Tisztelt Hallgató!
A kérelmek előterjesztésének és elbírálásának rendjével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.
ELEKTRONIKUS KÉRELMEK, MELYEK KIZÁRÓLAG A NEPTUN RENDSZER E-KÉRVÉNYKEZELŐ FELÜLETÉN KERESZTÜL
NYÚJTHATÓK BE (AZ ELJÁRÁSI DÍJAKAT A RENDSZER GENERÁLJA):
A kérelem típusa
Átsorolási kérelem
Demonstrátori
pályázat
Dékáni
méltányossági
kérelem aláírás
pótlásához
Dékáni
méltányossági
kérelem gyakorlati
jegy pótlásához
Dékáni
méltányossági
kérelem negyedik
vizsgához
Kérelem
pótzáróvizsganapon történő
részvételre

Kérelem sikeres
záróvizsga
pótnapon történő
javítására

Dékáni
méltányossági
kérelem NEGYEDIK
záróvizsgához
Évfolyamdolgozati
konzulensváltás
Hallgatói névsorból
törlés
Kedvezményes
tanulmányi rend
Kedvezményes
vizsgarend
Költségtérítési
díj/önköltség két
részletben történő
fizetése iránti
kérelem
Kreditbeszámítás

Beadás kezdete
Vizsgaidőszak 5.
hetének kezdete
(2022. június 13.)
Regisztrációs hét
kezdete
(2022. január 31.)
A szorgalmi
időszak vége
(2022. május 14.)
A szorgalmi
időszak vége
(2022. május 14.)
A vizsgaidőszak
kezdete
(2022. május 16.)

Beadás vége
Vizsgaidőszak utolsó
napja
(2022. június 25.)
A szorgalmi időszak
1. hetének vége
(2022. február 12.)
A vizsgaidőszak
második hetének
vége
(2022. május 27.)
A vizsgaidőszak
második hetének
vége
(2022. május 27.)
A vizsgaidőszak
vége
(2022. június 25.)

Eljárási díj

15 munkanap

3.000,- Ft

15 munkanap

3.000,- Ft

15 munkanap

3.000,- Ft

15 munkanap

3.000,- Ft

15 munkanap

3.000,- Ft

Jogász szakon az
utolsó záróvizsgát
követő, komplex
záróvizsga esetén
a záróvizsgát
követő munkanap
kezdete
Jogász szakon az
utolsó záróvizsgát
követő, komplex
záróvizsga esetén
a záróvizsgát
követő munkanap
kezdete
A záróvizsga
jelentkezési
időszak első napja

A záróvizsga
jelentkezési időszak
utolsó napja

15 munkanap

3.000,- Ft

Folyamatos

Folyamatos

15 munkanap

3.000,- Ft

Folyamatos

Folyamatos

8 munkanap

2.000,- Ft

Regisztrációs
kezdete
(2022. január
Regisztrációs
kezdete
(2022. január
Regisztrációs
kezdete
(2022. január

hét

Jogász szakon az
utolsó záróvizsgát
követő, komplex
záróvizsga esetén a
záróvizsgát követő
munkanap vége

Döntéshozatal
15 munkanap

Jogász szakon az
utolsó záróvizsgát
követő, komplex
záróvizsga esetén a
záróvizsgát követő
munkanap vége

15 munkanap

3.000,- Ft

15 munkanap 700,- Ft/tantárgy

15 munkanap

2.000,- Ft

31.)

A szorgalmi időszak
1. hetének vége
(2022. február 12.)
A szorgalmi időszak
1. hetének vége
(2022. február 12.)
Regisztrációs hét
vége
(2022. február 5.)

Regisztrációs hét
kezdete
(2022. január 31.)

A szorgalmi időszak
1. hetének vége
(2022. február 12.)

15 munkanap

1000,Ft/tantárgy

31.)
hét
31.)
hét

15 munkanap 700,- Ft/tantárgy

Rendes passzív
félév iránti kérelem
Szakdolgozati téma
és/vagy
konzulensváltás
Utólagos
beiratkozás
Utólagos passzív
félév iránti kérelem
Utólagos
tárgyfelvétel
és/vagy tárgyleadás
Tagozatváltás
Képzés-, szakváltás

Regisztrációs hét
kezdete
(2022. január 31.)
Folyamatos

Regisztrációs hét
vége
(2022. február 5.)
Folyamatos

A szorgalmi
időszak első napja
(2022. február 7.)
A szorgalmi
időszak első napja
(2022. február 7.)
A szorgalmi
időszak első napja
(2022. február 7.)
A szorgalmi
időszak végétől
(2022. május 14.)
A szorgalmi
időszak végétől
(2022. május 14.)

A szorgalmi időszak
15. napja
(2022. február 21.)
A szorgalmi időszak
15. napja
(2022. február 21.)
A szorgalmi időszak
15. napja
(2022. február 21.)
2022. június 30.
2022. június 30.

8 munkanap

-

15 munkanap

3.000,- Ft

15 munkanap

2.000,- Ft

8 munkanap

2.000,- Ft

15 munkanap

2.000,Ft/tantárgy

15 munkanap

5.000,- Ft

15 munkanap

5.000,- Ft

E-kérvény hallgatói tájékoztató: https://jogikar.unimiskolc.hu/files/13557/ekervenyek%20hallgatoi%20utikalauza%202021.pdf
KIZÁRÓLAG PAPÍR ALAPON A DÉKÁNI HIVATALBA BENYÚJTHATÓ KÉRELMEK:
A kérelem típusa
Beadás kezdete
Beadás vége
Döntéshozatal
Képzési támogatás
A közzétett
A közzétett pályázati
15 munkanap
pályázati felhívás
felhívás szerint
szerint
Eredményes tanévkezdést kívánunk!
Állam- és Jogtudományi Kar
Dékáni Hivatal

Eljárási díj

