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Tisztelt Hallgató! 

 

 A 2019/2020. tanév II. szemeszterének vizsgaidőszaka az alábbiak szerint alakul a nem végzős hallgatóknak: 

nappali és levelező tagozaton nem végzős 

hallgatóknak 
2020. május 18 – július 3. (7 hét) 

 

A vizsgákra való jelentkezéshez a Neptun rendszer 2020. április 29. szerda reggel 8.00 órakor nyílik meg. 

Vizsgát kizárólag az Önre érvényes, fent jelölt vizsgaidőszakban tehet! 

 

A tájékoztató kiküldésre kerül azon hallgatóknak is, akik jelentkeztek záróvizsgára, hogy értesüljenek a 

határidőkről, ha visszavonják az előzetes zv jelentkezésüket. 

 

Ön köteles vizsgára a Neptun rendszerben jelentkezni és vizsgát csak azon a napon tehet, amelyre az 

elektronikus rendszerben regisztrálta magát! Kérem, figyelje a vizsgahirdetéseket és kezdje el szervezni a 

vizsgaidőszakát (csak olyan tárgyból tehet vizsgát, melyre a félév elején az előírásoknak megfelelően 

bejelentkezett).  

A meghirdetett vizsgaidőpontok száma tantárgyanként minimálisan három lehet, egyenletesen elosztva a teljes 

vizsgaidőszakban. A hatályos TVSZ megengedi, hogy az oktató a vizsgaidőszak utolsó hetére csak 

PÓTVIZSGA alkalmakat hirdessen. A neptunban lehetősége van olyan paramétert beállítani a vizsgaidőszak 

utolsó hetére meghirdetett pótvizsga időponthoz, mely azt vizsgálja, hogy az aktuális félévben van-e már a 

hallgatónak érvényes vizsgajelentkezése az adott tárgyból és így jogosult az utolsó hétre meghirdetett pótvizsga 

időpontra bejelentkezni. Amennyiben nincs érvényes vizsgajelentkezése a hallgatónak az adott félév 

vizsgaidőszakában, nem tud bejelentkezni az utolsó hétre meghirdetett vizsgára. 

  

Évközi számonkérés esetén a megajánlott értékelést (osztályzatot) a hallgató nem köteles elfogadni, kérheti 

vizsgára bocsátását. A TVSz kimondja, hogy az előadás anyagából íratott sikertelen számonkérés nem járhat 

azzal a következménnyel, hogy a hallgató nem vizsgázhat! 

 

FONTOS, hogy a Neptun Tanulmányi Rendszerben a hallgató valamennyi vizsgajegye időben rögzítésre 

kerüljön legkésőbb 2020. július 6. hétfő 12.00 óráig! 
Azok a jegyek, melyek a vizsgaidőszakban (illetőleg az azt követő ellenőrzési időszakban) nem kerülnek a 

NEPTUN-ban rögzítésre, nem teljesített vizsgaként jelennek meg a rendszerben, s emiatt utánuk különeljárási 

díjat kell fizetni, illetőleg ezek a következő félévi ösztöndíjátlag számításánál is hátrányt okoznak. 

 A vizsgaidőszak zárását követő egy hétben kifogással élhet a tanulmányi rendszerben szereplő, 

értékelésre vonatkozó adattal szemben a kurzusért felelős oktatónál/egységnél, aki/amely három 

munkanapon belül dönt. A kifogásolt érdemjegyet a vizsgalap, illetve a dolgozatra írt érdemjegy 

alapján – ha a kifogás jogosságáról meggyőződtek – javíttatnia kell! A javítást a Tanulmányi Osztály 

végzi el az oktató, illetve távollétében az érintett egység vezetőjének kérelme alapján.  

Kérelem letölthető: Link  

 A határidő után beérkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni, mivel a  NEPTUN-ban a félév 

lezárásra kerül! 

 

A hatályos TVSZ szerint az oktató köteles a vizsgáztatást követő három munkanapon belül – a 

vizsgaidőszak utolsó napjain letett vizsgák esetén legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napján - a NEPTUN 

hallgatói nyilvántartó rendszerben rögzíteni a vizsga érdemjegyét, vagy ha a hallgató a vizsgán nem jelent 

meg, a „Vizsgák, jegybeírás” modulban az N.J.M. boxba klikkelve ezt jelölni. 

 

A hallgató kötelessége és felelőssége, hogy ellenőrizze, minden vizsgajelentkezéséhez beírásra került a 

jegy! 
 

https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20tárak/Kari%20tárak/TTK/Dokumentumtár/Oktatás/Kérelmek/2019-20-2/Utólagos%20jegybeírás_2019-20-2.doc
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Fontos tudni, hogy vizsgára a Neptunban csak olyan hallgató jelentkezhet, akinek nincs az egyetem felé 

semmilyen pénzügyi tartozása! Felhívom figyelmét arra, hogy a jelentkezés nélkül letett vizsga utólagos 

regisztrálása nem lehetséges! Az engedéllyel rendelkezők csak a Tanulmányi Osztály segítségével tudnak 

vizsgára jelentkezni. 

 

Vizsga fel- és lejelentkezések határideje: 

Vizsgajelentkezés: A vizsgát megelőző munkanap 12 óráig módosítható. 

 Ha hétfőn szeretne vizsgázni, akkor előző héten pénteken déli 12 óráig tud a vizsgára feljelentkezni. 

 Ha szerdán szeretne vizsgázni, akkor kedden déli 12 óráig tud a vizsgára feljelentkezni. 

Vizsgáról való lejelentkezés: A Vizsgát megelőző munkanap 0 óráig. 

 Ha a hétfői vizsgáról szeretne lejelentkezni, akkor előző héten pénteken nulla óráig (csütörtök éjfélig)  tudja 

megtenni. 

 Ha a szerdai vizsgáról szeretne lejelentkezni, akkor azt kedd nulla óráig (hétfő éjfélig) tudja megtenni. 

 

A tanulmányi rendszerbe érdemjegyet a Tanulmányi Osztály csak az oktatási dékánhelyettes írásos utasítása 

alapján jegyezhet be, törölhet vagy módosíthat! 

 Az utolsó vizsgaalkalom megjelölhető olyan vizsgaalkalomként, amelyre csak azon hallgatók 

jelentkezhetnek, akiknek már van érdemjegyük az adott tárgyból.  

 A hallgató egy vizsgaidőszakban egy tárgyból legfeljebb háromszor vizsgázhat. 

 Vizsgahalasztások miatt az oktató nem köteles újabb vizsgaidőpontot megjelölni. 

 A hallgató vizsgáról való távolmaradását három munkanapon belül igazolhatja a Tanulmányi Osztályon 

Sáriné Kókó Edinának címzett e-mailben sarine.koko.edina@science.unideb.hu (csatolt 

dokumentumban az igazolással), amelynek eredményeként a hallgató vizsgajelentkezése törlésre kerül.  

 A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén a tanulmányi rendszerben a „nem jelent meg” 

bejegyzést kell feltüntetni, így a hallgató elveszít egy lehetőséget az adott tárgy lehetséges 

vizsgaalkalmai közül. 

 A hallgató a vizsgán a személyazonosságot igazoló okmánnyal (diákigazolvány vagy személyi 

igazolvány) köteles megjelenni.  

 Szóbeli vizsga esetén a vizsgáztató oktató köteles a vizsgalapra az érdemjegyet bevezetni és a 

következő vizsgaidőszak kezdetéig megőrizni! 

 Írásbeli vizsga esetén a vizsgáztató oktató köteles a dolgozatot a következő vizsgaidőszak kezdetéig 

megőrizni, mivel a dolgozat szolgál az érdemjegy utólagos ellenőrzésére. 

 A vizsgáztató csak a tanulmányi rendszerben az adott időpontra bejelentkezett és személyazonosságát 

igazoló hallgatókat vizsgáztathatja. 

 A megismételt vizsgát a hallgató kérésre bizottság előtt lehet letenni. A bizottságot, a tárgyat gondozó 

oktatási egység vezetője jelöli ki. 

 Sikeres vizsga javítására félévenként legfeljebb két tárgyból, tantárgyankét egy alkalommal van 

lehetőség. A javítóvizsga értékelése végleges, elégtelen eredmény a sikertelen vizsgára vonatkozó 

szabályok szerint javítható. 

 Amennyiben a vizsgakurzussal teljesítendő tantárgy eredménye elégtelen, az erre épülő tantárgy/ak 

teljesítését nem lehet megkísérelni! Az ilyen módon tett vizsgakísérlet bejegyzését a TO érvényteleníti! 

 A vizsgaidőszak zárását követő egy hétben a hallgató a tanulmányi rendszerben szereplő értékelésre 

vonatkozó adattal szemben a kurzusért felelős oktatónál/egységnél kifogással élhet, aki/amely három 

munkanapon belül dönt. A kifogásolt érdemjegyet – ha a kifogás jogosságáról meggyőződtek – 

javítani kell, legkésőbb 2020. július 10. péntekig. Az ezt követő időszakban jegymódosításra, 

utólagos jegybeírásra nincs lehetőség, mert a neptunban a félév lezárásra kerül. 

 A javítást az oktató, illetve távollétében az érintett egység vezetőjének kérésére és az oktatási 

dékánhelyettes írásos engedélye alapján a Tanulmányi Osztály végzi el. 

    

 

Kérjük, hogy a vizsgahirdetés hiányát, haladéktalanul jelezze a tárgy oktatójánál e-mail-ben! 

  

Eredményes munkát kívánunk a 2019/2020. tanév II. szemeszterének vizsgaidőszakában!  

 

DE TTK Tanulmányi Osztály 

dettkto@science.unideb.hu 
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