Elérhetőségek
Kérjük, hogy a CUSMAN regisztrációdat követően kizárólag az egyetemi
email címedről (keresztnev.vezeteknev @stud.uni- corvinus.hu) intézd
az egyetemi levelezésedet. A jelenleg hatályos adatvédelmi és egyetemi
szabályozás értelmében nem áll módunkban megválaszolni a személyes
email címről érkező megkereséseket.

Terület

Felvételi
ügyintézés

Beiratkozás

Elérhetőség

felvi.corvinus@uni-corvinus.hu

corvinus.beiratkozas@uni-corvinus.hu

Témakör
•
•
•
•
•
•

• a beiratkozás menete,
• a beiratkozáshoz szükséges
dokumentumok
• mikor, milyen eseményt szervezünk
elsősöknek,
• mit tegyek, ha lemaradtam a
beiratkozásról, vagy nem tudnék
személyesen megjelenni, stb.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanulmányi
ügyintézés

Magyar nyelvű nappali képzés:
hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu
Részidős képzés:
part.time@uni-corvinus.hu
Angol nyelvű képzés:
student.office@uni-corvinus.hu

általános tájékoztatás, segítség,
pontszámítás,
határidők,
felvételi/szintfelmérő vizsga,
felvételi felkészítő,
mesterképzési felvételihez kreditelismerési
eljárás, stb.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

általános tanulmányi ügyintézés,
bejelentkezés, félév aktiválás/passzivá-lás,
hallgatói jogviszony,
személyes adatok változása,
tárgyfelvétel-, leadás,
igazolások kiállítása, hitelesítése,
diákigazolvány ügyintézés,
kérvények, kérelmek leadásával, az eljárás
menetével kapcsolatos ügyintézés,
specializáció felvétel, -váltás,
vizsgafelvétel-, leadás, távolmaradás,
tanulmányi szabályzatokkal kapcsolatos
kérdések,
abszolválás, tanulmányok zárása,
nyelvvizsgabemutatás
oklevél kiállításhoz,
záróvizsgával, záróvizsga jelentkezéssel
kapcsolatos tanulmányi ügyintézés,
szakdolgozat leadással kapcsolatos
tanulmányi ügyintézés,
Moodle-felületen szakdolgozat feltöltés,
végeztt hallgatók esetében Neptun és
Moodle rendszer elérésének lehetősége,
oklevélkiállítás, oklevélátlagszámítás és
átvétel, stb.

Terület

Elérhetőség

Hallgatói
Szolgáltatásokkal
hsz.panasz@uni-corvinus.hu
kapcsolatos panasz

Témakör
• a panasz: olyan egyedi visszajelzés,
amelyben a panaszos meghatározott eljárást
kifogásol, válaszadási időt, vagy
érdeksérelmet jelent be és ennek elintézése
nem tartozik más eljárás, vagy szabályzat (pl.
Jogorvoslati kérelem) hatályaalá (Külön
formai és tartalmi követelményei vannak az
említett használatának.)

Szakok szerinti elérhetőségek listája

• intézet/tanszék oktatóival, elérésükkel,
fogadóóráival kapcsolatos kérdések,
• hitelesített tantárgyi tematika
• és tantárgyprogramkérés,
• szakszeminárium-választás, konzulenssekkel kapcsolatos kérdések/kérések,
• kurzusok/tárgyak teljesítésével
kapcsolatos tudnivalók,
• vizsga/tárgy/kurzus bővítés, jelentkezés,
• mintatantervtől eltérő tárgyfelvétellel
kapcsolatos kérések/kérdések,
• kedvezményes tanulmányi renddel
kapcsolatos előzetes oktatói egyeztetése,
• külföldön teljesítendő tárgy
elfogadtatásának előzetes oktató
egyeztetése,
• szakdolgozat-készítéssel és -leadással,
valamint záróvizsgával kapcsolatos tanszéki ügyintézés, URKUND vizsgálat,
• záróvizsga szervezés, időpont, stb.

osztondij@uni-corvinus.hu

• ösztöndíjak, ösztöndíjpályázatok (határidők,
leadás módja, csatolandó dokumentumok),
• diákhitel,
• az önköltség összege, a befizetés módjaés
határideje,
• pénzügyi kiírások, gyűjtőszámla stb.

corvinusosztondij@uni-corvinus.hu

• hogyan válhatok Corvinus Ösztöndíjas
hallgatóvá,
• hány félévre jár,
• milyen kötelezettségeim vannak ezzel
összefüggésben,
• hogyan veszíthetem el az ösztöndíjat,stb.

Szakmai
gyakorlat

bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu

• szakmai gyakorlat ügyintézés,
• tanácsadás a kötelező szakmai
gyakorlattal kapcsolatosan,
• mikor, hogyan kell teljesítenem,
• mit kell tennem, mit kell leadnom,
• gyakorlati helyek, stb.

NEPTUNrendszerrel
kapcsolatos
problémák

neptun@uni-corvinus.hu

• nem tudok belépni a rendszerbe,
• új jelszót szeretnék igényelni, stb.

Moodle
rendszerrel
kapcsolatos
információk,
problémák

moodlehelpdesk@uni-corvinus.hu

• nem tudok belépni a rendszerbe, stb.

Intézetekhez,
tanszékekhez
tartozó
ügyintézés

Pénzügyek,
ösztöndíjügyintézés

Corvinus
Ösztöndíj
ügyintézés

Terület

Elérhetőség

Témakör

Informatikai
rendszerekkel
kapcsolatos
információk,
problémák

helpdesk@uni-corvinus.hu

• egyetemi levelezéssel kapcsolatos kérdés,
probléma,
• WiFi, VPN elérés,
• Microsoft O365 rendszer, Teams elérés,
segítség,
• Cusman jelszó, belépés,
• informatikai biztonság, stb.

MyCorvinus App

digital.innovation@uni-corvinus.hu

• visszajelzés, kérés, bejelentkezés, stb.
•
•
•
•

beiratkozás,
kölcsönzés,
szakirodalom-beszerzés,
konzultációs szobák, technikai szolgáltatások
• nyitva tartás, stb.

Könyvtárral
kapcsolatos
ügyek

library@uni-corvinus.hu

Nyelvvizsgát
tennék

nyelvvizsga@uni-corvinus.hu

•
•
•
•

Corvinus Nyelvvizsgaközpont,
általános és szaknyelvi vizsgáztatás,
vizsgaidőpontok,
vizsgafelkészítés, stb.

pszichologus@uni-corvinus.hu

•
•
•
•
•

mentálhigiéniás támogatás,
stresszkezelés,
társas kapcsolati problémák,
megküzdési nehézségek,
kommunikációs készségfejlesztés, stb.

careersupport@uni-corvinus.hu

• egyetemi karrierrel, szakmai kihívásokkal
kapcsolatos segítségnyújtás,
• pályaorientáció,
• karrier és munkaerőpiaci tanácsadás,
• kompetenciamérés, stb.

learningsupport@uni-corvinus.hu

• tanulásmódszertani tanácsadás,
• tanulási nehézségekkel kapcsolatos
elakadás,
• tanulási motiváció,
• teljesítményszorongás, stb.

disability@uni-corvinus.hu

• fogyatékosság-specifikus konzultáció,
• egyetemi beilleszkedést elősegítő
érzékenyítő tréningek,
• tanulmányok sikerességét támogató
szolgáltatások,
• tanulás-karrier átmenethez hozzájáruló
akadálymentesítési programok, stb.

Koronavírussal
kapcsolatos
információk

coronavirusinfo@uni-corvinus.hu

• koronavírus-védekezéssel kapcsolatos
információk és tájékoztatás,
• beutazás,
• teendőim fertőzés esetén, stb.

Álláslehetőségek

karrier@uni-corvinus.hu

• aktuális álláslehetőségek,
• hírlevél, stb.

Kollégiummal
kapcsolatos
ügyintézés

Földes Ferenc Kollégium:
foldeskoli@uni-corvinus.hu
Kinizsi Kollégium:
kinizsikoli@uni-corvinus.hu
Tarkaréti Kollégium:
tarkakolititkarsag@uni-corvinus.hu

• jelentkezés,
• információk, férőhelyek, díjak,
• kollégiumi épületek, stb.

corvinus.erasmus@uni-corvinus.hu

• Erasmus+ információk, lehetőségek,
intézmények,
• Campus Mundi (igazolás),
• Erasmus+ ügyintézés, igazolás kérés,
• határidők, jelentkezés módja, feltételei,
pályázat, stb.

Lelki jólét

Karrier
támogatás

Tanulás
támogatás

Speciális Igényű
Hallgatók
Támogatása

Külföldi félévvel,
szakmai
gyakorlattal
kapcsolatos
információk

