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Megajánlott jegyek
Mit jelent a jegymegajánlás?
A jegymegajánlás azt jelenti, hogy lehetőséged van egy vizsgával
záruló tárgy érdemjegyét vizsga helyett a félévközi teljesítményed
alapján megszerezni. Ennek lehetőségét az oktatónak a félév elején
fel kell tüntetni a tantárgyi programban (tantárgyi adatlap).

Milyen szabályok és határidők vonatkoznak
a megajánlott jegyekre?
| A jegymegajánlásra és a megajánlott jegyek elfogadására szigorú
szabályok vonatkoznak. A határidők hallgató általi elmulasztása
jogvesztő.
| A megajánlott jegyekhez kötődő határidőket az ábrán láthatod.
| Amennyiben elfogadsz egy megajánlott jegyet, annak javítására
később már nem lesz lehetőséged.
| Amennyiben elutasítasz vagy figyelmen kívül hagysz
egy megajánlott jegyet, úgy azt a tárgyat már csak vizsgával
teljesítheted.
| A megajánlott jegyek elfogadása vagy elutasítása
mindig a Neptunon keresztül történik.

Gyakorlati jegyek
Mit jelent a ’gyakorlati jegy’ követelmény
egy tárgy esetében?
Bizonyos tárgyakat a félévközi teljesítményed alapján értékelnek
az oktatóid, amelyeket így nem vizsgával, hanem egy úgynevezett
gyakorlati jeggyel zárhatsz. Ezeket a jegyeket szintén kötelező
rögzíteni az oktatónak a Neptunban a vizsgaidőszak második
hetének első munkanapjáig. Fontos, hogy ezeket az osztályzatokat
a vizsgaidőszakban már jellemzően nem javíthatod,
valamint az is, hogy ilyen tárgyaknál az utolsó számonkérésre
legfeljebb a vizsgaidőszak első három napján van lehetőség.

Vizsgák
Milyen feltételek teljesülése szükséges
a vizsgajelentkezéshez?
| Nem lehet tartozásod az Egyetem felé. Ezeket a Neptunrendszeren keresztül tudod befizetni.
| Aláírás megszerzése a tantárgyakból, tehát a félévközi feladatok
teljesítése és a megengedett hiányzások számának betartása.

Hány vizsgaalkalomra van lehetőséged?
| Valamennyi vizsgával lezáruló tantárgyból háromszor (3)
vizsgázhatsz egy vizsgaidőszakon belül és minden tárgyat
háromszor (3) vehetsz fel összesen.
| A harmadik vizsgaalkalom díjköteles (8 400 Ft), amely díjtételt
magadnak kell kiírnod a Neptunban, így gondoskodj róla,
gyűjtőszámláról vagy a SimplePay alkalmazáson keresztül időben
be tudd fizetni a vizsgadíjat. Fontos, hogy ez a kitétel a teljes
képzésedre vonatkozik, tehát a számításba a korábbi vizsgák is
beleszámítanak.
| Amennyiben elégedetlen vagy egy tárgyad eredményével, úgy
lehetőséged van az adott vizsgaidőszakon belül új vizsgával
(vizsgával záruló tárgy esetén) vagy későbbi félévben új
tárgyfelvétellel javítani azt, azonban fontos tudnod, hogy ezek
a próbálkozások akkor is felülírják a korábban már megszerzett
eredményedet, ha rosszabb osztályzatot szerzel az újbóli
próbálkozással, mint korábban.
| Az oktatóknak kötelességük legalább három (3) vizsgaalkalmat
biztosítani egy vizsgaidőszakon belül, azonban nem kötelesek
az általatok megadott időpontokban megtenni azt.
| Minden meghirdetett vizsga között legalább öt (5)
munkanapnak kell eltelnie, továbbá az oktatóknak kötelességük
úgy meghirdetni a vizsgákat, hogy a sikertelen kísérlet esetén
elegendő időtök legyen felkészülni az ismétlésre. Ez a szabályzat
szerint azt jelenti, hogy az eredmények közlésétől számítottan
legalább három (3) napnak kell eltelni a javítóvizsga időpontjáig.

Mikor vehetsz fel vagy adhatsz le egy vizsgát
a Neptunon keresztül?
| A vizsgáidat legfeljebb 24 órával a vizsga kezdete előtt tudod
felvenni vagy leadni. Kivételt képeznek ez alól a hétfői vizsgák,
amelyeket legalább 72 órával a vizsga kezdete előtt fel kell
venned vagy, ha nem vennél részt rajtuk, le kell adnod.

Milyen feltételekkel módosíthatja az oktató
egy vizsga időpontját?
| Az oktatóknak lehetőségük van a vizsgák időpontjának
módosítására, de azt legfeljebb 36 órával a vizsga kezdete előtt
tehetik meg úgy, hogy a hallgatókat külön tájékoztatják
a módosításról.

Amit az oktatótól
elvárhatsz
Hány napjuk van az oktatóknak
a vizsgák kijavítására?
| Teszt jellegű írásbeli és szóbeli vizsga esetében az osztályzatok
beírására három (3) munkanap áll rendelkezésre.
| Esszé jellegű írásbeli vizsga esetében az oktatóknak
öt (5) munkanapjuk van arra, hogy az osztályzatokat
a Neptun-rendszerben rögzítsék.

Milyen jogorvoslati lehetőségek
állnak rendelkezésedre?
| A vizsgadolgozatokat az eredményhirdetést követő
két (2) munkanapon belül van lehetőséged megtekinteni
az oktató által előzetesen megadott időpontban és helyszínen –
amely kizárólag az Egyetem épülete lehet.
| Az osztályzataiddal szemben a Neptun-rendszerben történő
rögzítésüket követő két (2) munkanapon belül van lehetőséged
fellebbezni.
| A fellebbezési kérelmet az illetékes oktatónak szintén
két (2) munkanapon belül el kell bírálni.
| Amennyiben egy tárgyat egy oktatónál már kétszer (2)
sikertelenül próbáltál meg teljesíteni, lehetőséged van
arra, hogy a harmadik alkalomtól más oktató értékelje a
teljesítményedet. Ez a szabály akkor is érvényes, ha harmadik
alkalommal az előzőktől eltérő vizsgaidőszakban kísérelnéd
meg a tárgy teljesítését.

Online vizsgák
Milyen platformon keresztül
van lehetőség online vizsgázni?
| Online vizsgát csak az egyetemi szoftvereken és online
platformokon keresztül (Teams, Moodle) lehet szervezni.
| Írásbeli vizsga esetében a Cusman azonosítód szolgál a
személyazonosság ellenőrzésére, míg szóbeli vizsga esetében
az oktatónak, kamerán keresztül megmutatott fényképes
igazolvány (diákigazolvány, jogosítvány, útlevél,
személyazonosító igazolvány).

Jelen tájékoztató kiadvány csak azon hallgatókra vonatkozik,
akik nem negyedéves időbeosztásban tanulnak,
továbbá nem helyettesíti a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat
alapos ismeretét!

| A szükséges technikai feltételek biztosítása legalább annyira
felelőssége a hallgatónak, mint az oktatónak. Tehát
a vizsga előtt gondoskodj arról, hogy megfelelő legyen az
internetkapcsolatod, az áramellátás, a mikrofon és a kamera.
| Amennyiben több, mint 20 másodperces internetkiesésed van,
úgy az oktató kizárhat a vizsgáról és az addigi teljesítményed
alapján értékelhet. Szóbeli vizsga esetén, bármely félnél felmerült
technikai probléma miatt az oktató vagy a vizsgabizottság
legfeljebb két (2) alkalommal köteles megpróbálkozni azzal,
hogy ismételten becsatlakozhass a vizsgára. Ebben az esetben
a vizsgáztató dönti el, hogy új tételt kell-e húznod, vagy
onnan folytatod a felelést, ahol a kapcsolat megszakadása
előtt abbahagytad.

Kihez fordulhatsz további
kérdés esetén
Amennyiben egy tantárgy vagy annak számonkérési módszerének
szakmai tartalmával vagy a vizsga technikai részével (pl. létszám)
kapcsolatos kérdésed van, az adott tantárgy oktatójához
vagy a tantárgyat gondozó tanszékhez fordulhatsz.
Ha a tanulmányaidhoz kötődő adminisztratív jellegű, illetve
tanácsadást igénylő kérdésed van, úgy keress minket az Intézd
Online! platformon vagy a Hallgatói Térben.

Amit az oktató
elvárhat tőled
Mit kell magaddal hoznod a vizsgára?
| Mindenképpen legyen nálad egy fényképes igazolvány
(diákigazolvány, személyazonosító igazolvány, jogosítvány,
útlevél), amely alkalmas arra, hogy az oktató a vizsga előtt
azonosítson. Ennek hiányában az oktatónak lehetősége van
megtagadni tőled a vizsga megkezdését.
| A vizsga teljesítéséhez szükséges és a tantárgyi adatlap által
megengedett segédeszközök (pl. íróeszköz, számológép,
képletgyűjtemény stb.) biztosítása minden esetben a te feladatod!
Ezeket a vizsga során legfeljebb az oktató közbenjárásával
kérheted el valamelyik társadtól.

Hogyan jelenj meg egy vizsgán?
| Fontos, hogy mindig időben érkezz, lehetőség szerint 30 perccel
a vizsga kezdete előtt.
| A vizsga során jellemzően az okmányaidon és a szükséges
eszközökön kívül nem lehet nálad más a teremben, ezért tervezd
úgy az érkezésedet, hogy legyen lehetőséged leadni a kabátodat
és a táskádat a ruhatárban.
| A vizsgára mindig megfelelő öltözékben és állapotban jelenj
meg. Amennyiben a vizsga során zavarod a társaidat, úgy
indokolt esetben akár távozásra is felszólíthatnak.

Mi történik, ha nem tudsz részt venni egy vizsgán?
| Amennyiben igazoltan hiányoztál, úgy az igazolás bemutatására
öt (5) munkanapod van, amelyet az oktató felé kell teljesítened.
Ez az elérhető vizsgaalkalmaid számát nem csökkenti.
Az oktatónak írt e-mailre javasolt a tanszéki vagy intézeti
titkárság munkatársait is felvenni címzettként.
| Önhibádon kívüli hiányzást kérvénnyel kell igazolni.
Amennyiben a távolmaradás okát az oktató nem fogadja el, úgy
jogorvoslatra nincs lehetőség.
| Amennyiben igazolatlanul hiányoztál, úgy a rendelkezésre álló
vizsgák száma csökken, továbbá távolmaradási díj (8 400 Ft)
megfizetésére is köteleznek.
| Távolmaradás esetén, függetlenül attól, hogy az igazolt vagy
igazolatlan, nem elégtelen kerül a Neptunba. Amennyiben
az első próbálkozásodról maradtál távol és utána nem kísérelsz
meg új vizsgát, úgy „Nem vizsgázott” bejegyzés kerül majd
a Neptunba, amennyiben javítóvizsgáról maradsz távol,
úgy az utolsó érvényes érdemjegyed marad majd a Neptunban.

Mi történik, ha szabálytalanságot követsz el
egy vizsgán?
| Az oktatónak joga van felszólítani téged arra, hogy bármilyen
általa nem elfogadhatónak minősített magatartást felfüggessz.
Indokolt esetben ki is küldhet a vizsgáról, amely így elégtelen
érdemjeggyel zárul.
| Amennyiben a csalás vélelme fennáll, az oktató fegyelmi
eljárást is kezdeményezhet veled szemben, amely
súlyosabb esetben a hallgatói jogviszonyod megszüntetésével is
végződhet.

2021.11.29., 10:00
Előzetes
vizsgajelentkezés
kezdete
(tavaszi HalVel
kitöltők számára)

2021.12.03., 12:01
Vizsgajelentkezés
kezdete

2021.12.19., 23:59
Őszi HalVel
kitöltési időszak
vége

2021.12.13., 10:00
Őszi HalVel
kitöltési időszak
kezdete

2021.12.20.
Vizsgaidőszak
kezdete

2021.12.22.
Félévközi
számonkérés
utolsó
lehetősége

2022.01.02.
Az épületek
ünnepi zárva
tartásának
vége

2021.12.24.
Az épületek
ünnepi zárva
tartásának
kezdete

2022.01.03.
Gyakorlati
és megajánlott
jegyek beírásának
határideje

2022.01.09.
Gyakorlati és
megajánlott jegyek
elfogadásának
határideje

Jelen tájékoztató kiadvány
csak azon hallgatókra
vonatkozik, akik nem
negyedéves időbeosztásban
tanulnak, továbbá nem
helyettesíti a Tanulmányiés Vizsgaszabályzat
alapos ismeretét!

2022.01.22.
Vizsgaidőszak
vége

Jelen tájékoztató
kiadvány csak azon
hallgatókra vonatkozik,
akik nem negyedéves
időbeosztásban
tanulnak, továbbá nem
helyettesíti a Tanulmányiés Vizsgaszabályzat
alapos ismeretét!
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A vizsgaidőszak lezárását követően,
de még a következő szorgalmi időszak
kezdete előtt pedig ellenőrizd,
hogy minden osztályzatodat helyesen
rögzítették-e a Neptun rendszerben,
máskülönben a későbbiekben nem lesz
lehetőség jogorvoslatra.

