gyűjtöm a tesi aláírásokat? 

Felsőoktatási szakképzés: 2 félév

Alapképzés: 4 félév

http://alairas.sport.uni-pannon.hu/

http://alairas.sport.uni-pannon.hu/


https://telefon.uni-pannon.hu/

Minden oktató, adminisztrátor 

elérhetősége

Elsődleges - fogadóóra

https://telefon.uni-pannon.hu/


Hallgatói Zsebkönyv!

A Hallgatói Önkormányzatiság és a 

Pannon Egyetem Hallgatói 

Önkormányzat, vagyis a

PEHÖK

Megtalálható: 

• Facebook  HÖK OFFICIAL csoport

• Moodle Dokumentumtár Hivatalos 

dokumentumok  Eljárási utasítások, 

szabályzatok



Angol/német szak nyelvi képzés
KÖTELEZŐ

Felsőoktatási szakképzés esetén

2 félév szaknyelv + szaknyelvi záróvizsga

Hogyan tudom teljesíteni? 

Holnap megírom a 

nyelvi szintfelmérőt! 

És bejárok órákra.

Van felsőfokú- vagy 

szakmai nyelvvizsgám, 

elolvasom az eljárási 

utasítást hozzá.

Moodle --> Dokumentumtár --> Hivatalos dokumentumok -->

Eljárási utasítások, szabályzatok



2 félév szaknyelv + szaknyelvi záróvizsga

Angol/német szak nyelvi képzés
Alapképzés esetén: ajánlott!

Hogyan tudom teljesíteni? 

Holnap megírom 

a nyelvi 

szintfelmérőt! És 

bejárok órákra.

Van felsőfokú- vagy 

szakmai 

nyelvvizsgám, 

elolvasom az 

eljárási utasítást 

hozzá.

Moodle --> Dokumentumtár --> Hivatalos dokumentumok -->

Eljárási utasítások, szabályzatok

Van középfokú-

általános 

nyelvvizsgám, 

elolvasom az 

eljárási utasítást 

hozzá.



2 félév szaknyelv + szaknyelvi záróvizsga

Angol/német szak nyelvi képzés
Alapképzés esetén

VAGY 

Rendelkezem egy általános középfokú nyelvvizsgával

DE

Vehetek fel idegen nyelven tárgyat és a 

tanulmányaim alatt megszerzem a felsőfokú-

vagy szakmai nyelvvizsgát



Információ-források

• www.gtk.uni-pannon.hu 

• moodle.gtk.uni-pannon.hu

• www.uni-pannon.hu 

• Neptun – e-mail

• Levelezőlisták

• Facebook



Szaktájékoztatók 14.00-tól

• Emberi erőforrások alapszak: A épület A/5 terem

• Gazdálkodási és menedzsment alapszak és felsőoktatási szakképzés: 

A épület A/01 terem

• Kereskedelem és marketing alapszak és felsőoktatási szakképzés, 

Marketing mesterszak: A épület A/3 terem

• Műszaki menedzser alapszak: A épület A/4 terem

• Nemzetközi gazdálkodás alapszak: A épület A/6 terem

• Pénzügy és számvitel alapszak és felsőoktatási szakképzés: A épület 

A/8 terem

• Turizmus-vendéglátás alapszak és felsőoktatási szakképzés: A épület 

A/02 terem



Nagyon jó tanulást kíván a 

Gazdaságtudományi Kar!


