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Tisztelt záróvizsgára jelentkezett Hallgató!
A 2021/22. tanév I. szemeszterének vizsgaidőszaka az alábbiak szerint alakul a végzős hallgatóknak:
BSc képzésben nappali és levelező tagozaton:
2021. november 22. – december 10. (3 hét)
A végzős hallgatók 2021. november 2. (kedd) 8:00 órától tudnak Neptunon keresztül bejelentkezni a vizsgákra.
MSc képzésben nappali és levelező tagozaton:
2021. december 13. – 2022. január 7. (4 hét)
A végzős hallgatók 2021. november 22. (hétfő) 8:00 órától tudnak Neptunon keresztül bejelentkezni a
vizsgákra.
4-5. évf. osztatlan tanárképzésben szakmai zárószigorlatozó hallgatóknak:
2021. november 29 – 2022. január 28. (9 hét)
A végzős hallgatók 2021. november 8. (hétfő) 8:00 órától tudnak Neptunon keresztül bejelentkezni a vizsgákra.
Vizsgát kizárólag a végzős hallgatókra vonatkozó vizsgaidőszakban tehet!
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 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 hatályos TVSZ megengedi, hogy az oktató a vizsgaidőszak utolsó hetére csak PÓTVIZSGA alkalmakat
hirdessen. Az oktatónak 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 pótvizsgára.
Az abszolutóriumot (végbizonyítványt) a záróvizsga előtt minimum 3 munkanappal ki kell állítani. Vizsgáinak
időpontját ennek függvényében szíveskedjen összeállítani és az oktatókkal egyeztetni! Tantárgyfelvétel és
tantárgytörlés a jelen félévre már nem lehetséges.
Az abszolutórium kiállításával nem kell újabb félévre regisztrálni, mert megszűnik a hallgatói jogviszony, és a
záróvizsga bármely – az abszolutórium kiállítását követő – záróvizsga időszakban teljesíthető, kivéve a 2012/13.
tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdett hallgatók esetében. Rájuk a következő szabály érvényes:
az abszolutórium kiállításától számított 2 éven belül záróvizsgázhat bármelyik vizsgaidőszakban az érvényes
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képzési követelmények szerint. A második év eltelte után a záróvizsga letételét a TVSZ feltételhez kötheti. A
hallgató a jogviszony megszűnését követő 5. év eltelte után már nem tehet záróvizsgát.
Az a hallgató, aki időközben meggondolja magát és lejelentkezik a záróvizsgáról, a nem végzős hallgatókra
érvényes vizsgaidőszakban teheti le/folytathatja a vizsgázást: 2021. december 13 – 2022. január 28. (7 hét).
A ZV lejelentkezés térítésmentes, szándékát e-mailben kell jelezni szemeredi.szilvia@science.unideb.hu
suranyi.julia@science.unideb.hu e-mail címen.
Az utolsó vizsga letételét követően, amennyiben minden érdemjegy beírásra került a Neptunban, az
abszolutórium kiállítását Neptunon keresztül kitölthető elektronikus kérelem benyújtásával teheti meg:
Ügyintézés/Kérvények– TT_Abszolutórium_kiállítási_kérelem_2021/22/1
A hallgató kötelessége és felelőssége, hogy ellenőrizze, minden vizsgajelentkezéséhez beírásra került a jegy!
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.
Kérjük, hogy a vizsgahirdetés hiányát, haladéktalanul jelezze a tárgy oktatójának!
Záróvizsga időszak
BSc képzésben nappali és levelező tagozaton: 2021. december 13 - 17. (1 hét)
MSc képzésben nappali és levelező tagozaton: 2022. január 10 - 14. (1 hét)
Tanári mesterképzésben és Osztatlan tanári képzésben: 2022. január 3 - 7. (1hét)
A tanári mesterképzési szak és az osztatlan tanárszak hallgatóinak záróvizsgára jelentkezése is kizárólag a
Neptunon keresztül történik. A záróvizsgát a Tanárképzési Központ szervezi. A záróvizsga időpontja a szakpárok
miatt nem választható, minden tanárszakos hallgató azon a napon vizsgázik, amikor a Tanárképzési
Központ beosztja.
A zv vizsganapra való bejelentkezés későbbi időpontban lesz meghirdetve, melyre szintén a Neptunon
keresztül jelentkezhet a hallgató.
DE TTK Tanulmányi Osztály
dettkto@science.unideb.hu
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