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Tisztelt Oktató! 

 

 A 2021/2022. tanév II. szemeszterének vizsgaidőszaka az alábbiak szerint alakul: 

 

Kérem, hogy az Ön által hírdetett vizsgaköteles tárgyaknál a vizsgákat a fent jelzett időszakra 

tekintettel szervezze!  

A tantárgyfelelős oktató köteles a NEPTUN-ban meghirdetni a szorgalmi időszak vége előtt 

legalább három héttel az egyes vizsgák napjait, helyét, a vizsgáztatásban közreműködők nevét. 

A meghirdetett vizsgaidőpontok száma tantárgyanként minimálisan három lehet, egyenletesen 

elosztva a teljes vizsgaidőszakban.   
 

A vizsgákra való jelentkezéshez a Neptun rendszer 2022. május 2.-án 8.00 órakor nyílik meg. 

 

Vizsgaidőszakon túli vizsga nem engedélyezett (kérelemre sem)! 

 

Kérem, hogy a vizsgaidőszak utolsó hetére csak PÓTVIZSGA alkalmakat hirdessen, mivel a 

hatályos TVSZ ezt megengedi. („Az utolsó vizsgaalkalom az oktató által megjelölhető olyan 

vizsgaalkalomként, amelyre csak ismétlő vizsgára jelentkezhetnek hallgatók.”) 

A neptunban lehetőség 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. 

 

A vizsga hirdetésekor az alábbiak szerint kell eljárni: 

 

1. A NEPTUNban a Vizsgák, jegybeírás menüpont / Új vizsga kiírása  

2. Megadjuk a vizsga kötelező adatait (időpont, létszám, ... ) és kiválasztjuk a kurzust/kurzusokat  

3. A Kurzusok résznél szükséges megadni a feltételt az "Előzetes vizsgafeltétel" oszlopban. 

Válasszuk az "Ismétlővizsga (IV-k száma >=1)" feltételt. 

4. A Terem megadását követően Mentés gomb 

 

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

rögzítésre kerüljön legkésőbb 2022. július 4. hétfő 12.00 óráig! 

 

Nagyon fontos, hogy ezt maradéktalanul megtegye, mivel azok a tárgyak, melyeknek jegye a 

vizsgaidőszakban, vagy az azt követő fellebbezési időszakban nem kerül a Neptun Tanulmányi 

Rendszerben rögzítésre, a hallgatónál nem teljesítettként jelenik meg, s emiatt a hallgató utánuk 

különeljárási díjat fizet, illetőleg a következő félévi ösztöndíjátlag számításánál is hátrányt okoz! 

 

 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.  

 

nappali és levelező tagozaton nem végzős hallgatóknak  2022. május 16 – július 1. (7 hét) 
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Amennyiben a jegybeírás (a beírt jegyek ellenőrzési) időszakában Ön nem tartózkodik az egyetemen, 

kérem, gondoskodjék arról, hogy a vizsgaeredmények az illetékesek számára hozzáférhetőek 

legyenek.  

 

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 2022. július 8. péntekig. A javítást az oktató a honlapról letölthető 

nyomtatványon kérheti: ttk.unideb.hu Oktatóknak-Dokumentumok-Oktatói kérelmek menüpont 

(Utólagos jegybeírás/módosítás űrlap kitöltésével). Az ezt követő időszakban jegymódosításra, 

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

 

Az érdemjegy rögzítését követően 72 óráig tudja az oktató a jegyet törölni, módosítani. Ezután már 

csak a Tanulmányi Osztály tudja módosítani ttk.unideb.hu Oktatóknak-Dokumentumok-Oktatói 

kérelmek menüpont (Utólagos jegybeírás/módosítás űrlap kitöltésével). 

 

A vizsgára a NEPTUN rendszerben az adott napra nem jelentkezett hallgatókat, kérem, ne 

vizsgáztassa le, mert ilyen esetben az érdemjegyet a Tanulmányi Rendszerben nem tudja berögzíteni! 

Fontos azt is tudnia, hogy a hallgató, amennyiben tartozása áll fenn az Egyetemmel szemben, nem tud 

vizsgára jelentkezni, és utólagos vizsgajelentkezése sem lehetséges!  

 

Az alábbiakban egy emlékeztetőt olvashat a DE TVSZ (tantárgyi követelmények teljesítésének 

értékeléséről, a vizsgáztatás rendjéről, a vizsgaidőszakkal kapcsolatos határidőkről stb. 

 

 Évközi számonkérés esetén a megajánlott osztályzatot a hallgató nem köteles 

elfogadni, kérheti vizsgára bocsátását. Törlődik a jegy, ha a hallgató a NEPTUN-ban a 

jegy elfogadását a jegybeírást követően két héten belül nem igazolja le.   

 Az előadás anyagából íratott sikertelen számonkérés nem járhat azzal a 

következménnyel, hogy a hallgató nem vizsgázhat. 

 A tanulmányi rendszerbe érdemjegyet a Tanulmányi Osztály csak az oktatási 

dékánhelyettes írásos utasítása alapján jegyezhet be, törölhet vagy módosíthat! 

 A hallgató egy vizsgaidőszakban egy tárgyból legfeljebb háromszor vizsgázhat. 

 A hallgató a vizsgára a tanulmányi rendszeren keresztül jelentkezhet a vizsgát 

megelőző munkanap déli 12 óráig, lejelentkezni pedig a vizsgát megelőző munkanap 

0.00 óráig lehetséges.   

 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 emailben (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; 

 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 dolgozatok eredményét legkésőbb a dolgozat megírását követő 

ötödik munkanapon regisztrálni kell a tanulmányi rendszerben. 

 A vizsgáztató csak a tanulmányi rendszerben az adott időpontra bejelentkezett és 

személyazonosságát igazoló hallgatókat vizsgáztathatja. 

 Sikertelen vizsga javítása: A hallgató egy vizsgaidőszakban minden tárgyból 

legföljebb háromszor vizsgázhat. (vizsga, javítóvizsga, ismételt javító vizsga). Ha a 

javító vizsga nem volt sikeres, és a vizsgán, valamint a javítóvizsgán ugyanaz az egy 
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személy vizsgáztatott, a hallgató kérésére biztosítani kell, hogy az ismételt javító 

vizsgát másik oktató, vagy vizsgabizottság előtt tehesse le. Ez a jog akkor is megilleti 

a hallgatót, ha a vizsga letételére új képzési időszakban kerül sor. A bizottságot a 

tárgyat gondozó oktatási egység vezetője jelöli ki. 

 Sikeres vizsga javítása: Ha a hallgató az érdemjegyet, értékelést javítani akarja, 

félévenként legfeljebb három tárgyból, tantárgyanként egy alkalommal azon 

vizsgaidőszakon belül, melyben az érdemjegyet/értékelést szerezte, újabb vizsgát 

tehet. A javítóvizsga értékelése végleges, kivéve, ha az eredmény „elégtelen”, amely a 

sikertelen vizsgára vonatkozó szabályok szerint javítható.  

 

FONTOS: Kérem, ügyeljen arra, hogy a vizsgajegy beírásakor adott aláírás dátuma előzze meg 

a jegy beírásának dátumát, mert egyébként a TO munkatársa számára a beírt osztályzat nem 

látszik. 

 

Kérem, hogy e-mailben jelezze, ha kérdése lenne a vizsgaidőszakkal kapcsolatban. 

 

Felelősségteljes munkáját köszönöm!  

 

Dr. Kozma Gábor  

oktatási dékánhelyettes 

dettkto@science.unideb.hu 
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