
Kedves Oktató Kollégák! 
 
A vizsgákkal, vizsgakurzusokkal és témajelentkezéssel kapcsolatban pár emlékeztető és további 
információ. 
 
A tanulmányi rendszer alapja továbbra is a Neptun, melyet ugyanúgy kell használni, mint korábban 
(vizsgák hirdetése, eredmények rögzítése).  A vizsgákat a Neptunban meg kell hirdetni, a hallgatóknak 
azokra jelentkezni kell. A vizsgahirdetés határideje végzősöknek április 10, nem végzősöknek április 24. 
A távoktatás elsődleges platformja a Moodle, amelyen keresztül a vizsgáztatás is bonyolódik, de az 
érdemjegy (aláírás) már nem kerül rögzítésre a Moodle-ban, az csak a Neptunban lesz látható. 
 
A záróvizsgák a 2019/20 tanév időbeosztásában rögzített, eredeti időpontokban (2020. június 8 - 12.) 
megtartása kerülnek. A záróvizsgák megtartási módja vagy hagyományos (személyes) a járványügyi 
előírások maximális biztosítása mellett vagy online. Erről később születik döntés, melyről a záróvizsga-
bizottságok tagjait és a végzős hallgatókat időben tájékoztatni fogjuk. 
 
Párhuzamos vizsgakurzusra ugyanaz vonatkozik, mint a folyó kurzusra. 
 
A vizsgáknál oktatói hatáskör, hogy engedik-e pl. a félév közbeni munkát (megajánlott jegyhez) a 
vizsgakurzusos hallgatók számára, vagy alkalmaznak-e más lebonyolítási módot a vizsgaidőszakban 
(alapvetően ugyanaz az eljárás tűnik követhetőnek eseti kivételektől eltekintve). A nem párhuzamosan 
folyó vizsgakurzusok hamarosan elérhetők lesznek a Moodle rendszerben, ahol ez releváns (van 
jelentkezett hallgató); kérem az oktatókat, hogy ezt figyeljék. A hallgatókat az oktatóknak kell felvinnie 
a Moodle-ban. Ezeknél a kurzusoknál teljes mértékben követhető az eredeti sillabusz tartalma, egyedül 
a számonkérés módját és az online kapcsolatfelvételek dokumentációját szükséges megadni a Moodle-
ban. 
 
Megváltozik a szakdolgozat/diplomamunka témajelentkezés és témamódosítás eljárásrendje is. 
 
A hallgató a témavezetővel elektronikus formában egyeztet a választott témáról, új mintatanterves 
hallgató esetén elkészítik a munkatervet. Ha az oktató elfogadja a hallgató jelentkezését, emailben 
megerősíti azt a hallgatónak és másolatot küld a to@inf.unideb.hu címre. A jelentkezési lapot Neptunos 
kérvény váltja fel, ehhez csatolja a hallgató a munkatervet. 
 
A jelentkezési határidő régi és új mintatanterv esetén is 2020. május 29. péntekre módosul. 
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