Tisztelt Tanszéki Adminisztrátor, Oktatási Felelős Kolléganő/Kolléga!
Tájékoztatjuk, hogy a hallgatók a 2015/16/1 félévben 2015. november 30-án 18 órától
jelentkezhetnek

vizsgákra.

A

vizsgajelentkezés

kezdetéről,

valamint

a

vizsgajelentkezéssel, a pótlási- és vizsgaidőszakkal kapcsolatos időszakokról és szabályzati
előírásokról hírlevélben értesítjük a hallgatókat. Szintén tájékoztatást adunk az október 1jétől hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vizsgajelentkezést érintő változásáról is,
miszerint szigorlati kurzushoz kiírt vizsgaalkalom tekintetében a Kari Tanulmányi
Bizottság engedélye esetén a Tanszéknek lehetősége van, hogy a szigorlathoz egyedi
vizsgajelentkezési időszakot állítson be. Ebben az esetben a szigorlatra jelentkezés,
ill. arról való lejelentkezés legkorábban a szigorlat kezdete előtt 72 órával érhet véget
(TVSZ 11. § (9)).
A szabályozás a vizsgarend nyilvánosságra hozatalának határideje tekintetében is
módosult. A TVSZ 15. § (4) bekezdése szerint a tanszékekkel történt egyeztetést követően,
a Kari Hallgatói Képviselet egyetértésével kialakított vizsgarendet a Dékáni Hivatalnak a
vizsgaidőszak előtt legalább három héttel kell nyilvánosságra hoznia a korábbi
szabályozásban előírt vizsgaidőszak előtti egy hónappal szemben.
A vizsgahelyek számában nincs változás, a TVSZ 15. § (2) bekezdése a vizsgahelyek
számát továbbra is a tantárgyat felvett hallgatók létszámának legalább kétszeresében
határozza meg. Arra is szintén lehetőség van, hogy a tantárgyfelelős korábbi évek
tapasztalatai és az aktuális félév adatai alapján javaslatot tegyen a Kari Tanulmányi
Bizottságnak kevesebb számú vizsgahelyre.
Kérjük, a hallgatók vizsgára jelentkezésének biztosítása érdekében szíveskedjenek a
vizsgákat

a

hallgatói

vizsgajelentkezés

november

30-i

indulásáig

a

Neptun

rendszerben meghirdetni.
A KTH a meghirdetett vizsgahelyek számának ellenőrzéséhez a tanszéki kompenzációs
díjakról szóló 2/2010. (II.01.) Rektori Utasítás módosításáról kiadott 6/2010. (III.03.) Rektori
Utasításban előírt lekérdezést 2015. november 30-án 16 órakor futtatja le.
A meghirdetett vizsgahelyek számát előzetesen a Neptun tanulmányi rendszer
Adminisztráció (95400)/Általános lekérdezések (98400) felületén a Lekérdezés: mezőben
kiválasztható, majd a ! gombra kattintva futtatható Tsz008-Félévi vizsgák összesített
maxlétszámokkal (t.k.d.) és a Tsz008sz-Félévi szigorlatok összesített maxlétszámokkal
lekérdezésekkel ellenőrizheti. A tanszéki kompenzációs díjak lekérdezéséhez a KTH a
„(t.k.d.)” végű lekérdezést alkalmazza.
Üdvözlettel:
Központi Tanulmányi Hivatal

