2. A hallgatók jelentkezése a záróvizsga-időszakra
A

hallgatók

a

Neptun

hallgatói
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Ügyintézés/Záróvizsgák

felületén

jelentkeznek záróvizsga-időszakra. A hallgatók számára valamennyi időszak
megjelenik,

amelyik

időszakhoz

a

hallgató

képzése

a

Záróvizsgáztatás

(40600)/Jelentkezési időszak (40700) felület Modulok adatai fülén hozzárendelésre
került. Az időszakot azért kell a lehető legpontosabban elnevezni, hogy a hallgató
számára egyértelmű legyen, melyik időszakra kell jelentkeznie. A Gépészmérnöki, a
Vegyészmérnöki és Biomérnöki, valamint a Villamosmérnöki és Informatikai Karokon
a jelentkezés záróvizsga jelentkezés típusú kérvényhez kötött, vagyis a hallgató
számára az időszak kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a
Jelentkezés opcióra kattintva feljön a záróvizsga jelentkezés nevű ablak, ahol a
Mentés gomb megnyomását követően megjelenik a záróvizsga jelentkezés
kérvény, amit a hallgató kitöltés után a Kérvény leadása gombra kattintva adhat
le,

a

leadással

véglegesítve

a

záróvizsga-időszakra

jelentkezését.

„A

jelentkezés sikeresen megtörtént.” tartamú üzenő ablakban kap visszajelzést a
jelentkezés sikerességéről, valamint az időszak, amire a hallgató jelentkezett
félkövérrel szedve jelenik meg és a jelentkezett oszlopban egy zöld színű pipa
jelzi a hallgató jelentkezését. A jelentkezés során leadott kérvény megjelenik az
Ügyintézés/Kérvények/Leadott kérvények felületen is, ahol a hallgató meg tudja
tekinteni a kérvény nevére duplán kattintva és a Megnyitást kiválasztva.
Az Építőmérnöki, Építészmérnöki, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki, Gazdaságés Társadalomtudományi és a Természettudományi Karokon a jelentkezés az
időszak kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a jelentkezés opcióra
kattintva történik. Sikeres jelentkezés esetén ebben az esetben is félkövérrel látszik
az időszak, amire a hallgató jelentkezett és a jelentkezett oszlopban a zöld színű pipa
jelzi a jelentkezés megtörténtét.
A záróvizsga-időszak sora mindaddig látható a Neptun hallgatói weben, amíg a
záróvizsga-időszak vége nem jár le. A záróvizsga jelentkezési időszak kezdete és
vége abban az időszakban látható a hallgató számára, amikor még lehetőség
van a záróvizsgára jelentkezni. A záróvizsga jelentkezési időszak kezdete előtt
és a záróvizsga jelentkezési időszak vége után a Záróvizsgák felületen csak a
záróvizsga-időszak látható a záróvizsga-időszak utolsó napjáig.
A záróvizsga-időszakra jelentkezést követően az időszak sorának végén
megjelenő + (Lehetőségek) opción belül a Lejelentkezés és a Jelentkezés
módosítása/Bővebb opciók aktívak a hallgató számára. A Lejelentkezést
választva

az

adott

záróvizsga-időszakról

lejelentkezhet

a

hallgató.

A

Jelentkezés

módosítása/Bővebb

opcióra

kattintva

a

Záróvizsgaidőszak

információ megnevezésű sáv előtti lefelé mutató dupla nyílra klikkelve az
információs sáv megnyitásra kerül és a hallgató a Záróvizsga jelentkezési
időszak alatt látja azokat az információkat, amit a Dékáni Hivatal/Kari Neptun
adminisztrátor a Jelentkezési időszak (40700) felület Alapadatok fülén a
záróvizsga-időszakkal kapcsolatosan megadott. Az Alidőszakoknál azok az
információk jelennek meg a hallgatók számára, amik a Jelentkezési időszak
(40700) felület 1. jelentkezési időszak fülén kerültek rögzítésre. A hallgató a
Lejelentkezés az időszakról műveletet megjelölve ezen a felületen is lejelentkezhet a
záróvizsga-időszakról.

A hallgatóknak meghirdetett záróvizsga jelentkezési időszakokról Karonkénti
bontásban az alábbi táblázat ad tájékoztatást:

Karkód

Záróvizsga jelentkezési időszak
kezdete

Záróvizsga jelentkezési időszak
vége

EO

2014.12.04. 13:00

2015.01.14. 12:00

GE

2014.12.03. 00:01

2014.12.15. 23:59

EP

alapképzésen:
2014.12.03. 18:00
osztatlan és mesterképzéseken:
2014.12.03. 16:00

VE

2014.12.03. 08:00

alapképzésen: 2014.12.14. 23:59
osztatlan és mesterképzéseken:
2015.01.10. 23:59 Az Ipari és
Mezőgazdasági és a
Középülettervezési Tanszékeken a
záróvizsga jelentkezési határidő
2015.01.09. 23:59.
alapképzésen: 2014.12.11. 23:59
mesterképzésen: 2014.12.20. 23:59

VI

2014.12.02. 18:00

2014.12.14. 23:59

KO

2014.12.05. 12:00

2014.12.19. 04:00

GT

a legtöbb képzésen 2014.12.03.
12:00

2014.12.18. 23:59

TE

2014.10.30. 00:01

2014.12.14. 23:59

A hallgató a záróvizsga-időszakra jelentkezéssel jelzi szándékát a tanszék felé,
hogy az adott záróvizsga-időszakban záróvizsgázni szeretne. A tanszék a
jelentkezett hallgatók számának ismeretében szervezheti meg a záróvizsgaidőszakot, dönthet a záróvizsgák időpontjáról, a záróvizsga-bizottságok számáról és
összetételéről és a hallgatók záróvizsgákra történő beosztásáról.
Másrészt

a

záróvizsga-időszakokra

jelentkezések

ismeretében

a

KTH

is

megkezdheti azt a többlépéses, belsőleg szabályozott munkafolyamatot, ami
által a hallgató záróvizsga dokumentumai a záróvizsga időpontjára megküldhetőek a
záróvizsgáztató tanszékeknek, a Neptunban a hallgató jogviszonyának lezárásához
szükséges valamennyi adminisztráció elvégezhető, valamint lehetővé válik a
hallgató záróvizsgára bocsátása.

