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HIRDETMÉNY
VIZSGÁRA JELENTKEZÉS
a GFF SZEGEDI HALLGATÓINAK
a NEPTUN-ban
a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében
(valamennyi szakon)
A NEPTUN egységes tanulmányi rendszerben történő vizsgára jelentkezéssel
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Hallgatókat.
A vizsgaidőszak
A félév rendje szerint a vizsgaidőszak a végzős hallgatóknak 2017. május 2-től 2017.
május 31-ig tart. A záróvizsgák 2017. június 12-13. között kerülnek megszervezésre.
A nem végzős hallgatók vizsgaidőszaka 2017. május 15-től 2017. június 30-ig lesz.
Vizsgára jelentkezés
Felhívom figyelmét, hogy a vizsgaidőpontokat a kurzus/tárgy oktatója adja meg. A
vizsgaidőpontokra történő feliratkozás kizárólag a NEPTUN rendszerben történő
jelentkezésen keresztül történhet 2017. április 27-én 12.00 órától kezdődően!
A 2016/2017. tanév II. félévében is a vizsgára jelentkezés kizárólag interneten, a
NEPTUN rendszerben történik. (A sikertelen vizsga után az ismételt vizsgára is be
kell jelentkezni!)
Térítési, eljárási díjak rendezési kötelezettsége
Felhívom a Hallgatók figyelmét arra, hogy akinek bármilyen fizetési tartozása van,
azt a NEPTUN rendszer eltiltja a vizsgára jelentkezéstől! Ezért kérem, hogy
anyagi jellegű tartozásait legkésőbb 2017. április 26-ig rendezze!
A vizsgára jelentkezés konkrét lépései a NEPTUN-ban
 A NEPTUN rendszer elérhető – az elsősorban ajánlott Mozilla FireFox-ot v.
Internet explorert használva – a Főiskola gff-szeged.hu honlapján található a
NEPTUN belépése felületen.
 Minden hallgató a belépési kódot (azonosítót) a tanulmányi előadójától már
megkapta a személyes beiratkozás alkalmával. A password (jelszó) minden
hallgatónak a saját születési adataiból képzett számsor: pl. a 1982. június 1-jén
született hallgatónk jelszava: 19820601
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 Fontos, hogy a NEPTUN rendszerbe való első belépés alkalmával mindenki
megváltoztathatja a passwordjét - jelszavát (maximum 8 karakter, amely lehet akár
betű, akár számkombináció is).
 Ha megváltoztatta a jelszavát, de a későbbiekben elfelejtette azt, akkor a to@gffszeged.hu e-mail címre írott levélben kérelmezheti az eredeti születési adatokat
tartalmazó jelszóra történő visszaállítást.
 Amikor belép az interneten, akkor beírja az azonosító kódját és saját jelszavát, majd a
következő lépésekkel tud vizsgára jelentkezni:
1. Kattintás A Vizsgák fülre
2. A Vizsgajelentkezések menüpontnál az aktuális félév kiválasztása (2016/2017/2) és
a „Vizsgák listázása” gombra kattintva jelenik meg az összes félévi vizsga
(kollokvium, beszámoló) ideje, kezdése valamint az, hogy van-e még hely az adott
vizsgára).
3. Ki kell választani a kívánt vizsganapot, ahol a sorvégi + jelre kattintva a
választéklistából a Jelentkezés gombbal tud jelentkezni az adott vizsgára. A sikeres
regisztrációról visszajelzés jelenik meg és a vizsgaidőpont sora kék színűre változik.
4. A Felvett vizsgák menüpontban jelenik meg a hallgató által felvett vizsgaidőpontok
listája, illetve itt lehet az adott vizsgáról lejelentkezni a Lead gombbal.
Felhívom a figyelmét, hogy az a hallgató, aki nem jelentkezik be a NEPTUN
rendszerben egyetlen vizsganapra sem, az nem tehet vizsgát az adott tárgyból, az aktuális
félévben. Arról is tájékoztatom, hogy a leckekönyvben az érdemjegyek oktatók általi
beírattatásáért a hallgató a felelős.
A vizsga előtti munkanapon (hétfői vizsganap esetében az azt megelőző pénteki
napon) 12 órakor a rendszer lezár, azaz már nem lehet vizsgaidőpontot módosítani!
Kérem, hogy vizsga előtt ellenőrizze le időpontjait!
Kérem Tisztelt Hallgatóinkat, hogy tartsák be a pontos határidőket, és vegyék igénybe a
hozzáférhető segítségeket.
Esetleges kérdéseivel a szegedi Tanulmányi Osztályon dolgozó munkatársakhoz
fordulhat a to@gff-szeged.hu címen vagy személyesen a ügyfélfogadási időben.
Szeged, 2017. április 26.
Üdvözlettel:
Kovács Katalin s.k.
tanulmányi osztályvezető
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