VIZSGAIDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓ - HALLGATÓK
2018/19/2
1. VIZSGAIDŐSZAK/ELŐVIZSGA
II. (tavaszi) félév
Vizsgára jelentkezés kezdete
(ETN megnyitása)

2019. május 2. 7:30

Elővizsgahét

2019. május 6-10.

Vizsgaidőszak 2019.05.13-06.21.
Kollokviumi hétvégék

2019. május 24-25.
2019. június 14-15.

1) Elővizsgák:
a) Az elővizsgahéten szervezett vizsgán való részvétel nem számít vizsgajelentkezésnek.
b) Esti/levelezős hallgatók május 6-át megelőzően is vizsgázhatnak az oktatókkal
megegyezve azokból a tárgyakból, amelyekből már valamennyi órát lehallgattak.
c) Elővizsgákra nem az ETN-n keresztül kell jelentkezni, ezt a hallgatók egyénileg
beszélik meg az oktatókkal.
2) Vizsgára jelentkezés módja: A hallgatók a vizsgákra az ETN rendszeren keresztül
tudnak jelentkezni. (OKTATÁS/VIZSGÁKRA JELENTKEZÉS). Csak az számíthat
érvényes vizsgának, amire a hallgató az ETN-ben följelentkezett. (kivéve: elővizsga)
3) Vizsgákra jelentkezés:
a) Kezdete: május 2. 7:30.
b) Vizsgákra jelentkezni mindig a vizsga kezdete előtt 24 órával lehetséges, amíg van
szabad hely. (A határidőből való kicsúszást sajnos nem tudjuk korrigálni.)
4) Vizsgajelentkezés törlése: Vizsga kezdete előtt 24 órával. (A határidőből való kicsúszást
sajnos nem tudjuk korrigálni.)
5) Vizsgateljesítési kísérletek:
Rektori méltányossággal lehet
A hallgató egy tanegységet tanulmányai során negyedik. Ha nincs már lehetősége
összesen 3 alkalommal vehet föl (három különböző méltányossági kérelmet benyújtani
félévben) akár elégtelen, akár nem teljesített miatt vagy a negyedik alkalommal sem
kell újra fölvenni.
teljesíti, akkor a hallgatót el kell
bocsátani az intézményből.
Rektori méltányossággal három
A hallgató egy tanegységből egy vizsgaidőszakon
alkalommal.
belül 2 alkalommal kísérelhet meg vizsgázni. (A
(Nem javasolt a rektori
„nem jelent meg” és az „elégtelen” bejegyzés is
méltányosságot erre elhasználni, de
vizsgateljesítési kísérletnek számít.).
lehet.)
A 2012 szeptemberében vagy azt
Ha egy tanegységből a hallgató sikertelen javító és
követően tanulmányokat kezdett
ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az
hallgatók rektori méltányosságot
ötöt (azaz a 6. kísérlet is elégtelen) a hallgatónak
sem vehetik igénybe ebben az
megszűnik a jogviszonya.
esetben.
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6) Díjak: Ugyanabból a tanegységből tett harmadik és további vizsgakísérlet díjköteles.
Mértéke: 4000 Ft/alkalom. (vizsgaidőszaktól függetlenül). A díjat a vizsgaidőszakot
követően, összesítve vetjük ki. Ha a hallgató határidőig a díjat nem fizeti be, az utólag is
a vizsga érvénytelenségét vonja maga után.
7) Személyazonosság ellenőrzése: (!) A hallgató személyazonosságát személyi
igazolványával vagy más személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal igazolja. Kérjük,
hogy ezt az okmányt minden vizsgára vigye magával és segítse az oktató munkáját azzal,
hogy a vizsga megkezdése előtt előkészíti és átadja az oktatónak.
8) A vizsgajegy rögzítése (a teljesítési lap): (!)
a) Az oktató a vizsgajegyet rögzíti a vizsgalapon és legkésőbb 24 órán belül az ETNben. Az írásbeli vizsga eredményét az oktató a vizsgát követő 8 munkanapon belül
rögzíti az ETN-ben.
b) A hallgató kinyomtathatja a TELJESÍTÉSI LAP-ot és magával viheti a vizsgára. Ez a
hallgató számára biztosíték, ennek alkalmazása azonban nem kötelező. A hallgató
utólag nem kérheti az oktatót arra, hogy vizsgajegyét a teljesítési lapra vezesse föl, ha
azt a vizsgára nem vitte magával. A teljesítési lap csak szóbeli vizsgánál
alkalmazható, gyakorlati jegynél, írásbeli vizsgánál nem.
Teljesítési lap elérése: Leckekönyv / teljesítési lap. (Nyomtatási kép)
9) Vizsgák javítása:
a) A vizsgaidőszak utolsó hete a javítóvizsga-időszak. Amennyiben a hallgató a
meghirdetett vizsgaidőpontok közül – amennyiben arra lehetősége van – az utolsó
időpontra iratkozik fel, számolnia kell azzal, hogy nem marad javítási lehetősége
abban a félévben.
b) Vizsga csak a vizsgaidőszak utolsó napjáig szervezhető.
c) Javítóvizsgák:
a. Utóvizsga a sikertelen vizsga eredményének ugyanabban a vizsgaidőszakban
történő javításárára irányul.
b. Ismétlő vizsga a sikeres vizsga eredményének ugyanabban a vizsgaidőszakban
történő javításárára irányul.
Utóvizsgát a hallgató egy kurzusból az adott képzési időszakban egy alkalommal
kísérelhet meg, ha a sikertelen vizsgát követően további eredménytelen
vizsgakísérlete (nem jelent meg) még nem volt.
Ismétlő vizsgát a hallgató a következő esetekben tehet:
- Félévente szakonként egy kollokviumból. A vizsgáztató nem köteles az
ismétlővizsgának új időpontot biztosítani vagy a vizsgajelentkezések számát
növelni.
- Szigorlati jegy javítására a tanulmányok során egy alkalommal van lehetőség.
Az ismétlő- vagy utóvizsgára leghamarabb a vizsgát követő napon kerülhet sor.
10) Előfeltételek:
a) Erős előfeltétel: Olyan előfeltétel, amelynek teljesítése a tantervi egység felvételének
feltétele.
b) Gyenge előfeltétel (korábban mellékfeltétel): Olyan előfeltétel, amelynek teljesítése
legkésőbb a tanegységgel azonos félévben kell, hogy történjen.
c) Előfeltételes tanegység esetleges teljesítése az előfeltétel(ek) teljesületlen volta
esetén érvényét veszti. Az eredményt a TH hivatalból „nem teljesített”
bejegyzésre módosítja.
d) Szigorlatra a hallgató csak akkor bocsátható, ha a szigorlat napjáig, de
legkésőbb a szigorlat napján teljesítette annak valamennyi erős vagy gyenge
előfeltételét. A vizsgák megfelelő beosztásáért a hallgató felel. Ha a hallgató nem
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bocsátható a szigorlatra, a TH hivatalból törli a vizsgajelentkezést. Nem
teljesítés esetén a TH nem törli a tanegységet az ETN-ből.)
e) Záróvizsgára az bocsátható, aki
- végbizonyítványt (abszolutórium) szerzett, vagyis a szak tantervében előírt
tanulmányi és vizsgakötelezettségeknek (a szakdolgozat, az előírt államilag
elismert nyelvvizsga és a záróvizsga kivételével) mindenben eleget tett,
- nincs tartozása az egyetem felé,
- szakdolgozatát határidőben benyújtotta és megfelel a formai és a minimális
tartalmi követelményeknek (védésre bocsátható).
Budapest, 2019. április 24.
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