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T Á J É K O Z T A T Ó 
 
Gratulálunk sikeres felvételijéhez, és örömmel köszöntjük leendő hallgatóink között! 

 

A 2016/2017-es tanév kezdésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról: 

 

 Központi tanévnyitó: 2017. szeptember 10. vasárnap 11 óra,  

 Főnix Rendezvénycsarnok (Debrecen, Kassai út)  

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ünnepségen a részvétel kötelező, érkezés 9.30 órától. 

 

Kari tanévnyitó: 2017. szeptember 10. 15 óra Liszt terem (Debrecen, Nagyerdei krt. 82.) 

 

A tanítás kezdete: 2017. szeptember 11. a kifüggesztett órarend szerint. 

 

Tantárgyfelvétel a NEPTUN-ban csak a beiratkozás után lehetséges 2017. szeptember 04 -17-ig, ezt követően a 

rendszer lezár. Késedelmes tantárgyfelvételre, illetve tantárgytörlésre legkésőbb a szorgalmi időszak 3-4. hetében 

– 2017. szeptember 29-ig – van lehetőség, melynek díja 1500-3000 Ft. 

 

Az őszi főtárgy meghallgatás időpontja: 2017. szeptember 11-15. között lesz tanszéki kiírás alapján (zongora 

szeptember 12 kedd). 

Angol és német nyelvi felmérő 2017. szeptember 6-án (szerdán) 9.00 órakor lesz (25. illetve 21. terem). 

 

A beiratkozás személyesen történik a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar tanulmányi irodájában:  

 Gólyatábor résztvevőinek: 2017. augusztus 29-én (kedden) 13.00-tól 

 akik nem vesznek részt a Gólyatáborban: 2017. szeptember 04-én 9-12 óráig és 13-16 óráig. 

 

„Az egyetemre történő felvételt követő félév elején a hallgató köteles beiratkozni az illetékes karra. Aki nem 

iratkozik be, elveszti jogosultságát a képzésben” (Tanulmányi és vizsgaszabályzat 3.§ (3)) 

 

A beiratkozáshoz szükséges: 

 

1./ Eredeti érettségi bizonyítvány (MA: diploma), nyelvvizsga bizonyítvány (ha van) 

2./ 1 darab fénykép /6x4 cm-es vagy igazolványkép/ 

3./ Kérjük, hogy a nyár során szíveskedjen bármely banknál számlát nyitni, mert az ösztöndíjat csak így tudjuk 

folyósítani. A számlaszámot, TAJ és adókártyáját a beiratkozáskor feltétlenül hozza magával! Felhívjuk a 

figyelmét arra, hogy az egyetem külső intézmények felé előírt adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségei 

miatt ezen dokumentumok nélkül a Tanulmányi Iroda nem tudja a beiratkozást teljes körűen elvégezni, a 

hiányzó adatok Neptun-beli rögzítésére csak késedelmi díj fizetése esetében kerülhet sor (4000 Ft/hét). 

 

Az I. évfolyam tájékoztatása szeptember 10-én 14.00-kor, a Kari tanévnyitó ünnepség előtt, lesz a 

16-os teremben. 

 

A Zeneművészeti Karon a Térítési és Juttatási szabályzat 3.sz. mellékletében megjelöltek szerint 

hangszerkölcsönzési és karbantartási díjat kell fizetni minden hallgatónak, finanszírozási formától függetlenül. 

 

A nyári pihenés után várjuk a tanévnyitó ünnepélyen és a beiratkozáskor. 

 

 

Debrecen, 2017. július 26. 

 

 

 Dr. Török Ágnes s.k. 

 oktatási dékánhelyettes  


