Figyelem! A NEPTUN tanulmányi rendszerben jelenleg tapasztalható technikai problémák
miatt a regisztrációs-és tárgyfelvételi időszak kezdete 2017. augusztus 24.

Tájékoztatás a 2017/18/1 félévkezdésről
Kedves Hallgató!
Szeretettel köszöntjük új vagy már jogviszonyban lévő hallgatóként, a 2017. szeptember 4-én kezdődő
új tanévben. Mivel a félév elején sok feladatra, időszakra és határidőre kell figyelemmel lennie, ezért a
legfontosabbakat összegyűjtöttük. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény
változásával egyetemi szabályzataink is módosultak, az érvényben lévő NymE SZMSZ III. rész
Hallgatói követelményrendszert az Egyetemi Tanulmányi Központ honlapján, a Szabályzatok alatt
találja (http://etk.nyme.hu/index.php?id=26795).
A tanulmányai során az adminisztrációval kapcsolatban tanulmányi előadója segíti Önt, nevét
megtalálja a Hallgatói web/Tanulmányok/Képzésadatok *Ügyintéző* felületen, elérhetőségét a
www.etk.nyme.hu / Munkatársak oldalon.
1. Időszakok, határidők, aktuális kérvények:
•

időszakok, határidők:
időszak, határidő megnevezése

időtartam, határidő

költségtérítés/önköltség fizetési határidő

2017.09.15.

költségtérítés/önköltség 1. részlet fizetési határidő

2017.09.15.

költségtérítés/önköltség 2. részlet fizetési határidő

2017.11.10.

szorgalmi időszak

regisztrációs időszak

2017.09.04. – 2017.12.10.
(kivéve az egyes SKK évfolyamokat)
2017.08.24. – 2017.09.01.
BPK 2017.08.24. 8:00 – 2017.09.01. 12:00
EMK 2017.08.24. 10:00 – 2017.09.01. 12:00
LKK 2017.08.24. 12:00 – 2017.09.01. 12:00
SKK 2017.08.24. 14:00 – 2017.09.01. 12:00

bejelentkezési időszak

2017.08.24. – 2017.09.01.

tantárgyfelvételi és-leadási időszak

2017.08.24. – 2017.09.01.

az első tanítási nap
utólagos regisztrációs időszak

2017.09.04.
2017.09.04 - 2017.09.08.

Az aktuális időszakokról a félév során is tájékozódhat a Neptun hallgatói web Információ/Időszakok
felületén a félév kiválasztását követően a Listázás gombra kattintva.
A kari tanulmányi rendek karonként tartalmazzák a záróvizsga-időszakokat, a tanévnyitó és
diplomaátadó ünnepségek időpontját is.
•

aktuális Neptun kérvények:

A 2017/2018/1 félévben aktuális kérvényeket a http://etk.nyme.hu/index.php?id=27347 oldalon találja.
Mivel a félév elején beadható kérvények közül több kérvény is ún. díjköteles kérvény, ezért
összefoglaltuk az ilyen típusú kérvények leadásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az
alábbiakban:
•

•

•

A díjköteles kérvényeknél a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületen a
kérvény sorában a + (Lehetőségek) előtti oszlopban egy pénzköteg ikon jelenik meg. Ha az
egeret az ikonra húzzuk, akkor egy sárga hátterű ablakban tájékoztató üzenet olvasható a
kérvényleadás díjáról, valamint a folyamatról.
Amennyiben a kérvényt kitöltjük és a Kérvény leadása gombra kattintva leadjuk,
automatikusan megtörténik a díjkiírás és a kérvény a Leadott kérvények felületre „kerül át”
Befizetésre vár státusszal. A díjkiírásról üzenetet kap a hallgató.
A kiírt szolgáltatási díj a Pénzügyek/Befizetés felületen jelenik meg, és itt kell a befizetést
kezdeményezni (a befizetés feltétele, hogy a gyűjtőszámlánkon legyen elegendő fedezet).
o A kérvény csak akkor jelenik meg az ügyintézőnél, ha a kiírt díj befizetésre került,
vagyis a kiírt tétel státusza „teljesített” a Neptunban. A díjfizetést követően a
kérvény Ügyintézés alatt státuszú lesz.
o A díjköteles kérvények leadási határideje egyúttal a befizetési határidő is, így a
megfelelő fedezet biztosítása a gyűjtőszámlán napokkal korábban szükséges, illetve
ellenőrizendő.

A SOE gyűjtőszámláról és a gyűjtőszámlára utalás módjáról az ETK honlap (Hallgatóknak / Hallgatói
pénzügyek / Gyűjtőszámlás befizetés módja (http://www.etk.nyme.hu/index.php?id=28461 ) oldalon
talál tájékoztatást.
2. Beiratkozás, bejelentkezés, tantárgyfelvétel:
•

a beiratkozásról:

Amennyiben Ön a 2017/2018/ 1 félévre nyert felvételt, kérjük a beiratkozási időpontokat és a
beiratkozáshoz szükséges teendőket figyelmesen olvassa el a Hallgatóknak/ Felvetteknek 2017
http://etk.nyme.hu/index.php?id=27333 oldalt.
•

a bejelentkezésről:

A Hallgatói web/ Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületén lehetséges az adott félév
kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat félév státuszáról ablakban az aktív vagy passzív lehetőség megjelölése után a Nyilatkozom gombra
kattintva. A Neptun rendszerüzenetet küld a bejelentkezés sikerességéről.
Minden képzésen, ahol hallgatói jogviszonya van, nyilatkozni kell a félév státuszáról.
Amennyiben szeptember 1-én 12.00 óráig nem jelentkezik be a 2017/18/1 félévre, az utólagos
regisztrációs kérelem (díjköteles kérvény!) leadásával szeptember 4 - 8-ig pótolhatja.
Amennyiben a bejelentkezést egymást követő 3 alkalommal elmulasztja, a SOE a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat előírásai alapján egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói
jogviszonyát.
Amennyiben bejelentkezett aktív félévre, de lejárt határidejű fizetési kötelezettsége van, a
tantárgyfelvételt nem tudja elindítani addig, amíg a tartozása teljesítetté nem válik.

Amennyiben passzív félévre jelentkezik be, a félév folyamán a kiírt költségtérítési díja/önköltsége
törlésre kerül.

•

a tantárgyfelvételről/tantárgyleadásról:

A bejelentkezést követően 2017. augusztus 24-től lehetősége van a tantárgyfelvételre.
A tantárgyfelvétel során kérjük figyeljen arra, hogy a tárgyhoz tartozó kurzusok közül a
megfelelőket kiválassza és azokat felvegye. Ha a mintatantervben a tantárgyhoz előadás és
gyakorlati kurzus is tartozik, mindkettő felvétele szükséges. A kurzusfelvételnél a kurzus Megjegyzés
mezőjét is javasolt ellenőrizni, mivel az intézetek/tanszékek a kurzus Megjegyzés mezőjében is
közölhetnek a tantárgyfelvételt érintő információkat.
A tantárgy- és kurzusfelvétel után kérjük a Tanulmányok / Órarend felületen ellenőrizze kialakult
órarendjét, amennyiben ütközést talál, kurzuscserével módosítsa.
Kurzus csere esetén a tantárgyat oktató intézet/tanszék/tanulmányi előadó segítségét kérheti, ha a
létszámok miatt ezt nem tudja végrehajtani.
Vizsgakurzusra jelentkezés előtt ellenőrizni szükséges az aláírás meglétét.
Vizsgajelentkezési időszak a vizsgakurzussal kiírt tárgyak esetében:
2017. szeptember 4 8:00 - szeptember 14. 12:00 óra
Vizsgahét: 2017. szeptember 11-15.
A tantárgyfelvételnél kérjük, legyen figyelemmel a HKR azon előírására, miszerint „az állami
ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató egyéni tanulmányi rendjében – külön önköltség, illetve
költségtérítés fizetése nélkül – az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű
tantárgyat vehet fel. A 2016. szeptember 1-től jogviszonyt létesített hallgatóknak az ezen felül felvett
kreditekért, a 2016. szeptember 1. előtt jogviszonyt létesített hallgatóknak az ezen felül teljesített
kreditekért– az akkreditált krediteken kívül – térítési díjat kell fizetnie.
Amennyiben a betelt kurzuslétszám miatt nem tud a tantárgyra jelentkezni, a létszámemelésben a
tantárgyat meghirdető Intézet/Tanszék segítségét kérheti, az Egyetemi Tanulmányi Központban a
tanulmányi előadók ebben az esetben nem jelentkeztethetik Önt.
(http://www.nyme.hu/index.php?id=3771&L=1&id=3771)
Ha tantárgyait saját hibából a regisztrációs hét végéig nem tudja felvenni, akkor utólagos
tantárgyfelvételi kérelmet adhat be, amely díjköteles kérvény.
Ha tantárgyait saját hibából a regisztrációs hét végéig nem tudja leadni, akkor az utólagos
tantárgyleadási időszakban leadhatja megfelelő kérvény leadásával, amely díjköteles kérvény.
3. Költségtérítés/önköltség kiírás, befizetés:
A költségtérítéses és önköltséges finanszírozású hallgatók a képzés költségét saját maguk viselik,
vagyis költségtérítést/önköltséget fizetnek. A finanszírozási forma a Neptun weben a
Tanulmányok/Képzés adatok felületen a Pénzügyi státusz mezőben tekinthető meg.

A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) visszajelzése alapján a 2017/18/1 félévre állami
ösztöndíjasként felvett hallgatók is csak költségtérítéses/önköltséges finanszírozott formában
folytathatják tanulmányaikat, amennyiben már elhasználták az egyéni támogatási idejüket ( összesen
12 félév!!!), vagyis a (jelenlegi) pénzügyi státusz a FIR jelzése esetén módosulhat.
A költségtérítéses/önköltséges finanszírozású hallgatók a http://etk.nyme.hu/index.php?id=26795
oldalon a HKR 7. sz mellékletben Költségtérítések/önköltségek táblázatból tájékozódhatnak a
fizetendő költségtérítés/önköltség mértékéről, ami függ a hallgató képzésétől és a hallgatói jogviszony
kezdetétől.

A költségtérítés/önköltség befizetési határideje 2017. szeptember 15.
• Diákhiteleseknek:
Azok a hallgatók, akik a költségtérítési díj/önköltség kiegyenlítését Diákhitellel rendezik, kérdésük
esetén a 99/518-734 vagy a neptunpenzugyek@uni-sopron.hu e-mailen érdeklődhetnek.
•

Számlát igénylő hallgatóknak:

Amennyiben fizetési kötelezettségüket céges számla alapján kívánják kiegyenlíteni, a Neptunban
leadható Kérelem átutalásos számla kiállításához kötelezettségvállalással kérvényt szükséges leadniuk.
Erről többet a http://etk.nyme.hu/index.php?id=28462 linken olvashatnak.
4. Hallgatói jogviszony igazolás, diákigazolvány érvényesítés, egyebek:
•

A 2017/18/1 félévről hallgatói jogviszony igazolást előreláthatólag 2017. szeptember 11tól kérhet ügyfélfogadási időben, amennyiben a beiratkozási/bejelentkezési kötelezettségének
eleget tett és az elfogadásra került.

•

A 2016/17/2 félévi diákigazolvány matricák 2017. október 31-ig érvényesek. A 2017/18/1
félévi érvényesítés kezdetéről Neptun üzenetben, később tájékoztatjuk.

•

A 2017/18/1 félévre felvett hallgatók esetében a középiskola által kiállított diákigazolvány
(igazolása) érvényes 2017. október 31-ig. Azok számára, akik bérletet vásárolnának az
utazásukhoz, a diákigazolvány igénylés Neptunban történő leadása és a
beiratkozás/bejelentkezés teljesítése után ideiglenes diákigazolványt adunk ki, amelyet
ügyfélfogadási időben kérhet.

Kérjük, hogy a levelezős hallgatók a konzultációs időpontokról folyamatosan tájékozódjanak a
http://etk.nyme.hu/index.php?id=28490 oldalon.

Tanulmányaihoz, a félév sikeres teljesítéséhez minden jót kívánva, üdvözlettel:
Egyetemi Tanulmányi Központ

