Edutus Főiskola

Tájékoztató a Pegazus megállapodás kitöltésével és leadásával kapcsolatban
2017/18/2. félév

Az elektronikus kérvény leadási határideje: 2018. január 15 – 2018. február 15.
A kinyomtatott és aláírt megállapodás leadási határideje: 2018. február 15.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2018. február 15-ig nem kerül leadásra az aláírt megállapodás, az
önköltség részleteit az intézmény szabályzatában (HJTSZ 31. § (4) és (5) bekezdés) meghatározott
határidőkig kell teljesítenie!
A kérvény csak akkor adható le, ha a tárgyidőszakra vonatkozó önköltség összege az adatlapon látható:

Minden mező kitöltése kötelező!
A kérvényben szereplő adatok ellenőrzése, illetve a szükséges adatok kitöltése után a Következő
feliratra kattintva megnyílik a kérvény nyomtatási képe, majd az aktívvá váló Kérvény leadása gombot
választva adható le a kérvény.
A következő ablaknál nyomtatható ki a Pegazus megállapodás, Igen válasz esetén.

Nem válasz esetén a megállapodás később is kinyomtatható az Ügyintézés/Kérvények/Leadott
kérvények felületről (sorvégi + jel – Nyomtatvány letöltése pdf-ként), amint a kérvény státusza
„Végrehajtás alatt”-ra változik.
A sikeres leadásról visszajelző üzenet jelenik meg.
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Amennyiben valamelyik adat nem megfelelően került kitöltésre, a kérvényt javításra visszaküldjük. A
javításra visszaküldött kérvény az alábbi módon adható le ismételten:
Ügyintézés/Kérvények/Leadott kérvények felületen a kérvény sorában a „+” jelre, majd a „Javítás” feliratra
kattintva megnyílik a korábban leadott kérvény, s ekkor a hiányzó adat pótolható vagy a hibás adat
javítható, majd a „Következő” és a „Kérvény leadása” feliratra kattintva, újra leadható.

A kérvény státuszának változásai:
 „Ügyintézés alatt” – a leadás után,
 „Végrehajtás alatt” – az ügyintéző ellenőrizte, hogy a képzéssel kapcsolatos adatok helyesen
kerültek betöltésre; a megállapodás csak ekkor nyomtatható ki (4 példányban), az
Ügyintézés/Kérvények/Leadott kérvények felületről (Nyomtatvány letöltése pdf-ként).

A hallgató és a kezes aláírásával ellátott megállapodásokat az Oktatásszervezési Osztályon kell
leadni, ügyfél fogadási időben.
 „Elfogadva” – az intézmény Rektora aláírta a leadott Pegazus megállapodás példányait, melyek
átvehetőek az Oktatásszervezési Osztályon, ügyfél fogadási időben.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az önköltség 1. részletének befizetési határideje: 2018. február 15.
Amennyiben, ezen határidőig a kérvény státusza nem módosul „Elfogadva”-ra, az önköltség 1.
részletét be kell fizetni.
Amennyiben a kérvénnyel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, kérjük, a juraszik.agnes@edutus.hu
címre jelezze!

FONTOS!
Ne a kérvényt („ADATLAP A PEGAZUS MEGÁLLAPODÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ”) nyomtassa ki,
hanem a kérvényhez kapcsolódó nyomtatványt, mert az a dokumentum a Pegazus
megállapodás!
Budapest, 2018. január 9.
Oktatásszervezési Osztály
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