Tájékoztató a NEPTUN rendszerben történő, vizsgákra való jelentkezési kötelezettségről.

A NEPTUN tanulmányi rendszerben a hallgatók kötelező feladata, a rájuk vonatkozó kredithálóban szereplő vizsgaköteles tantárgy konkrét vizsgaidőpontjára
való jelentkezés.
Amennyiben a hallgató nem jelentkezik a vizsgára, úgy az oktató vizsgalapján nem jelenik majd meg a neve, s ezzel az oktató számára azt jelzi, hogy a vizsgán
nem kíván részt venni, így érdemjegyet sem kaphat, még akkor sem, ha megjelenik az oktató által megadott vizsgaidőpontban, mert az érdemjegyét sem az
oktató, sem a tanulmányi ügyintéző nem tudja majd rögzíteni a rendszerben. Utólagos vizsgára jelentkezés (a vizsga időpontja után) visszamenőlegesen már
nem lehetséges.
Kérjük, az Önökre vonatkozó kredithálóban ellenőrizzék, hogy az adott félévben mely felvett tárgyaik vizsgakötelesek (természetesen a főtárgy is ide
tartozik), és a lehető legkorábban próbálják megtervezni az egyéni vizsgaidőszakukat, a vizsgákra való NEPTUN jelentkezésekkel együtt. A több alkalmas
vizsgák létszámbeállítással is működnek, így lehetséges, hogy közvetlenül a vizsga előtt az időpontok már elfogynak. A vizsgák esetében a vizsga előtt 72
órával az adott vizsgára való jelentkezés lezárul, és aki nem jelentkezett egyetlen vizsgaidőpontra sem, attól a vizsgáztató tanár a vizsgát megtagadhatja.
Szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy csak az adott kurzust előzetesen (szeptemberben) felvett hallgató jelentkezhet egy vizsgára, illetve, hogy a
szigorlattal záruló tantárgy is vizsgaként értelmezendő. A vizsgarend a honlapon ugyanott található, ahol az órarend:
https://apps.lfze.hu/scheduler/query/form

1. A hallgatók nézzék meg a rájuk vonatkozó kredithálóban, hogy az adott félévben felvett tantárgyai közül melyek vizsgakötelesek.
A kredithálókat itt lehet elérni: http://lfze.hu/hallgatoknak/kredithalok-116988
2. A vizsgarendben https://apps.lfze.hu/scheduler/query/form nézzék meg a vizsgaidőpontokat, s válasszák ki a többalkalmas vizsgák közül az Önök
számára megfelelő vizsgaidőpontot.

3. Jelentkezzenek a vizsgára a NEPTUNban.
A NEPTUN-ba belépve Vizsgák – Vizsgajelentkezésre kattintva tudják elérni a meghirdetett vizsgákat.

4. A vizsga sorában lévő „+” jelre kattintva lehet a vizsgára jelentkezni. A több alkalmas vizsgák esetében (pl. Általános zenetörténet) természetesen
csak egy vizsgaidőpontra jelentkezzen. Ha másik vizsgaidőpontra kíván jelentkezni, akkor az előző időpontról jelentkezzen le a Leadás gombbal. A
jelentkezési időpontban a hallgató köteles a vizsgán megjelenni.

