VIZSGAREND 2017
Érvényes a 2017/2018-as tanévtől
Alapszakon és felsőoktatási szakképzésen (FOKSZ) a számonkérések kiírásánál és a
jegybeírásnál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:


Vizsgával vagy kollokviummal záródó tárgynál a vizsgaidőszakban legalább három
vizsganapot kell meghirdetni a Neptunban heti eloszlásban úgy, hogy minden hallgatónak
biztosítva legyen a három vizsgalehetősége (a távoktatásos hallgatók számára a
hétvégére, kivételes esetben hétköznap délután 17 óra után). A vizsgára feljelentkezett, de
meg nem jelent hallgatóknak a vizsgáztató „Nem jelent meg” bejegyzést rögzít. Az
igazolt hiányzásokat a Tanulmányi Hivatal kezeli.
Távoktatáson a szorgalmi időszakhoz tartozó pótlási időszakban elővizsga
meghirdethető, ez az arra jelentkező hallgatók szempontjából egy vizsgaalkalomnak
számít (a minősítést a Neptunban rögzíteni kell.)
Zárthelyi, TDK-munka alapján a szorgalmi időszakban megajánlott jegyet lehet szerezni,
ezt a Neptunban „Megajánlott”-ként kell a hallgatóknak jóváhagyásra felkínálni.
Kis létszám esetében vagy nem induló (csak vizsgára felvehető) tárgynál ajánlott az első
vizsganapot teljes létszámmal, a további kettőt nulla létszámmal meghirdetni, majd ez
utóbbi kiírásokat a sikertelenül teljesítő hallgatók számának függvényében módosítani.
Jelentkezők hiányában a teremfoglalást le kell mondani.



A gyakorlati jegyet a szorgalmi időszakban kell megszerezni, ez nappali oktatási
formában az időrendi tábla szerinti utolsó gyakorlatra vagy a pótlási időszakban
meghirdetett pótgyakorlatra esik. A távoktatáson a vizsganapot az utolsó gyakorlatra
vagy a szorgalmi időszakot lezáró pótlási időszakra kell időzíteni. A szorgalmi
időszakban a gyakorlati jegy beírásához a Neptunban nem szükséges vizsgát kiírni, de ez
esetben a jegyet a kurzusnál kell beírni! Amennyiben ki volt írva vizsgaalkalom, amire a
hallgatók feljelentkeztek, akkor a beírt jegy mellett ki kell pipálni, hogy „Nem számít be”
(ez biztosítja a további két vizsgaalkalmat).
A javításra, illetve ismétlő javításra a vizsgaidőszakban kell lehetőséget biztosítani
(távoktatáson hétvégén, kivételes esetben hétköznap délután 17 óra után). Ezekre az
alkalmakra szükséges a Neptunban vizsgát kiírni, és a hallgatóknak feljelentkezni!
Nem induló tárgy esetében egy gyakorlati vizsganapot kell meghirdetni a pótlási
időszakban vagy a vizsgaidőszakban, és szükség esetén biztosítani kell a javítás, illetve
ismétlő javítás lehetőségét is.



Beszámolóval végződő tárgynál három vizsganapot kell kiírni, de ezekből (ha indul a
tárgy) ajánlott egyet a szorgalmi időszakban meghirdetni, az időrendi táblában rögzített
foglalkozások valamelyike alatt (figyelembe véve a beszámolók egyszerűbb
teljesíthetőségét referátum, prezentáció, teszt stb. formájában, hogy a vizsgaidőszakban
csökkenjen a hallgatók terhelése.)
A megajánlott jegy lehetősége a vizsgával záródó tárgyakhoz hasonlóan itt is fennáll.

A fenti minimális vizsgakiírási elvárásokon túl, megalapozott igény esetében további
vizsganap is meghirdethető.

Fontos: minden vizsgára feljelentkezett hallgatót a Neptunban le kell zárni (értékeléssel vagy
„Nem jelent meg” kipipálásával)! (Ez nem vonatkozik az első gyakorlati jegy beírására,
amely vizsgakiírás nélkül, közvetlenül a kurzusnál történik.)

További rendelkezések
Vizsga-előkészítőt csak intézetigazgatói engedéllyel lehet meghirdetni.
A vizsgák meghirdetéséért és a jegyek beírásáért Budapesten az intézetigazgatók által kijelölt
vezetőtanárok felelnek. Siófokon az oktatási koordinátor felügyeletével a megbízott oktatók
feladata a vizsgáztatás szervezése és lebonyolítása a vizsgarend, a vezetőtanárok és a
tantárgyi útmutatók előírásainak megfelelően.
A vizsgák kiírásának határideje törvény szerint a szorgalmi időszak vége előtt három héttel
van!
A hatékony teremkihasználás érdekében egy vizsganapra több szak és évfolyam tantárgyai
összevonhatók.
A távoktatásos hallgatók számára igény szerint a hétvégi vizsgalehetőséget biztosítani kell.
A jegybeírási határidőt a Hallgatói Követelményrendszer (régebben TVSZ) három
munkanapban állapítja meg.
Záróvizsgát januárban és júniusban, lehetőség szerint a hónap második felében, a
létszámnak megfelelő alkalommal kell szervezni. A záróvizsga-időszak – a frissen abszolvált
hallgatók érdekében – átcsúszhat a következő hónapra. Javító záróvizsgát augusztus utolsó
hetében kell tartani.

Magyarázatok
Vizsganap: egy napra meghirdetett vizsgaalkalmak, amelyek a létszám és teremkapacitás
függvényében óránként is kezdődhetnek (például 16 órától 20 fő és 17 órától 20 fő).
Hétvége: péntek délután és szombat.

Tájékoztatás
A vizsgák kiírásának, jegyek Neptunba való bejegyzésének menetét a „Neptun oktatói web
gyorstalpaló” tartalmazza (https://neptun.gdf.hu/oktato  Letölthető dokumentumok 
NEPTUN oktatói web gyorstalpaló.pdf).
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