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Bevezető
Kedves Hallgatók!
A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Oktatási
bizottsága idén is szeretne nektek segítséget nyújtani a
vizsgaidőszakban, ezért elkészítettük számotokra a Vizsgaidőszaki
Kisokost a 2017/2018 őszi (1.) félévre!
Ezen a pár oldalon összefoglaltuk azokat a tudnivalókat és tanácsokat,
amelyek biztosan hasznosnak bizonyulnak majd számotokra.
Sok sikert a vizsgaidőszakhoz!
Üdvözlettel:
Tarjáni Gábor, Oktatási referens
és a
BCE HÖK Oktatási bizottság
FIGYELEM: A kisokos csak a kiadás félévében érvényes!
Frissítés ideje: 2017.11.30
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Időszakok
2017/2018-as tanév első szemeszterének vizsgaidőszaka
2017. december 11-től 2018. január 19-ig tart.
A vizsgafelvételre HalVel kitöltők számára december 1. 07:45-től (Mester
képzések esetén 13:15-től), a többieknek december 5. 12:00-től kezdődően van
lehetőség.
A következő HalVel kérdőívet a vizsgaidőszak végén lesz lehetőség kitölteni. A kitöltők számára
jutalmul a kedvezményes vizsgajelentkezés a következő aktív félévben lesz elérhető.

A következő félévi előzetes tárgyfelvételre az alábbi időpontban lesz lehetőségetek:
BA/BSc képzések: 2017. december 7. 07:45 - 2017. december 13. 23:59.
MA/MSc képzések és hagyományos egyetemi képzések:
2018. január 4. 07:45 - 2018. január 10. 23:59.
Végleges tárgyfelvétel:
BA/BSc képzések: 2018. január 29. 07:45 - 2018. február 11. 23:59.
MA/MSc képzések és hagyományos egyetemi képzések:
2018. január 29. 07:45 - 2018. február 11. 23:59.
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Vizsgák
A vizsgák csak vizsgaidőszakban tehetők le, rendkívüli esetben - a Kari
Tanulmányi Bizottság engedélyével - lehetőség van ezen kívüli teljesítésre is.
A vizsgaidőpontokat minimum három héttel a vizsgaidőszak előtt meg kell
hirdetni a Neptunban!
Ezen szabály szerint idén november 20-ra minden tárgyból kell
vizsgaidőpontot látnotok a Neptunban.
A vizsgák felvételére, illetve leadására legkésőbb a vizsga kezdete előtt
24 órával van lehetőség - a rendszer nem számolja a hétvégét, így a hétfői
vizsgán való részvétel módosítására legkésőbb pénteken, 72 órával a
vizsga kezdete előtt van mód.
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Vizsgák
Az egyes tantárgyak felelősei kötelesek legalább három vizsgaalkalmat
meghirdetni úgy, hogy a hallgatóknak legyen lehetőségük a sikertelen
vizsgák megismétlésére.
A vizsgaalkalmakon összesen a hallgatói létszám minimum 125%-ának
megfelelő mennyiségű vizsgahelyet kell biztosítani. Csak az a hallgató vehet
fel vizsgát a Neptunban, akinek az adott félévben nincs díjfizetési
hátraléka!
Ezt a Neptunban a Pénzügyek -> Befizetés menüpont alatt lehet ellenőrizni.
Amennyiben a tantárgyi követelményrendszerben meghatározott írásos
tananyag a vizsgaidőszak megkezdése előtt négy héttel nem érhető el a
hallgatók számára, panasszal élhetnek a Hallgatói Önkormányzatnál. Ebben
az esetben a kari Hallgatói Önkormányzat és a tanszékvezető/intézetigazgató
megállapodhatnak a tananyag módosításában, vagy a számonkérés, vizsga
elhalasztásában.
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Vizsgáztatás
A vizsgán való megjelenés a tanszék/intézet által meghatározott módon történik, a
szóbeli vizsgák kivételével általában lehetséges a hétköznapi öltözet használata.
A vizsgára minden esetben kötelező fényképes, személyazonosság
megállapítására alkalmas igazolványt vinni. A vizsgán a vizsgáztató oktató köteles
tájékoztatni a hallgatókat a megengedett és nem megengedett eszközökről, valamint
utóbbiak használatának következményeiről.
Szóbeli vizsgára kötelező magunkkal vinni a kurzusfelvételi lapot (lásd a 7.
oldalon).
Fontos tudni, hogy a vizsgán való nem megjelenés nem csökkenti a hallgató
számára felvehető vizsgaalkalmak számát, azonban ha a távolmaradást 5
munkanapon belül az illetékes tanszéken orvosi igazolással nem tudja igazolni a
hallgató, akkor a leckekönyvbe „nem jelent meg” bejegyzés kerül, amely nem számít
bele az ingyenes vizsgaalkalmakba, így a hallgató 3.000 forint vizsgadíjat köteles
fizetni, amely tétel a vizsgaidőszak végén kerül kiírásra a NEPTUN-ban. Ha két
vizsgát nem sikerül teljesítenie (az első utóvizsga (UV) ingyenes), akkor a 3.
vizsgaidőpont csak térítési díj ellenében vehető fel, ez 2.000 Ft. A tételt magadnak
kell kiírnod a Pénzügyek/Befizetés/Tétel kiírás pontban.
Azon a vizsgán, amelyen jegyszerzés történik, a hallgató kérésére a szerzett
érdemjegy elégtelenre nem rontható. Amennyiben a hallgató kétszer is ugyanannál az
oktatónál vizsgázott elégtelenre, jogában áll a következő alkalommal másik oktató vagy
bizottság előtt vizsgázni.
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Fogalmak
Kurzusteljesítési lap: a Neptunban megtalálható és onnan kinyomtatható lap, amely
tartalmazza, hogy az adott tárgyból milyen eredményt értünk el. A vizsgaidőszak első
napjától nyomtatható.
Kurzusfelvételi lap: a Neptunból kinyomtatható lap, amelyen szerepelnek a
kurzusadatok. Ezt a szóbelire magunkkal kell vinni.(!)
Megtalálható: Neptun/ Tárgyak / Felvett kurzusok / Felvett kurzusok nyomtatása
Kivonat a leckekönyvről: félévente egyszer ingyenesen kérhetjük a Tanulmányi
Osztályon.
Kifogásbejelentő lap: ha a Neptunban valamelyik tárgynál hiányzik vagy rosszul
szerepel valamelyik eredményünk, a vizsgaidőszakot követő 14 napon belül lehet
reklamálni az adott intézetnél/tanszéken. Ennek a lapnak a kitöltésével és leadásával
lehet a reklamációt jelezni. A kifogásbejelentő lap a Neptun rendszerből letölthető, leadni
az illetékes kar Tanulmányi Osztályán lehet. A határidő jogvesztő, így ezután
érvényes jegy esetén sem lehet kérni a jegy beírását, illetve módosítását.
Jegymegajánlás: Az oktatónak lehetősége van az órai munka alapján jegyet
megajánlani a hallgató számára, amely elfogadása esetén nem kell vizsgázni. A
megajánlott jegyet az oktató a vizsgaidőszak harmadik napjáig köteles rögzíteni a
Neptunban, ezt a hallgató elfogadhatja, vagy kérheti a vizsgára bocsátást. Ha a
hallgató elfogadja a jegyet, azt a NEPTUN -> Tárgyak -> Megajánlott jegyek
menüpontjában jeleznie kell, el kell fogadnia!
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Vizsgákat érintő határidők
Az eredményeket legkésőbb a vizsgát követő harmadik munkanapon rögzíteni
kell a Neptunban, a kijavított dolgozat megtekintésére és a reklamációra az
eredményhirdetést követő két munkanapon belül lehetőséget kell biztosítania a
tanszéknek/intézetnek a hallgatók számára.
A félévközi (gyakorlati) jegyet legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének végéig kell
rögzíteni.
Amennyiben egy adott tárgyból hatnál kevesebb vizsgaidőpont szerepel, a tanszék a
soron következő vizsgaidőpont előtt legalább 48 órával köteles a vizsga végleges
eredményét a hallgatóval közölni. A határidők megsértése esetében a tanszék köteles
új vizsgaalkalmat biztosítani.
A vizsgaidőszak lezárulta után legkésőbb 14 napon belül (azaz 2018. február 2-ig)
lehet fellebbezni a Neptunban szereplő jegyek ellen az intézetigazgatónál vagy
tanszékvezetőnél (a kifogást bejelentő lap a Neptunból tölthető le), ennek elbírálására
nyolc munkanap áll rendelkezésre.
Amennyiben a döntéssel nem értünk egyet, fellebbezhetünk a Kari Tanulmányi
Bizottságnál.
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Javítás
Minden hallgató számára minden tantárgyból három vizsgázási alkalom adott egy vizsgaidőszakon
belül:
◦ egy rendes vizsga -, illetve, ha ez nem sikerül, akkor
◦ sikertelen vizsga javítása - erre kétszer van lehetőség.
A rendes, valamint a második (~javítóvizsga) ingyenes, a harmadik (~ismétlő javítóvizsga)
alkalom 2000 forintba kerül.
Választható vagy szabadon választható tárgyat a hallgató elégtelen jegy szerzése esetén nem
köteles javítani - vagy a tárgyat újra felvenni - kötelező tárgy esetén viszont ez kötelező. Minden
hallgatónak lehetősége van továbbá vizsgaidőszakonként egyszer sikeres vizsgát javítani. A tárgyból
a javítóvizsgán megszerzett érdemjegy lesz a végső érdemjegy, akkor is, ha ez a
hátrányosabb (akár elégtelen!). Ha távol marad, akkor az adott tantárgyból a „nem jelent meg”
bejegyzés szerepel majd a leckekönyvében/törzslapján, és a tantárgyból megszerzett utolsó
érdemjegyet kell érvényesnek tekinteni.
Ha a hallgató nem jelenik meg azon a vizsgán, amire feljelentkezett, és távolmaradásának
okát nem tudja hivatalosan igazolni 5 munkanapon belül, akkor köteles vizsgaidőszak végén
a Neptunban kiírt 3000 Ft-os díjat kifizetni. A “nem jelent meg” bejegyzés az adott tárgyból
lehetséges vizsgaszámot nem csökkenti.
Méltányossági alapon a hallgató kérvényezheti második tárgyból is sikeres vizsga javítását, erről
részletesebben a „Méltányosságok” résznél olvashatsz – 12. oldal.
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Tantárgy újrafelvétel
Ha egy tárgy kreditjeit a hallgató nem tudta megszerezni, későbbi félévben lehetőség van a tárgyat újra felvenni.
A 2012 szeptemberében vagy az után tanulmányaikat megkezdő hallgatóknak összességében 6, (2012
szeptembere előtt kezdő hallgatóknak 9) vizsgaalkalom áll a rendelkezésére egy tárgyból a képzés teljes
ideje alatt!
A tárgyak általában abban a félévben vehetőek fel, amely félévben a tantervben meghirdetésre kerülnek, azonban
a tanszéknek lehetősége van vizsgakurzus indítására (ez nem feltétlenül egyezik meg a félévközi oktatás
módjával). A vizsgakurzus csak abban az esetben vehető fel, ha a hallgató már legalább egy sikertelen
tárgyfelvétellel rendelkezik a tárgyból. Ha egy tárgyból a hallgatók több mint 50%-a nem felelt meg, akkor a
tanszék köteles a következő félévben meghirdetni a tárgyat.
A nem teljesített tantárgyak után az államis diákoknak fizetni kell. Magyar nyelvűek esetén kreditenként
1.500 forintot, idegen nyelvűek esetén 3.000 forintot, de félévenként maximum 40.000Ft-ot.
A testnevelés nem teljesítése 2.000 Ft.
Fontos, hogy egy tantárgyból egy képzési idő alatt összesen kettőször lehet ingyenesen vizsgázni, tehát
ha valaki tárgyújrafelvétel miatt összességében harmadszor, negyedszer stb. is vizsgázik egy tárgyból,
akkor minden alkalomért fizetnie kell.
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Neptun gyűjtőszámla
Csak a Neptunban található egyéni gyűjtőszámláról van mód az egyetemi pénzügyek
rendezésére.

A számlára való utalás átfutási ideje 3-4 nap is lehet, emiatt pedig lemaradhatunk akár
egy vizsgáról is, ennek elkerülése érdekében érdemes kisebb összegű tartalékot
tartani a számlán.
A gyűjtőszámla neve: Neptun gyűjtőszámla, számlaszáma: 10032000-00282857-01120008, a
számlát vezető pénzintézet: Magyar Államkincstár, közlemény az utaláskor:
NK-NEPTUNKÓD(szóköz)Vezetéknév(szóköz)Keresztnév

Külföldi számlaszámról a gyűjtőszámlára történő utaláshoz szükséges adatok:
IBAN szám:
HU93 1003 2000 0028 2857 0112 0008
SWIFT (BIC) kód:
MANEHUHB
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Méltányosságok
A korábbiakban említett kötelezettségeket nem szabad megszegni, azonban minden hallgató
engedélyt kaphat mulasztásainak pótlására. Erre kettő méltányossági kérelem is rendelkezésre áll,
név szerint a dékáni és a rektori méltányossági kérelmek.
A dékáni méltányosság: A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt a dékán az
elfogadásról. Nem vehető igénybe a méltányosság akkor, ha félévvégi aláírásról, képzési vagy
kimeneti követelményekről, fegyelmi büntetésről, a TVSZ-ben meghatározott maximális
vizsgaalkalomnál több vizsgalehetőségről van szó, illetve ha a hallgató saját felróható
magatartása vagy mulasztása miatt került rendkívüli helyzetbe.
A méltányosság egy képzési időszak alatt csak egyszer vehető igénybe. A kérelem a hatályos
HTJSZ szerint 15.300 forintba kerül.
A rektori méltányosság: A rektori méltányossági kérelem azokra az esetekre adható be, amikre
dékáni méltányossági kérelem még nem volt felhasználva. A rektori méltányosságra ugyanazon
szabályok érvényesek, mint a dékáni méltányosságra.
A rektori méltányosság egy képzési időszak alatt csak egyszer vehető igénybe. A kérelem a
hatályos HTJSZ szerint 15.300 forintba kerül.
Mind a két méltányossági kérelmet a Neptun rendszeren keresztül elektronikusan lehet leadni,
a kérelmek díját a gyűjtőszámlán át kell befizetni a kérelem leadásakor. A kérelem leadása
után a rendszer automatikusan kiírja az összeget. Az ügyintézés azonban csak a befizetés
után indul!
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Ösztöndíj
Tanulmányi ösztöndíjátlag kiszámítása az alábbi képlettel történik:

“K” az operatív tanterv szerinti minden kötelező, kötelezően választható és a szakirányon
kötelező tárgyat, “V“ az operatív tanterv szerinti minden választható tárgyat jelenti.
A képlettel számított ösztöndíjátlag maximális értéke 5.00. A hallgató csak akkor részesülhet
tanulmányi ösztöndíjban, ha egy adott félévben a tantárgyakból legalább 24 kredit
értékűt teljesített, illetve az átlaga az adott szakon belüli tanulók átlagainak mediánja
fölött van (de minimum 3,0 felett).
Az „elégtelen” eredménnyel, a „Nem vizsgázott” vagy a „Nem jelent meg” bejegyzéssel záruló
tárgyak a képlet számlálójában 0 értékkel szerepelnek. A tanulmányi ösztöndíj párhuzamos
hallgatói jogviszony esetében az összes szak után ugyanúgy elnyerhető azzal a feltétellel,
hogy minden szakon teljesíteni kell a fenti követelményeket (az ösztöndíjátlagba semmilyen
akkreditált tantárgy kreditjei sem számítanak bele).
A Tanulmányi ösztöndíjat nem kell megpályázni, minden államis hallgató résztvétele
automatikus.
Az ösztöndíjakkal kapcsolatban fordulj bizalommal a Diákjóléti Bizottsághoz!
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TO ünnepi/vizsgaidőszaki
nyitvatartása
A Tanulmányi Osztályok nyitvatartása karonként eltér!
Itt megtalálod őket:
Gazdálkodástudományi Kar
http://uni-corvinus.hu/index.php?id=59503 (BSc) és
http://uni-corvinus.hu/index.php?id=59504 (MSc)
Közgazdaságtudományi Kar
http://kozgazdasagtudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=35777
Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar
http://tarsadalomtudomanyikar.uni-corvinus.hu/index.php?id=37114
2017. december 25. és 2017. január 1. között az Egyetem és a teljes Campus (a
könyvtárt is beleértve) zárva tart, így a TO működése is szünetel!
2018. január 2-től (keddtől) - 2018. január 19-ig (péntekig) vizsgaidőszaki rend szerint,
2018. január 22-tól (hétfőtől) pedig újra a megszokott rendben működik a TO
ügyfélfogadása.
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Kit kereshetek, ha kérdésem van?
oktatas@bcehok.hu
kozgaz.bcehok.hu/hok_valaszol
Facebook:
BCE HÖK Oktatási Bizottság
(facebook.com/bcehokoktatasibizottsag)

Sok sikert a vizsgaidőszakhoz!

VIZSGAIDŐSZAKI KISOKOS - 2017-2018-1

15

