FÉLÉVINDÍTÓ KÖRLEVÉL HALLGATÓK SZÁMÁRA
a 2022/2023. tanév 1. félévére
(felsőoktatási szakképzés, alapképzés, szakirányú továbbképzés, mesterképzés)
Szorgalmi időszak: 2022. szeptember 05 – december 10.
Regisztrációs hét (nincs nappali munkarendű oktatás): 2022. szeptember 05 – 09.
Vizsgaidőszak: 2022. december 12 – 2022. január 21.
1. Kurzusfelvétel feltételei:
a) Tegyen eleget a bejelentkezési kötelezettségének.
Bejelentkezési kötelezettség Neptunban 2022. augusztus 25. (csütörtök) 08:00-tól 2022.
szeptember 10. (szombat) 23:59-ig, ami a kurzusfelvétel feltétele is.
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben 2022. szeptember 10-ig nem jelentkeznek be, ez
esetben csak a Neptunban a megfelelő kérvény beadásával (Neptun – Ügyintézés- Kérvények Kérelem határidőn túli bejelentkezésre c. kérvény), a jogorvoslati szakaszban van lehetőségük
azt megtenni, melynek mulasztási díja 5.000,- Ft.
Továbbá felhívjuk a figyelmüket arra is, hogy amennyiben a megadott ideig nem történik meg
a 2022/2023-es tanév őszi félévének aktiválása csak utólag, úgy kurzusokat is csak külön
kérelem ellenében tudják majd felvenni (Neptun/Tanulmányok/Mintatanterv menüben a
felvenni kívánt tárgy sorának végén található + jelre kattintva adható le a Tárgyról indítható
regisztrációval egybekötött határidőn túli tantárgyfelvételi kérelem.), melynek mulasztási díja
2.500,- Ft/tantárgy.
b) Ne legyen kiegyenlítetlen tartozása. Felhívjuk figyelmüket, hogy rendszeresen ellenőrizzék
a Neptun pénzügyi befizetések között szereplő tartozásaikat. A Neptunos befizetések
gyűjtőszámlára vagy a SimplePay felületen keresztül történnek. A hallgató által feleslegesen kiírt
ismételt vizsgadíjak, melyeket nem fizetett be, a hallgató által vissza is törölhetők.
Diákhitel 2 igénylése esetén: A „Pénzügyek/Beállítások” menüponton a Diákhitel2 tabulátoron
lehet megtenni a Diákhitel2 szerződésszám rögzítését. A „Pénzügyek/Befizetések”
menüpontban a megfelelő tételnél a + jelre kattintva ki kell választani a Diákhitel2-t, mint
fizetési módot. Végül a felugró ablakban a „Rendben” gombra kattintunk.
2. Kurzusfelvétel:
A kurzusfelvételi időszakban díjmentesen alakíthatják ki tanrendjüket (kurzusleadás,
kurzusfelvétel) a Neptunon keresztül.

KURZUSFELVÉTELI IDŐSZAK:
NAPPALI TAGOZAT:
Kötelező (K) és kötelezően választható (KV) és Szabadon választható (SZ) tárgyak esetén

NJE-GAMF (GAMF Műszaki és Informatikai Kar)
GAMF - első évfolyamos hallgatók
Az újonnan felvett GAMF-os hallgatóknak az Oktatási és Képzési Igazgatóság veszi fel az 1. féléves
tantárgyakat a meghatározott órarend és csoportbeosztás alapján a regisztrációs hetet
megelőzően.
A már központilag rögzített tárgyak mellé a hallgatónak egyénileg kell felvenni a testnevelés és a
kiválasztott szabadon választható tárgyakat a regisztrációs héten.
2022. szeptember 5. hétfő (10:00 órától) – 2022. szeptember 10. szombat (23:59 óráig)

GAMF - felsőbb évfolyamos hallgatók

Rangsoros tantárgyfelvétel a regisztrációs hét előtt:
2022. augusztus 29. hétfő (09:00 órától) - 2022. augusztus 30. kedd (23:59 óráig)
(kivéve testnevelés és szabadon választható tantárgyak)

Versenyes tantárgyfelvétel a regisztrációs héten:
2022. szeptember 5. hétfő (10:00 órától) – 2022. szeptember 10. szombat (23:59 óráig)

Figyelem!
Kurzusfelvételi szünet (kurzuslimit emelés, kurzustörlés miatt):
2022.09.05. 12:00-15:00
2022.09.06. 09:00-15:00

NJE-GTK (Gazdaságtudományi Kar)
2022. szeptember 5. hétfő (10:00 órától) – 2022. szeptember 10. szombat (23:59 óráig)

NJE-KVK (Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar)
2022. szeptember 5. hétfő (10:00 órától) – 2022. szeptember 10. szombat (23:59 óráig)

LEVELEZŐ TAGOZAT
Kötelező (K) és kötelezően választható (KV) és Szabadon választható (SZ) tárgyak esetén

NJE-GAMF (GAMF Műszaki és Informatikai Kar)
2022. szeptember 5. hétfő (10:00 órától) – 2022. szeptember 10. szombat (23:59 óráig)

NJE-GTK (Gazdaságtudományi Kar)
2022. szeptember 5. hétfő (10:00 órától) – 2022. szeptember 10. szombat (23:59 óráig)

NJE-KVK (Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar)
2022. szeptember 5. hétfő (10:00 órától) – 2022. szeptember 10. szombat (23:59 óráig)

Amennyiben kurzusfelvételnél nem található meg az Ön által felvenni kívánt kurzus, azt a Neptun /
Tanulmányok / Mintatanterv menüben a felvenni kívánt tárgy sorának végén található + jelre
kattintva „Tárgyról indítható tárgyfelvételi (tárgyfelvételi időszak közben leadható) kérelmen”
keresztül teheti meg.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a fenti kérvény csak a kurzusfelvételi időszakban érhető el.
A kis létszámú, vagy keresztféléves, vagy szabadon választott kurzusokhoz egy figyelmeztető
bejegyzés kerülhet, hogy „Ez a kurzus nem indult”.
A kis létszámú kurzusok végleges megszüntetéséről:
•

GAMF Kar esetén 2022. szeptember 09. (péntek) 12:00 óra,

•

GTK és KVK karok esetén 2022. szeptember 09. (péntek) 12:00 óra után kapnak
tájékoztatást.

Kérjük ennek megfelelően, hogy a kurzusfelvételi időszak végéig feltétlenül ellenőrizzék le a
kurzusfelvételüket és a törlésre kijelölt kurzusokról mindenképpen jelentkezzenek át másik
kurzusra.
Akik a regisztrációs hét lezárása utánig nem jelentkeznek le a megszüntetésre megjelölt
kurzusokról, azoknak a megjelölt kurzusa/kurzusai a regisztrációs hetet követően törlésre
kerülnek!

Kurzusfelvételi problémák bejelentése kurzusfelvételi időszakban:
Nappali és levelező tagozaton:
GAMF Műszaki és Informatikai Kar esetén
A tárgyfelvételi időszakban kurzusmeghirdetés, óraütközés, stb. kérdéseiket a Neptun Meet Street
felületen keresztül az NJE - GAMF Neptun kérdések és válaszok virtuális színtéren belül a
„2022/23/1. (őszi) félév tantárgyfelvételi problémák” fórumában adják meg.

GTK - Gazdaságtudományi Kar esetén
A tárgyfelvételi időszakban kurzusmeghirdetés, óraütközés, stb. kérdéseikkel a Neptun Meet
Street felületen keresztül NJE - GTK Neptun kérdések és válaszok virtuális színtéren belül
„2022/23/1. (őszi) félév tantárgyfelvételi problémák” fórumában adják meg.

KVK - Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar esetén
A tárgyfelvételi időszakban kurzusmeghirdetés, óraütközés, stb. kérdéseikkel a Neptun Meet
Street felületen keresztül NJE - KVK Neptun kérdések és válaszok virtuális színtéren belül
„2022/23/1. (őszi) félév tantárgyfelvételi problémák” fórumában adják meg.

Kurzusfelvételi időszakot követő utólagos kurzusfelvétel:
A kérvény Neptun rendszeren keresztül adható le!
Kérvény leadásának menete: Neptun/Tanulmányok/Mintatanterv menüben a felvenni
kívánt tárgy sorának végén található + jelre kattintva adható le a Tárgyról indítható
tárgyfelvételi/leadási (tárgyfelvételi időszak után leadható) kérelem!

GAMF Műszaki és Informatikai Kar esetén
Nappali és levelező tagozat:
2022. szeptember 12. hétfő (08:00-tól) - 2022. szeptember 19. hétfő (23:59) között.

GTK - Gazdaságtudományi Kar esetén
Nappali és levelező tagozat:
2022. szeptember 12. hétfő (08:00-tól) - 2022. szeptember 19. hétfő (23:59) között.

KVK - Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar esetén
Nappali és levelező tagozat:
2022. szeptember 12. hétfő (08:00-tól) - 2022. szeptember 19. hétfő (23:59) között.

3. Diákigazolvány: A 2021/22/2. félévre kiadott matrica 2022. október 31-ig érvényes! A
2022/23/1. féléves matricák átvételéről későbbiek folyamán tájékoztatjuk.

4. Passzív félév kérésének lehetősége: őszi félévben a határidő 2022. október 14. (Neptunos
elektronikus kérelem alapján / Neptun / Ügyintézés / Kérvények menü)

5. Szak - tagozat váltás
A szak és tagozatváltást a Hallgatói Követelményrendszer II. fejezetének 9. §-a szabályozza.
A Neptun felületén (Neptun / Ügyintézés / Kérvények menüben a „Kérvény tagozatváltásra” és
a „Kérvény szakváltásra” elektronikus kérelem beadásával lehet.
A kérvény beadási határideje: 2022. szeptember 15.
6. Tantárgy-elfogadás (kreditbeszámítás)
Bármely felsőoktatási intézményben folytatott képzésben részt vett hallgató kérvényezheti
tantárgyainak elfogadását az előző leckekönyve és a hitelesített tantárgyi tematika csatolásával
Neptunos elektronikus kérelem alapján. (Neptun/Tanulmányok/Mintatanterv menüben a
felvenni kívánt tárgy sorának végén található + jelre kattintva adható le a Tárgyról indítható
kreditátviteli kérelem!)
Az intézményben szak vagy tagozatváltó hallgató kérvényezheti tantárgyainak elfogadását az
előző szak vagy tagozatos leckekönyve csatolásával Neptunos elektronikus kérelem alapján. A
kérvényt az új szak vagy új tagozatos képzéséről (Neptunban a bal felső sarokban található
„Képzés” szóra kattintva tud a képzései között váltani.) kell elindítania.
(Neptun/Tanulmányok/Mintatanterv menüben a felvenni kívánt tárgy sorának végén található
+ jelre kattintva adható le szakváltás esetén Tárgyról indítható kreditátviteli kérelem
szakváltóknak, tagozatváltóknak pedig a Tárgyról indítható kreditátviteli kérelem
tagozatváltóknak kérelem beadásával.)
Beadási határidő: 2022. szeptember 19.
7. Egyéni tanrend (Felmentés az óralátogatási kötelezettség alól)
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérvény csak felvett tárgyra adható be!
Az egyéni tanulmányi rendet a Hallgatói Követelményrendszer III. fejezetének 16-17. §-a
szabályozza.
Ezt
kérelmezni
Neptunos
elektronikus
kérelem
beadásával
lehet.
(Neptun/Tanulmányok/Mintatanterv menüben a felvenni kívánt tárgy sorának végén található
+ jelre kattintva adható le a Tárgyról indítható egyéni tanulmányi rend kérelem!)
A kérvény beadási határideje: 2022. szeptember 19.
Kecskemét, 2022. augusztus 05.
Brindza Attila sk.
oktatási és képzési igazgató

