
DE TTK VÉGZŐS HALLGATÓKNAK 

               

A 2019/20. tanév II. félévi (tavaszi) záróvizsga időszakra jelentkezés kizárólag Neptunon keresztül - 

Ügyintézés/Záróvizsgák - történik:  

 

2020. február 27. (csütörtök) 8.00 órától – március 12. (csütörtök) 12.00 óráig 

 

A határidőt követően utólagos jelentkezésre nincs lehetőség! 

 

A jelentkezés menete: 

Kattintson a "+" jelre majd a "Jelentkezés"-re, ezt követően a felugró ablak bal alsó sarkában megjelenő 

"Mentés"-re.  A jelentkezése akkor lesz érvényes, ha a sor végén megjelenik a zöld pipa. 

 

A zv adott vizsganapjára való bejelentkezés későbbi időpontban lesz meghirdetve. 

 

Ha valaki mégsem tud záróvizsgázni ebben a félévben, akkor a lejelentkezés térítésmentes, szándékát e-

mailben jelezze: dettkto@science.unideb.hu 

   
A tanári mesterképzési szak és az osztatlan tanárszak hallgatóinak záróvizsgára jelentkezése is kizárólag 

Neptunon keresztül történik. A záróvizsgát a Tanárképzési Központban Juhász Judit szervezi a főépület 

fszt. 18. irodában. A záróvizsga időpontja a szakpárok miatt nem választható, minden tanárszakos 

hallgató akkor vizsgázik, amikorra beosztják. 

 

Az abszolutórium kiállítását kizárólag akkor kérje – elektronikus kérelem - ha már minden 

érdemjegy beírásra került a neptunba! 

 

KÜLÖNELJÁRÁSI DÍJAK 
 

DE Térítési és Juttatási Szabályzat alapján - befizetése a Neptun rendszer gyűjtőszámlájára: DE 

HALLGATÓI BEFIZETÉSEK SZÁMLA 

Neve: NEPTUN gyűjtő számla 

Számlaszáma: 10034002-00282871-01120008 

A közlemény rovatban fel kell tüntetni a Neptun kódot és a nevet a következő formátumban: NK-AB1234 

Vezetéknév Keresztnév  

Ennek hiányában az utalt összeg nem fog automatikusan a hallgató egyenlegére kerülni. Az ebből adódó 

problémákat továbbra is a gyujtoszamla@unideb.hu címen lehet jelezni. 

 

Kérünk minden végzős hallgatót, hogy a záróvizsga előtt a Debreceni Egyetemmel szemben fennálló 

tartozásaikat rendezzék! 

 

ABSZOLUTÓRIUM (tárgyteljesítés) ELLENŐRZÉSE 

 

 Minden hallgatóra a képzésbe való belépésekor érvényes tantervi háló (mintatanterv) követelményei 

vonatkoznak és abból a tantárgycsoportonként (kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) 

meghatározott tárgyakat, illetve krediteket kell teljesítetni. (Mivel nem kell minden tantárgyat 

teljesíteni a mintatantervből, emiatt lehetnek a Neptunban normál betűvastagságú sorok, „nem teljesített” 

tárgyak a mintatantervben.) 

 

A neptunba belépve az Önhöz rendelt mintatantervet megtalálja a Tárgyak-Tárgyfelvétel menüpont alatt 

a Mintatantervek fülnél. 

Az ellenőrzéshez a https://ttk.unideb.hu/ Hallgatóknak-Szakok követelményei menüpont alatt 

megtalálhatóak a mintatantervek (a korábbi mintatantervek az Archívum menüpont rákattintásával 

érhetőek el).  

Teljesített tárgyait ellenőrizheti a Tanulmányok-Előrehaladás-Mintatanterv kiválasztása-Listázás (A 

lista tetején lévő + jel rákattintásával minden tárgycsoport alatt szereplő tárgy megjelenik.) menüpont 

alatt.  

 

mailto:dettkto@science.unideb.hu
mailto:gyujtoszamla@unideb.hu
https://ttk.unideb.hu/


Az abszolutórium kiállítását Neptunon keresztül kitölthető elektronikus kérelem benyújtásával 

teheti meg: 

Ügyintézés/Kérvények– TT_Abszolutórium_kiállítási_kérelem_2019/20/2 

 

 

Minden képzésre vonatkozóan: 

Amennyiben nincs meg a diplomához szükséges összes kredit (szakirányú továbbképzés 3 féléves 

képzés esetén 90 vagy 4 féléves képzés esetén 120, diszciplináris MSc 120 kredit, tanár MSc nappali 

150 kredit, tanár MSc levelező 60 kredit vagy 90 kredit vagy 120 kredit vagy 150 kredit, BSc 6 

féléves képzés esetén 180, BSc (mérnökök) 210 kredit, osztatlan tanárképzés nappali esetén 300 

kredit vagy 330 kredit vagy 360 kredit) abszolutórium nem állítható ki és záróvizsga sem tehető!  

 

ADATOK ELLENŐRZÉSE 

 

További fontos teendők, amit még el kell végeznie: 

 Kérjük, hogy a Neptunban található személyes adatait ellenőrizze, mivel ez alapján kerül 

kiállításra az abszolutórium és az oklevél! 

Külön felhívjuk a határon túli hallgatóink figyelmét a fenti ellenőrzésre! 

Kérjük, hogy az ellenőrzés során a személyi igazolványban vagy a tartózkodási engedélyben lévő 

adatokat vegye alapul! 

 Kérjük, ellenőrizze, hogy a Neptunba be van-e írva a meglévő nyelvvizsga eredménye, 

teljesítése, illetve az adatok pontosak-e. Ellenőrzés menete:  

Saját adatok – Képzettség menüponton belül a Nyelv fülön teheti meg a nyelvvizsga alapadatai alatt lévő 

Bővebb gombra kattintva.  

Ha eltérést talál az adatokban vagy hiányos (pl. nincs megadva a nyelvvizsga helye, anyakönyvi szám, 

vizsga dátuma) az eredeti nyelvvizsga bizonyítványt, mutassa be a TO A/104. irodában, hogy a hiányzó 

adatokat pótolhassuk a diploma kiállíthatóságának érdekében. 

 

Külföldön szerzett érettségi bizonyítvány nyelvvizsga-bizonyítványként való elismerése:  

Értesítem, hogy 2012. október 14-től hatályos a Kormány 260/2012. (IX. 14.) Kormányrendelete, amely 

módosítja az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, 

idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 

137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet. 

A módosítás szerint: 

„A magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi 

közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti 

államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú középfokú nyelvvizsgának felel meg.” 

 

Példa: Romániai határon túli magyar nemzetiségű hallgatónak a magyar nyelvű középiskolában szerzett 

érettségi bizonyítványa – mivel Romániában az állam hivatalos nyelve a román nyelv – 2012. október 14. 

után román középfokú komplex típusú nyelvvizsgának felel meg. 

Ennek alapján azoknál az alapszakoknál, ahol a szak, képzési és kimeneti követelménye a diploma kiadás 

feltételéül nyelvvizsga követelményként egy élő idegen nyelvből szerzett középfokú komplex típusú 

nyelvvizsgát ír elő, a diploma kiállítás feltétele: a külföldön szerzett érettségi bizonyítvány eredeti 

példányának, valamint az érettségi bizonyítvány hiteles magyar fordításának bemutatása a Kar 

Tanulmányi Osztályán (A/104. iroda) 

 

Továbbra is érvényes az a jogszabályi rendelkezés, miszerint „az idegen nyelven folytatott és befejezett 

tanulmányokat igazoló államilag elismert külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi 

bizonyítvány, illetve államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben szerzett oklevél az oktatás 

nyelve szempontjából államilag elismert egynyelvű komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel 

meg”. 

 

"MUNKAVEDELEM" TÁRGY TELJESÍTÉSE 

 

FONTOS 

Feltétlenül ellenőrizze le, hogy a „Munkavedelem” és a testnevelés tárgyak felvétele és teljesítése 

regisztrálásra kerültek! 



A Debreceni Egyetemen kötelező az egyetemi hallgatókat általános tűz-, munka- és polgári védelmi 

oktatásban részesíteni. A  szükséges regisztráció és az oktatás anyaga http://munkavedelem.unideb.hu/ 

honlapon érhető el. 

A „Munkavedelem” tantárgy felvétele kötelező a Neptun rendszerben! A kurzusteljesítés aláírása 

elektronikusan kerül regisztrálásra a Neptunban. 

 

A Debreceni Egyetemen korábban már tanulmányokat folytató hallgatók, akik előző képzésük során 

a Neptunban  felvették és teljesítették a tárgyat, igazolás leadása nélkül a TO (A/104 iroda) regisztrálja a 

teljesítést a jelenlegi képzésen. 

Akik nem a Debreceni Egyetemen teljesítették a tárgyat, a Kar honlapjáról letölthető Tárgyelfogadási 

kérelem kitöltésével (csatolva hozzá az előző képzésen teljesített tárgy index fénymásolatát vagy a 

Neptunból kinyomtatott igazolást) kérhetik a jelen képzésükre a tárgy elfogadását/regisztrációját a TO 

A/104. irodában. 

 

További sikeres munkát kívánunk! 

TTK Tanulmányi Osztály 

dettkto@science.unideb.hu 
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