KEDVES HALLGATÓ!
VIZSGAIDŐSZAK
2020. május 18. – 2020. június 20. (5 hét)

VIZSGÁRA JELENTKEZÉS
Vizsgára jelentkezni a Neptunban 2020. május 11. (hétfő) 12.00 órától lehet.



A gyakorlati jegy is vizsgajegynek számít. (A fiktív vizsga is beleszámít a vizsgák számába.)
Gyakorlati jegyes tantárgyak esetén az első érdemjegy rögzítéséhez FIKTÍV vizsgaidőpontokat hirdetünk meg,
ezekre NEM KELL JELENTKEZNI, a hallgatók automatikusan felkerülnek a vizsgalapra. A jelenlegi helyzetre való
tekintettel a gyakorlati jegy megszerzésének végső időpontját 2020. május 30-ig meghosszabbítottuk. (Ennél lehet
korábban gyakorlati jegyet szerezni és a sikertelen fiktív vizsga esetén korábban javítóvizsgát tenni a tanszék által kiírt időpontban.)







Minden fiktív vizsga időpontja: 2020. május 17. 21 óra
A hallgató legkésőbb az adott vizsga kezdési időpontját megelőző munkanap 12 óráig tud a vizsgára bejelentkezni, illetve a vizsgáról lejelentkezni.
A vizsgán csak az a hallgató vehet részt, akinek a neve a Neptunból nyomtatott vizsgalapon szerepel, az oktató
csak az adott vizsganapra bejelentkezett hallgatókat vizsgáztathatja le.
Amennyiben a hallgatónak lejárt határidejű pénzügyi tartozása van vagy nem teljesítette az adott tantárgy félévi követelményeit (nem szerzett aláírást), nem jelentkezhet vizsgára.
Szigorlat (írásbeli/szóbeli) esetén feljelentkezni a vizsga kezdési időpontját megelőző második munkanap 12
óráig, lejelentkezni vizsgát megelőző negyedik munkanap 12 óráig lehet.

A VIZSGA






A járványügyi helyzetre tekintettel a szigorlaton és a záróvizsgán kívül minden számonkérés elektronikusan
valósul meg. Az elektronikus vizsgákra is fel kell jelentkezni a Neptunban (kivéve gyakorlati jegyes tárgyak
első, ún. fiktív vizsgája)!
A hallgató a tanulmányok teljes ideje alatt tantárgyanként és szigorlatonként összesen hat vizsgalehetőséggel
élhet. Egy vizsgaidőszak alatt tantárgyanként maximum 3 vizsgát tehet, ha a lehetséges hat alkalomból még
hárommal rendelkezik. A gyakorlati jegy is vizsgajegynek számít.
A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén a hallgató vizsgalehetőségeinek száma eggyel csökken. Az igazolásokat a vizsgát követő három munkanapon belül az illetékes tanszéken az oktatónak, tanszéki előadónak kell
benyújtani.

SIKERTELEN VIZSGÁK MEGISMÉTLÉSE





A hallgató a sikertelen vizsga kijavítását a vizsgaidőszakban két alkalommal kísérelheti meg (kivéve gyakorlati
jegy), feltéve, hogy van még az oktató által kiírt vizsganap, illetve szabad férőhely.
A gyakorlati jegy is vizsgajegynek számít, amelyet – ha a tantárgyi program lehetővé teszi - az adott félévben
egyszer lehet javítani. Az elégtelen gyakorlati jegyet a nappali tagozatos hallgató 2020. május 18 – 2020. június
13. között, a levelező tagozatos hallgató pedig a vizsgaidőszak során bármikor, a tanszék által meghirdetett
időpontban egyszer javíthatja.
Az első vizsgáért és az azt követő javító vizsgáért a hallgató térítést nem fizet. A további ismétlő vizsgákért –
függetlenül a tárgyfelvételek számától – a hallgatónak díjat kell fizetnie. (Többszöri tárgyfelvétel esetén a vizsgák
száma összeadódik!)

VIZSGADÍJAK :
Ugyanabból a tantárgyból harmadik és további vizsga
(függetlenül attól, hogy hányadik tárgyfelvételről van szó)
A szakmai szigorlat tantárgyból harmadik és további vizsga
(függetlenül attól, hogy hányadik tárgyfelvételről van szó)
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4 000,- Ft
10 000,- Ft

Tagozatváltás és szakváltás esetén a tárgyfelvételek száma és a tantárgyak vizsgáinak száma folytatólagosan kerül
meghatározásra (tagozatváltás/szakváltás miatt nem kezdődik újra a számolás).
Az ismétlő vizsgadíjat a hallgató magának írja ki a Neptunban a Pénzügyek/Befizetés alatt található tétel kiírás gomb
segítségével.

SIKERES VIZSGA JAVÍTÁSA




Eredményes gyakorlati jegy/vizsgajegy javítására a hallgatónak félévenként egy tantárgyból, egy alkalommal van
lehetősége. Az eredményes szigorlat a tanulmányi idő alatt legfeljebb egyszer javítható. A szigorlat megkezdése
után a szigorlathoz tartozó tantárgyak érdemjegyei már nem javíthatók.
Az eredményes gyakorlati jegy/vizsgajegy javítására irányuló kérelmet a Neptunban kell leadni (Ügyintézés/ Kérvények/ Sikeres vizsgajavítási kérelem).

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG A VIZSGAEREDMÉNYEK HIBÁS RÖGZÍTÉSE ESETÉN





A hallgatók kötelesek az érdemjegyeiket a Neptunban ellenőrizni.
Amennyiben a hallgató igazolni tudja, hogy a NEPTUN tanulmányi rendszer valamely adata nem felel meg a valóságnak (vagy hiányzik adat), a hallgató a vizsgaidőszak alatt és a vizsgaidőszakot követő egy héten belül (2020.
június 27-ig) panasszal élhet az oktatónál.
Az ezt követő két héten belül (azaz 2020. június 29. - 2020. július 11-ig) a Neptunban kell kérelmet leadni.
(Ügyintézés/ Kérvények/ Érdemjegy eltérés javítási kérelem) A határidő letelte után jogorvoslatnak helye nincs.

MÉLTÁNYOSSÁGI VIZSGÁK A VIZSGAIDŐSZAK UTÁN



Ha a hallgató a KTVSZ-ben biztosított vizsgalehetőségeit kihasználta, úgy méltányossági kérelmet nyújthat be a
Neptunban.
A kérelmet a Neptun /Ügyintézés/ Kérvények/ Méltányossági kérelem (tanulmányok folytatásra) menüpontban
kell rögzíteni a vizsgaidőszakot követő egy héten belül, 2020. június 17. és 2020. június 30. között. A kérelem
díja: 4.000,- Ft, mely a kérelem benyújtásakor automatikusan kiírásra kerül a Neptunban. A kérelmet a rendszer
csak akkor továbbítja ügyintézésre, ha a díj teljesítésre került. Amennyiben a kérelem díja a kérvény leadásától
számított 3 munkanapon belül nem kerül teljesítésre a kérvény érvénytelenné válik.

Méltányosság keretében a hallgató az adott tárgyból
 méltányossági vizsga, vagy
 újabb tárgyfelvétel iránt nyújthat be kérelmet.
A kérelem pozitív elbírálása esetén a méltányossági vizsgákra várhatóan 2020. augusztus 31- 2020. szeptember 5.
között kerül sor. A vizsga díja: 20.000,- Ft/tantárgy.
A tételkiírás menete:
1.
2.
3.
4.

a fizetési jogcím kiválasztása → „Ismételt vizsgadíj” jogcímet kell választani
a félév kiválasztása → 2019/20/2. félévet kell kiválasztani
az adott tantárgy kiválasztása a legördülő menüből
kiírt tétel rögzítése → a „Tétel létrehozása” gombbal kell rögzíteni a kiírt tételt.

A vizsgára való jelentkezéshez nem elég kiírni a tételt, ki is kell egyenlíteni azt a Neptunban!
Javasoljuk, hogy két ismétlő vizsgadíjnak megfelelő összeget már a vizsgaidőszak kezdetén előre utaljanak át a
gyűjtőszámlára azért, nehogy a banki átfutási idő miatt csússzanak le a jelentkezésről!
A banki utalástól az összeg gyűjtőszámlára érkezéséig 2-3 munkanapra van szükség.
A gyűjtőszámla bankszámlaszáma: 10300002-40000413-49020092
Tatabánya, 2020. április 20.
Szabó Mária
Oktatásszervezési Osztályvezető
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