Tisztelt Oktató Kollegina/Kolléga!
Kérem, engedje meg, hogy a közelgő vizsgaidőszakkal kapcsolatban a Debreceni Egyetem Tanulmányi és
vizsgaszabályzata alapján pár fontos adminisztrációs dologra felhívjam a figyelmét, ezzel is segítve oktatói
munkáját!
Tájékoztatásul a 2021/22/1. félév vizsgaidőszakához:
Vizsgaidőszak:
1. Végzős (adott félévben záróvizsgázó) hallgatók esetén:
2021. november 29. – 2021. december 23. (3 hét).
A hét féléves képzési idejű szociális munka alapszakos (BA) végzős hallgatók esetén a

vizsgaidőszak és záróvizsga időszak együtt:
2021. november 29. – 2021. december 10. (2 hét)
(a keresztféléves szociálpolitika mesterszakos felvételi vizsga miatt).
2. A nappali tagozaton osztatlan tanárképzésben 4-5. évfolyamos szakmai zárószigorlatra feljelentkezett
hallgatók esetén:
2021. november 29. – 2022. január 28. (9 hét).
3. Nem végzős (akik tanulmányaikat nem a 2021/22/1. félévben fejezik be) hallgatók esetén:
2021. december 13. – 2022. január 28. (7 hét)
Záróvizsga időszak:
2021. december 27. – 2022. január 14. (3 hét)
Vizsgára jelentkezni
1. a végzős hallgató és a nappali tagozaton osztatlan tanárképzésben 4-5. évfolyamos szakmai
zárószigorlatra feljelentkezett hallgató
2021. november 22. (hétfő) 8.00 órától,
2. a nem végzős hallgató
2021. december 6. (hétfő) 8.00 órától,
tud a tanszékek, intézetek által meghirdetett vizsgaidőpontokra,
a záróvizsga időszakra jelentkezni pedig a végzős hallgató
2021. november 29. (hétfő) 8.00 óra és 2021. december 23. (csütörtök) 20.00 óra között tud.
Vizsgát hirdetni/hirdettetni
1. a végzős hallgatóknak és a nappali tagozaton osztatlan tanárképzésben 4-5. évfolyamos szakmai
zárószigorlatra jelentkezett hallgatóknak legkésőbb 2021. november 15. (hétfő) 8.00 órától kell.
Ezeknél a vizsgáknál a megjegyzésbe lehet jelezni, hogy a végzős hallgatóknak szól (pl.: „csak
végzős hallgatóknak” – a szöveg példa, lehet bármi, csak egyértelműen kiderüljön a végzős és
alsóbb éves hallgatóknak, hogy jelentkezhetnek-e rá vagy sem). A végzős hallgatók és a nappali
tagozaton osztatlan tanárképzésben 4-5. évfolyamos zárószigorlatot felvett hallgatók 2021.

november 22. (hétfő) 8.00 órától jelentkezhetnek vizsgákra,
2. a nem végzős hallgatóknak legkésőbb november 29-től kell, hogy a hallgatók december 6-tól
jelentkezhessenek a vizsgákra.
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A vizsgákat meghirdetni a szorgalmi időszak vége előtt kell a teljes vizsgaidőszakra vonatkozóan,
megjelölve az egyes vizsgák napjait, a jelentkezés idejét és módját, a vizsgaeredmények közzétételének
napját, a vizsgaismétlés lehetőségét. A meghirdetett vizsgaidőpontok száma a TVSZ 17. §. szerint
tantárgyanként minimálisan három, egyenletesen elosztva a teljes vizsgaidőszakra. A meghirdetett
vizsgahelyek száma legalább a tantárgyat felvett hallgatók számának 150%-a kell, hogy legyen. Az utolsó
vizsgaalkalom megjelölhető olyan vizsgaalkalomként, amelyre csak azon hallgatók jelentkezhetnek,
akiknek már van érdemjegyük az adott vizsgaidőszakban az adott tárgyból.
Felmerült problémaként, hogy ha a karok (különös tekintettel a BT, TTK, IK karokra) különböző
időpontokban nyitják meg a hallgatóik számára a vizsgaidőszakot, a hallgatók nem egyenlő esélyekkel
tudják felvenni a számukra kedvező időpontot, szélsőséges esetben egy kar hallgatói teljesen le is
csúszhatnak egy adott időpontról. Ezen probléma megoldási lehetőségeit ismertettük/ismertetjük az
oktatásszervező/Neptunos kollégákkal, segítséget tőlük lehet kérni.
Továbbra is érvényes az a szabály, hogy vizsgára csak olyan hallgató jelentkezhet, akinek nincs a kar,
illetve az egyetem felé lejárt pénzügyi tartozása. Ezért vizsgáztatni csak olyan hallgatót lehet, akinek a
neve szerepel a vizsgalapon!
A 2008. október 2-i szenátusi döntés alapján a hallgatóknak a felvett, de nem teljesített kreditek után,
illetve vizsgáról való igazolatlan távolmaradás miatt eljárási díjat kell fizetniük (előbbi 1.700 Ft/kredit,
utóbbi 4.500 Ft/vizsga). A Neptunba be nem írt jegyek egyrészt nem teljesített krediteknek minősülnek,
másrészt kollokvium esetében vizsgáról való igazolatlan távolmaradásként is megjelenik a hallgatónál.
Ezért, ha a hallgató megjelent a vizsgán, minden esetben kerüljön be jegy (az elégtelen is) a Neptunba. Az
első vizsgán szerzett jegynek akkor is szerepelnie kell a Neptunban, ha a hallgató azt javítani szándékozik.
Tehát, ha a hallgató az adott vizsgákon megjelent, annyi érdemjegyének kell a Neptunban szerepelnie,
ahány vizsgajelentkezése volt.
Ha a hallgató nem jelent meg a vizsgán, tudása nem értékelhető, a „nem jelent meg” bejegyzést kell
feltüntetni a Neptunban jegybeírás helyett.
A jegybeírás továbbra is az oktató feladata, illetve az oktatónak kell gondoskodnia a jegy Neptun-beli
beíratásáról.
A jegybeírási határidők:
a. szóbeli vizsga esetén a vizsgát követő harmadik munkanap vége - a vizsgaidőszak utolsó
napjaiban letett vizsgák esetén legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napja,
b. írásbeli vizsga esetén a dolgozatok javítását a megíratást követő öt munkanapon belül kell
elvégezni. Ha a vizsgadolgozat írása és a vizsgaidőszak utolsó napja között kevesebb, mint öt
nap van hátra, a javítást és az érdemjegy tanulmányi rendszerbe történő bevezetését legkésőbb
a vizsgaidőszakot követő első munkanap 12 óráig kell elvégezni.
c. gyakorlati jegy esetén, ha ugyanabban a félévben
- vizsga épül rá, legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének vége,
- nem épül rá vizsga, akkor legkésőbb a vizsgaidőszak harmadik hetének vége.
A hallgató által szerzett érdemjegyet rögzíteni kell
a. gyakorlati jegy esetén a Neptunból kinyomtatott teljesítéslapon, kollokvium esetén a
Neptunból kinyomtatott vizsgalapon,
b. a Neptunban.
A vizsgaidőszak végét követő két héten belül a hallgató a tanulmányi rendszerben szereplő értékelésre
vonatkozó adattal szemben a kurzusért felelős oktatónál/egységnél kifogással élhet. A kifogásolt
érdemjegyet a vizsgalapra vagy a dolgozatra írt jegy alapján – ha a kifogás jogosságáról meggyőződtek –
javítani kell a Neptunban.
FONTOS!
Az intézményi szabadon választható tárgyaknál a jegybeírás előtt kötelező az aláírás megadása (a
más karos hallgatók miatt)!
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További fontos tudnivaló:
A végzős hallgatók érdemjegyeit a záróvizsgát megelőzően be kell vinni a Neptunba, mert az
abszolutórium kiállíthatóságát a szakos oktatásszervezőnek a Neptunban kell leellenőriznie és leigazolnia a
hallgató által a honlapról letöltött és a szaknak eljuttatott nyomtatványokon. A Tanulmányi Osztály
munkatársai kizárólag annak a hallgatónak generálnak a Neptunban záróvizsga jegyzőkönyvet, akinek
minden jegye szerepel a Neptunban, megszerezte a jogszabályban előírt kreditszámot, a szak a megfelelő
nyomtatványon leigazolta a szakos teljesítést és az abszolutórium kiállíthatósága egyéb feltételeinek is
megfelelt.
A Neptun oktatói webes felületének használatához az alábbi linken talál tájékoztató anyagot:
http://neptun.unideb.hu/download/OWEB_4.7.pdf.
További jó munkát kívánva, üdvözlettel:
Debrecen, 2021. november 15.
Bartáné Kustár Katalin s.k.
tanulmányi osztályvezető
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