BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A beiratkozás személyesen történik a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Tanulmányi Osztályán
(4032 Debrecen, Nagyerdei körút 82.) az alábbi időpontokban:
&
&

Gólyatábor résztvevőinek: 2020. augusztus 25-én (kedd) 14.00-tól
akik nem vesznek részt a Gólyatáborban: 2020. szeptember 01-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 felvett jelentkező személyesen köteles megjelenni a beiratkozáson. Akadályoztatása esetén
írásos meghatalmazással rendelkező meghatalmazott is elvégezheti a beiratkozást.
Papír alapon írásban kell a szükséges nyomtatványokat, szerződéseket kitölteni és/vagy aláírni.
A beiratkozásra szíveskedjen magával hozni:









alapszakra (BA), osztatlan tanárképzésre (OMA) történt felvétel esetén eredeti érettségi
bizonyítványát és annak fénymásolatát, ha szerzett már felsőoktatásban oklevelet, akkor az
eredeti oklevelet és annak fénymásolatát is,
művész mester és rövid ciklusú tanári mesterszakra (MA) történt felvétel esetén eredeti
diplomáját és annak fénymásolatát,
eredeti nyelvvizsga bizonyítványát vagy bizonyítványait és fénymásolatát, fénymásolatait,
személyi igazolványát, lakcím kártyáját (külföldi állampolgár esetén útlevelét),
bankszámla számát,
TAJ- és adószámát/azonosítóját (ha nincs, addig be kell szereznie; TAJ-szám külföldi
állampolgár esetén nem kötelező),
1 darab fénykép /6x4 cm-és vagy igazolványkép/.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy csak abban az esetben iratkozhat be, ha minden rendelkezésére
álló kért dokumentumot és annak másolatát magával hozza. Ha a rendelkezésére álló
dokumentumok vagy másolatok közül bármi is hiányzik, csak később iratkozhat be és ezzel a tárgyés kurzusfelvétele is tolódik!
Az egyetem külső intézmények felé előírt adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségei miatt ezen
dokumentumok nélkül a Tanulmányi Osztály nem tudja a beiratkozást teljes körűen elvégezni, a
hiányzó adatok Neptun-beli rögzítésére csak késedelmi díj fizetése esetében kerülhet sor (4000
Ft/hét).
A helyszínen kitöltendő:
♪ iratkozási lap / törzslap,
♪ képzési szerződés önköltséges finanszírozási formára nyert felvétel esetén.

Évhalasztás csak a beiratkozás napján vagy utána kérhető a kari honlapról letölthető Halasztási
kérelem nyomtatvánnyal. (music.unideb.hu – Hallgatói ügyintézés - Nyomtatványok menüpont)
A tanulmányokkal kapcsolatos tájékoztató anyagot az alábbi linken találja:
https://music.unideb.hu/hu/felvett-hallgatoknak-szolo-informaciok
Kérjük, hogy feltétlenül jelenjen meg vagy augusztus 25-én vagy szeptember 1-én a
beiratkozáson, mert szeptember 2-tól megkezdődnek az órabeosztások.
Nagyon indokolt esetben 2020. szeptember 2. és 11. között a Tanulmányi Osztály fogadóóráiban
(hétfő-péntek: 8.00–11:30 óra) is beiratkozhatnak.
A 2020. szeptember 14–18. közötti beiratkozás már késedelmes beiratkozásnak minősül, ezért 5000
Ft térítési díj ellenében iratkozhat be.
Kérjük, beiratkozása időpontjának megválasztásakor vegye figyelembe azt, hogy a Neptunban
tantárgyat, kurzust felvenni csak aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató tud.
A 2020. szeptember 14–18. közötti késedelmes tantárgyfelvétel térítési díja 1500 Ft/tantárgy.
Debrecen, 2020. július 24.

