
 
 

 

Specializáció választási időszak 
 

Kedves Hallgató! 
 

2022. december 12-én nyílik a specializáció választás lehetősége a Neptun felületén. A választással 

kapcsolatban minden szakfelelős/intézet szaktájékoztatókat szervez, amin ismertetik az egyes 

specializációkat, hogy megtudd mely specializáció lehet számodra a legmegfelelőbb, illetve ott fogják 

elmondani a bekerülés feltételeit is. A bemeneti kritériumokról a képzési programban tudsz még 

tájékozódni. 

 

A jelentkezés Neptunon keresztül kötelező 2022.12.12. 12:00 órától  

2022.12.18. 23:59 óráig: 

Neptun -> Ügyintézés -> Modul választás -> Félév kiválasztása -> Listázás  

 

Listázás után rangsorold a specializációkat, és küldd el. 

 Amennyiben elakadsz, egy kis videós segítséget itt találsz. 

 

Felhívjuk figyelmedet, hogy nem minden képzésen kell specializációt választani, illetve amennyiben a 

jelen félévben van olyan tárgy a képzéseden, amely a specializációra történő bejutás feltétele 

(függetlenül attól, hogy te már esetleg korábban teljesítettél, befogadtattál ilyen tárgyat), abban az 

esetben csak a féléves vizsgák teljesítését követően derül ki, hogy melyik specializációra nyertél 

felvételt. 

 

Ha a választást követően mégis váltanál, egy félév után a „Specializáció váltás” kérvénnyel egyszer 

kérheted a változtatást.   

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanulmanyi-ugyek/kepzesi-programok/
https://bit.ly/modulHU


 

 

 

 

Specialisation selection period 
 

Dear Student, 
 

You will have the opportunity to choose your specialisation on Neptun on 12 December 2022. In order 

to help you choose a specialisation, each specialisation coordinator/institution will organise a briefing, 

to find out which specialisation is the most suitable for you and will also explain the conditions for entry. 

You can find out more about the entry criteria in the training programme. 

 

Applications can be submitted via Neptun from 12.12.2022 (12:00) to 18.12.2022 (23:59): 

Neptun -> Administration -> Module selection -> Choose semester -> Listing 

 

After listing, rank the specialisations and submit. 

If you have problems finding the content please check out our video for help. 

 

Please note that not all courses require chosen specialisation, and if there is a compulsory subject in the 

current semester that is a prerequisite for admission to a specialisation (regardless of whether you have 

already taken or passed such a subject), you will only find out which specialisation you have been 

admitted to, after you have passed the semester exams. 

If you want to change specialisation after your already chose one, you can request a change once after 

one semester by filling out the "Change of specialisation" form. 

https://www.uni-corvinus.hu/main-page/life-at-corvinus/international-and-administrative-student-services/for-degree-program-students/programs-curriculum/?lang=en
https://bit.ly/modulEN

