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Tisztelt Hallgató! 
 

Tájékoztatásul a 2016/2017. I. félév vizsgaidőszakához: 

 

Vizsgaidőszak: 

1. Főtárgyi vizsgaidőszak 

2016. December 14-december 21. (1 hét) 

2. Végzős hallgatók esetén (akik tanulmányaikat a 2016/17/1. félévben fejezik be, vizsga és 

záróvizsga időszak egyben): 

2016. december 05 – 2017. január 13. (6 hét) 

3. Nem végzős (akik tanulmányaikat nem a 2016/17/1. félévben fejezik be) hallgatók esetén: 

2016. december 16 – 2017. január 27. (7 hét) 
 

Vizsgára jelentkezni minden hallgató 2016. november 30. (hétfő) 8.00 órától tud a 

tanszékek által megadott, meghirdetett vizsgaidőpontokra. A vizsgák meghirdetése folyamatos az 

oktatóktól, tanszékvezetőktől kapott adatok alapján. Amennyiben a vizsgaidőszak kezdetéig nem 

látja valamelyik vizsgatárgya időpontját kérem, jelezze a Tanulmányi Irodában.  

Az egy tantárgyhoz tartozó vizsgák száma a vizsgaidőszakban minimálisan három, de az utolsó 

vizsgaalkalmat az oktató megjelölheti olyan vizsgaalkalomként, amelyre csak azon hallgatók 

jelentkezhetnek, akiknek már van érdemjegyük az adott vizsgaidőszakban az adott tárgyból 

(ismétlő/javítóvizsga alkalom). Kérem, figyeljen arra, hogy hallgatói vizsgahalasztások miatt az 

oktató nem köteles újabb vizsgaidőpontot megjelölni! 

Felhívom a figyelmet arra, hogy vizsgára a Neptunban csak olyan hallgató jelentkezhet, akinek 

nincs az egyetem felé semmilyen lejárt fizetési határidejű pénzügyi tartozása, ezért kérem, 

hogy esetleges tartozását rendezze még november folyamán. Vizsgáztatni olyan hallgatót 

vizsgáztathat az oktató, aki szerepel a vizsgalapon vagyis: 

A k i  n e m  j e l e n t k e z i k  f e l  a  v i z s g á r a  a z  n e m  v i z s g á z a t !  
 

A vizsgára történő fel- és lejelentkezés határidői: 

1. a vizsgára való feljelentkezés a vizsgát megelőző munkanap déli 12 óráig lehetséges, 

2. a vizsgáról való lejelentkezés a vizsgát megelőző munkanap 0.00 óráig lehetséges. 

Példák: 

A.) szerdai vizsganap esetén: 

1. feljelentkezni a vizsgára kedd déli 12 óráig lehet, 

2. lejelentkezni a vizsgáról kedd 0.00 óráig (= hétfő 24.00 óra) lehet, tehát a 

lejelentkezési határidő 12 órával rövidebb, mint a feljelentkezési. 
B.) hétfői vizsganap esetén: 

1. feljelentkezni a vizsgára péntek déli 12 óráig lehet, 

2. lejelentkezni a vizsgáról péntek 0.00 óráig (= csütörtök 24.00 óra) lehet. 

Kérem a fentebbiek figyelembe vételét és betartását a vizsgajelentkezések kapcsán! 

 

FONTOS! A tantárgyfelvétellel kapcsolatban felhívom a figyelmét arra, hogy ha a félévben egy 

adott tantárgyat már 3. alkalommal vett fel, ebben a félévben mindenképpen teljesítenie kell azt 

(legalább elégséges érdemjegyet szerezve), különben a nem teljesítés a hallgatói jogviszonya 

megszűnését vonhatja maga után. 
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Tájékoztatom, hogy a hallgatónak a nem teljesített kreditek után, illetve a vizsgáról való 

távolmaradás miatt térítési díjat kell fizetnie a 2008. október 2-i szenátusi döntés alapján 

(Hallgatói térítési és juttatási szabályzat III. sz. melléklet), melynek mértéke 1500 Ft/kredit illetve 

4000 Ft/vizsga. A Neptunba be nem írt jegyek egyrészt nem teljesített krediteknek minősülnek, 

másrészt kollokvium esetén vizsgáról való igazolatlan távolmaradásként is megjelennek a 

hallgatónál. Ezért, ha Ön megjelent a vizsgán, minden esetben kerüljön be jegy (az elégtelen is) a 

Neptunba. Az első vizsgán szerzett jegynek akkor is szerepelnie kell a Neptunban, ha Ön azt 

javítani szándékozik. Tehát, ha Ön az adott vizsgákon megjelent, akkor annyi 

érdemjegyének kell a Neptunban szerepelnie, ahány vizsgajelentkezése volt. Ha igazoltan 

hiányzik a vizsgáról (pl.: betegség miatt), a vizsganapot követő 3 munkanapon belül a 

Tanulmányi Irodába benyújtott igazolással kérheti a vizsgaidőpont törlését. 

A jegybeírás továbbra is az oktató feladata, illetve az oktatónak kell gondoskodnia a jegy 

Neptun-beli beírásáról/beíratásáról. Kérem, ellenőrizze le az utolsó vizsgája után, hogy a 

megszerzett érdemjegyek szerepelnek-e a Neptunban, és amennyiben hiányt tapasztal, 

forduljon az oktatóhoz vagy annak feletteséhez (tanszékvezető)! 

 

 

A tanulmányi dolgozók nevében sikeres félévzárást kívánok! 

 

 

Debrecen, 2016. november 22. Katona Judit s.k.  

 tanulmányi ügyvivő-szakértő 


