Ikt.sz.:

HSZK/ 680-2/2021.

TÁJÉKOZTATÓ
az I. évfolyamos
pótfelvételi eljárásban felvételt nyert hallgatók részére

Kedves Hallgató!
1.

Tájékoztatom, hogy kreditrendszerű tanulmányainak nyilvántartása a NEPTUN Egységes
Felsőoktatási Tanulmányi Rendszerben történik. A felvételről szóló értesítéssel együtt küldtük
meg a NEPTUN belépési kódját és jelszavát, melyet szíveskedjen megőrizni. Az egyetem
honlapján (www.nye.hu/tfo) megtekinthető dokumentumokat szíveskedjen alaposan
áttanulmányozni, hogy a tanulmányaival kapcsolatos teendőit, pénzügyi befizetéseit
zökkenőmentesen el tudja végezni.

2.

A tűz- és munkavédelmi oktatási anyag megismerése a beiratkozás feltétele. Elérhető a
www.nye.hu honlapon.

3.

Az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatóknak az I. félévi önköltség egyösszegben
kerül kiírásra, amelyet 2021. október 31-ig a NEPTUN pénzügyi rendszerében be kell fizetni.
Továbbiakban a Nyíregyházi Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának 26.§-a a mérvadó.
Amennyiben a munkáltató átvállalja az önköltség összegének fizetését, abban az esetben
szíveskedjen a honlapról letöltött (www.nye.hu/tfo) számlaigénylő lapot (kitöltve, aláírva és
bélyegzővel ellátva) a Nyíregyházi Egyetem Gazdasági és Kontrolling Irodájába legkésőbb
szeptember 15-ig beérkeztetni. Ez esetben számla kerül kiállításra a munkáltató részére (a
számlaigénylő alapján), és átutalással kell azt kiegyenlítenie. A szakonkénti önköltség félévi
összege a www.nye.hu/tfo honlapon megtalálható.
A diákhitelt igénylő hallgató a szerződését szeptember 15-ig köteles bemutatni a tanulmányi
előadójának a befizetés halasztásához.
A fizetendő önköltség összegét a “Kiírt tételek” között személyre szólóan találják meg.

4.

A beiratkozásra 2021. augusztus 31-től szeptember 3-ig (munkanapokon) van lehetőség,
melyre szíveskedjen magával hozni és tanulmányi előadójának leadni:
- a NEPTUN-rendszerben kitöltött, kinyomtatott és aláírt beiratkozási lapot (letölthető:
Információ/Általános nyomtatványok), mely az állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert
hallgatók nyilatkozatát is tartalmazza,
- a felvételi pontszámításkor figyelembe vett okmányainak (érettségi bizonyítvány, OKJ-s
bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány, oklevél stb.) eredeti és másolati példányát,
- az adó- és társadalombiztosítási azonosító (TAJ) számát,
- az állami ösztöndíjas képzésre felvettek ügyfélkapu létesítéséről az igazolást,
- az önköltséges képzésre felvettek a Hallgatói Képzési Szerződés aláírt 2 db példányát
(letölthető: www.nye.hu/tfo),
- 2 db igazolványképet (3,5 cm x 4,5 cm), hátoldalán név és szak feltüntetésével,
- az aláírt nyilatkozatot a tűz- és munkavédelmi oktatási anyag megismeréséről (a nyilatkozat
a www.nye.hu honlapról tölthető le).

A regisztráció elvégzése a NEPTUN-rendszerben is kötelező! A regisztráció 2021.
augusztus 31-től szeptember 3-ig történik. Amennyiben ezt a megadott határidőig elmulasztja,
illetve a beiratkozáshoz szükséges fenti dokumentumokat nem hozza magával, úgy a felvételi
döntés megszüntetésre kerül.
1.

A szakok tanterveit megtalálja a ttajekoztato.nye.hu címen. A 2021/2022-es tanév I. félévi
tantárgyfelvételre 2021. augusztus 31-én 800 órától szeptember 6-án 1200 óráig nyílik
lehetőség. A felvett tantárgyakhoz a kurzust is kötelező felvenni.
Ezt követően 2021. szeptember 18-ig csak térítés ellenében van lehetőség tantárgyfelvételre és a
tévesen felvett tantárgyak törlésére. A kérelmet elektronikusan kell benyújtani a NEPTUNrendszer ügyintézés menüpontjában. Egyéb tanulmányi ügyekre vonatkozó kérelmek (pl.
kreditbeszámítás, stb.) a szorgalmi időszak 2. hetének végéig, 2021. szeptember 18-ig nyújthatók
be. Passzív félévet (hallgatói jogviszony szüneteltetését) a TVSZ 3. § 6. bekezdése alapján kaphat.

6.

A diákigazolvány igénylését a NEPTUN-rendszerben csak akkor kezdje el, ha a tanév I. félévi
bejelentkezése a tanulmányi előadója részéről el van fogadva. Ellenkező esetben sikertelen lesz
az igénylése. Az igénylés menetéről szóló tájékoztató a www.nye.hu/tfo honlapon
megtekinthető.

7.

A kedvező diákhitel-felvételi lehetőségekről tájékozódhat a www.diakhitel.hu honlapról. További
információkért az “A” épület fsz. 25-ös szobában keresse munkatársunkat (Tasnádiné Vida
Zsuzsa).

8.

A 2021/2022-es tanév I. félévi konzultációs rendjét a tantárgy és kurzusfelvételt követően tudja
megtekinteni.

Nyíregyháza, 2021. augusztus 31.
Tisztelettel,

Nagyné Erdős Judit
központvezető

