Ikt.sz.: X-121-3-TO/2019.

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK
TÁJÉKOZTATÓJA
2018/2019. tanév II. félév
2. számú tájékoztató
Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza:
A) Általános információk minden hallgatónak (1. oldal)
B) Információk végzős hallgatóknak: alapképzés, osztatlan tanárképzés,
mesterképzés, felsőoktatási szakképzés és szakirányú továbbképzés
(2-3. oldal)
C) Információk alsóbb évfolyamoknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés,
mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés
(4. oldal)
D) Összevont Kari naptár 2018/2019. tanév rendje II. félév (5. oldal)
A) Általános információk minden hallgatónak
2018/2019. tanév II. félév
Tájékoztatjuk hallgatóinkat a tanulmányi munkával összefüggő határidős feladatokról.
Vizsgaidőszak: 2019. május 20 - június 29 - ig.
Utóvizsga időszak: 2019. július 1 - július 6 - ig.
A vizsgára jelentkezés: május 7-től a weben történik a http://www.neptun.u-szeged.hu címen.
Aki a weben nem jelentkezik vizsgára, az a tanár által kinyomtatott listán sem jelenik meg, ezért
nem vizsgázhat.
Vizsgára csak az a hallgató tud jelentkezni, akinek elmaradt tartozása nincs.
A hallgató kötelessége ellenőrizni, hogy a vizsga befejezése után az érdemjegy felkerült-e a
Neptun TR-be.
A jegybeírással kapcsolatban észrevételt először a szaktanárnál kell jelezni 2019. július 18-ig.
A szaktanár a hiányzó vagy elírt érdemjegy beírását vagy javítását levélben vagy e-mailben
kérelmezheti a Tanulmányi Osztály vezetőjénél. A levélnek tartalmaznia kell a vizsga nevét,
kódját, dátumát, a hallgató nevét, Neptun kódját.
Ha a vizsgára jelentkezéssel bármilyen problémájuk adódik, keressék az SZTE JGYPK TR
referenst a 62/544-765 számon illetve a Tanulmányi Osztály munkatársait személyesen vagy
telefonon a 62/546-064, 62/546-066, 62/546-067 számon.
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B) Információk végzős hallgatóknak: alapképzés, mesterképzés, osztatlan tanárképzés,
szakirányú továbbképzés és felsőoktatási szakképzés
2018/2019. tanév II. félév
A vizsgaidőszak 2019. május 6 – május 24-ig tart.
Kérjük a záróvizsgára jelentkezett végzős hallgatókat, hogy a vizsgákat a fenti határidőre fejezzék
be. A záróvizsgára bocsátás egyik feltétele az utolsó félév lezárása és az abszolutórium megléte.
A végzősnek minősülő hallgató az elektronikus leckekönyvben szereplő adatok valódiságát 2019.
május 27-ig vitathatja. Ezután az elektronikus index a Neptun TR-ben lévő jegyekkel kerül
lezárásra.
A záróvizsgák 2019. június 3 - június 8. között lesznek.
Záróvizsga helyére és pontos idejére vonatkozóan május 6-tól érdeklődhetnek a Tanulmányi
Osztályon és az illetékes intézet/tanszék/szakcsoport oktatásszervezőjénél, külön értesítést erről
nem küldünk!
A vizsga napján, a megadott időpontban jelenjenek meg a kijelölt teremben, személyazonosító
igazolványt hozzanak magukkal.
A záróvizsgára bocsátás feltétele:
- a TVSZ értelmében a karral szemben tartozása nincs,
- a JGYPK "jelentkezés záróvizsgára" űrlap kitöltése a modulo programban, majd
- a szakdolgozat (PDF formátum) feltöltése a moduloba és 1 db spirálozott példány
beadása az illetékes tanszéken.
Osztatlan tanárképzés:
A moduloban a ” jelentkezés záróvizsgára” űrlap kitöltése: 2019. március 29 - április 15-ig.
A szakdolgozat feltöltése a moduloba és 1 db bekötött példány leadása a
Tanszéken: 2019. április 15-ig.
Azok a hallgatók, akik a szakdolgozatot a társkaroknál (BTK, TTIK, Neveléstudomány Intézet)
írják, az ott meghatározott leadási határidőt kötelesek betartani!
Alapképzés, bölcsész mesterképzés, szakirányú továbbképzés:
A moduloban a ” jelentkezés záróvizsgára” űrlap kitöltése és a szakdolgozat (PDF formátum)
feltöltése, illetve 1 db spirálozott példány leadása a Tanszéken: 2019. március 29 - április 23-ig.
Tanári mesterképzés:
A moduloban a ” jelentkezés záróvizsgára” űrlap kitöltése: 2019. március 29 - április 23-ig.
A szakdolgozat illetve a tanulmány része (PDF formátum) és / vagy portfolió feltöltése a
moduloba és 1 db spirálozott példány leadása a Tanszéken valamint a portfólió fedőlap
fénymásolatának leadása a Tanulmányi Osztályon: 2019. május 10-ig.
Felsőoktatási szakképzés:
A moduloban a ” jelentkezés záróvizsgára” űrlap kitöltése: 2019. március 29 - április 23-ig.
A szakdolgozat és / vagy portfolió feltöltése a moduloba és 1 db spirálozott példány leadása a
Tanszéken: 2019. május 18-ig.
A jelentkezés záróvizsgára űrlap akkor érvényes, ha kitöltés után a "Beadás" gomb
megnyomásával véglegesítve lett és az űrlap a hallgató saját modulo-s főoldalán a
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"Folyamatban" elnevezésű mappába került. Az ismételt megnyitás esetén már a " Csatolt űrlap
kitöltése" gombra kattintva a szakdolgozat, portfolió vagy az előírt követelmény (kizárólag PDF
formátumban) feltölthető a leadási határidővel azonos időpontig.
A határidő elmulasztása esetén a hallgató nem minősül végzősnek az adott szakon.
Azok a hallgatók, akik a szakdolgozatot a társkaroknál írják, az ott meghatározott leadási
határidőt kötelesek betartani!
Diplomát az kaphat, aki:
- a szakján minden előírt követelményt teljesített,
- az előírt nyelvi követelmény teljesítését a Tanulmányi Osztályon az eredeti
dokumentum bemutatásával igazolta.
A szakon előírt nyelvvizsgával rendelkező hallgatóknak a záróvizsgát követően a Tanulmányi
Osztályon meg kell jelennie.
Ekkor kell kitölteni és leadni:
- a nyilatkozatot a diploma átvételének módjáról,
Ekkor veheti át:
- az ünnepélyes diplomaátadóra szóló helyjegyet.
A diploma megszerzésének nyelvi követelményeit a képzési területre vonatkozó előírások
szerint kell teljesíteniük.
Aki a diploma kiadásának nyelvi feltételét a záróvizsga idejéig nem teljesíti, a diplomát az
eredeti nyelvvizsga bizonyítvány bemutatását követő 30 napon belül kaphatja meg.
A diploma és melléklete magyar és angol nyelven kerül kiállításra.
A diplomaátadó ünnepség 2019. július 13-án (szombat) délelőtt több turnusban lesz a
SZTE-JATIK Szeged Ady tér 10. sz. alatt.
Az ünnepélyes átadón csak JGY-s talárban vehető át a diploma!
TALÁR
RENDELÉS
A talárt 2019. május 27. és július 12. között munkanapokon 8:00-tól 12:00-ig lehet
megrendelni az SZTE JGYPK Hallgatói Ajándékboltban (6725 Szeged, Hattyas sor 6-8.,
JUGYU Klub).
Csak készpénzes fizetésre van lehetőség. A rendelés a bérlet és a kaució helyszínen történő
befizetésével érvényes.
BÉRLÉS
A talárt 5 000 Ft + 11 000 Ft kaucióért lehet bérelni. A sapka ajándék.
A talár sérülésmentes visszavételekor a Bevételi pénztárbizonylat és az Átvételi elismervény
ellenében a bérlő visszakapja a 11 000 Ft kauciót.
A bérelt talárokat július 13-án (a diplomaátadó napján) 15:00-ig, július 15-én és 16-án
8:00-tól 12:00-ig lehet visszavinni az SZTE JGYPK Hallgatói Ajándékboltba.
Amennyiben ez a fent megadott időpontokban és helyen nem történik meg, vagy a talárban
bárminemű kár keletkezik, a kaució egésze elveszik. Ha nem személyesen a bérlő hozza vissza a
talárt, meghatalmazás szükséges, hogy a meghatalmazott jogosult legyen a kaució átvételére.
További információ: Balázs Sára
Tel.: munkanapokon 8:00-12:00: +36/62-546-205
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D) Információk alsóbb évfolyamoknak: alapképzés, mesterképzés és szakirányú
továbbképzés, felsőoktatási szakképzés
2018/2019. tanév II. félév
A 2018/2019. tanév II. félévi szakosodására, specializációválasztására 2019. április 14-ig lehet
jelentkezni a Neptun TR felületén.
Kreditátvitellel kapcsolatos kérvények beadására a weben az ETR felületén a Modulo programban
2018. április 22 - május 5-ig lesz lehetőség.
Vizsgaidőszak: 2019. május 20 - június 29-ig tart.
Utóvizsga időszak 2019. július 1 - július 6-ig lesz. Első alkalmú vizsga letétele (tartós betegség,
erasmus út miatt) csak a Tanulmányi Bizottság engedélyével történhet.
A nem teljesített tantárgyat vagy sikertelen vizsgát ismételt kurzusfelvétellel lehet teljesíteni
abban a félévben, amikor az a tanszéken meghirdetésre kerül.
A választható szakdolgozati témák kínálata a tanszéki hirdetőtáblákon megtekinthetők. A
szükséges téma bejelentő nyomtatvány letölthető a http://www.jgypk.hu/?p=10638 címen és a
2019/2020. tanév első félévének végéig a kitöltött nyomtatványt a Tanulmányi Osztályon kell
leadni.
A 2019/2020. tanév I. félévében a szorgalmi időszak szeptember 2-án kezdődik.
A kurzusfelvétel a weben a vizsgára jelentkezéshez hasonló módon történik előre láthatóan
augusztus 26-a után.
A 2019/2020. tanév I. félévének levelező tagozatos konzultációs beosztását, az előző félévhez
hasonlóan a http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-egysegek/tanszekek-intezetek
címre kattintva a Tanszék honlapján olvashatják.
Levelező tagozatos hallgatóknál a tanulmányi szabadság ügyében a munkáltató az illetékes.
A diákigazolvány érvényesítésével kapcsolatban a Hallgatói Szolgáltató Irodát keressék a SZTE
JATIK HSZI 6722 Szeged, Ady tér 10. Tel.: (62) 544-794
Felhívjuk a Kar hallgatóinak figyelmét, hogy a tanulmányokkal kapcsolatos mindennemű
kérelmet a modulo programban kell beadni az aktuális kérvény kiválasztásával.
Az aktuális tudnivalókról a www.jgypk.hu címen, a kar honlapján, ill. a Tanulmányi
Osztályon és az Intézetekben/Tanszékeken kifüggesztett tájékoztatókból értesülhetnek.
Kérjük, rendszeresen figyeljék.
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2018/2019. TANÉV RENDJE
II. félév

Február 4 – május 18.

Szorgalmi időszak

Április 15.

Jelentkezés záróvizsgára és szakdolgozat leadás
osztatlan tanárképzés

Április 20.

Jelentkezés záróvizsgára alapképzés,
mesterképzés, szakirányú továbbképzés,
felsőoktatási szakképzés

Április 23.

Szakdolgozat beadási határideje alapképzés,
bölcsész mesterképzés, szakirányú
továbbképzés

május 6 – május 24.

Vizsgaidőszak (utolsó évesek)

Május 10.

Szakdolgozat tanulmány, illetve portfolió
beadási határideje tanári mesterképzés

Május 18.

Portfólió és/vagy szakdolgozat leadás határideje
felsőoktatási szakképzés

május 20 - június 29.

Vizsgaidőszak

Későbbi tájékoztatás alapján

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok
beadási határideje

június 3 – június 8.

Záróvizsga

Június 24. 12 óra

Hallgatói elismerések pályázati beadási
határideje
(A kar kiváló hallgatója, A kar kiváló sportoló
hallgatója, A kar kiváló művész hallgatója, A
szak kiváló hallgatója)

július 1 - július 6.

Utóvizsga időszak

július 13.

Oklevélátadó ünnepség

Szeged, 2019. április 10.

SZTE JGYPK
TANULMÁNYI OSZTÁLY
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