Kurzusbővítési kérelem leadásának menete a Neptunban
Kérelmet az a hallgató tudja beadni, akinek van 2019/20/1 félév, csak olyan mintatantervi tárgyakra,
ahol erre a félévre van meghirdetett kurzus.
A kérelmet a hallgató a Tanulmányok/ Mintatantervek menüponton az alábbiak szerint adhatja le.

A hallgatónak a mintatanterv kiválasztásával ki kell listáznia a tárgyakat.

A tárgy során állva a + jelre kattintva lehet kérelmet beadni.

A tárgyról indítható kérelmek közül a Kurzus bővítési kérelmet kell kiválasztani.

A kérelem fejlécében a hallgató Neptun adatai találhatók.

Legördülő listából ki kell választani a bővítés okát:

Legördülő listából kell kiválasztani a bővítendő és felveendő kurzus kódját. Csak olyan kurzuskódok
jelennek meg, a hallgató képzésének karára kerültek meghirdetésre, és már beteltek.
Amennyiben nem jelenik meg kurzuskód, akkor a hallgató karán nincs meghirdetve vagy nem teltek
még be a kurzusok, tehát a hallgató kérelem nélkül is fel tudja venni.

A kérelem végén található a tanulmányi adatok a tanszéki döntést segítik.

A kérelem leadása a helyes kitöltés után Következő gomb megnyomásával indítható, ami után a
hallgató ellenőrizheti a kérelem adatait.

Amennyiben, a kérelem leadható a Kérvény leadása gomb megnyomása után a hallgatót a rendszer
tájékoztatja a sikeres kérvényleadásról.
A kérelem elbírálásáról a hallgató Neptun üzenetet kap.

Kurzus indítása iránti kérelem leadásának menete a Neptunban
Kérelmet az a hallgató tudja beadni, akinek van 2019/20/1 félév, és csak olyan mintatantervi
tárgyakra, ahol erre a félévre NINCS meghirdetett kurzus.
A kérelmet a hallgató a Tanulmányok/ Mintatantervek menüponton az alábbiak szerint adhatja le.

A hallgatónak a mintatanterv kiválasztásával ki kell listázni a tárgyakat.

A tárgy során állva a + jelre kattintva lehet kérelmet beadni.

A tárgyról indítható kérelmek közül a Kurzus indítása iránti kérelmet kell kiválasztani.

A kérelem fejlécében a hallgató Neptun adatai találhatók.

Legördülő listából ki kell választani az indítás okát:

A kötelezően kitöltendő részeket pirossal jelzi, és nem engedi elmenteni.

A kérelem végén található a tanulmányi adatok a tanszéki döntést segítik.

A kérelem leadása a helyes kitöltés után Következő gomb megnyomásával indítható, ami után a
hallgató ellenőrizheti a kérelem adatait.

Amennyiben, a kérelem leadható a Kérvény leadása gomb megnyomása után a hallgatót a rendszer
tájékoztatja a sikeres kérvényleadásról.
A kérelem elbírálásáról a hallgató Neptun üzenetet kap.

