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Tisztelt Hallgatónk!

Köszöntöm Önt az Eszterházy Károly Egyetemre felvételt nyertek táborában!
Beiratkozás és általános tájékoztatók
Kérem, keresse fel a felvettek.uni-eszterhazy.hu/Gólyahét,Beiratkozás menüpontot és a
baloldali faszerkezetben válassza ki az Ön jelentkezésének megfelelő Campust.
Az egyetemi követelményekkel kapcsolatban (tanulmányi munka, vizsga, fizetendő díjak,
juttatások stb.) a Gólyahéten, illetve a beiratkozás napján tájékoztatót tartunk, melyen kötelező
a részvétel!
Az iratkozásra hozza magával:
1. személyazonosságát igazoló okiratát (személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya)
2. az iratkozási lapot kitöltve és aláírva 2 példányban (augusztus 15-ét követően a neptun
rendszerből nyomtatható, mely elérhetőségéről a későbbiekben adunk tájékoztatást)
3. érettségi bizonyítványát és annak egy jól olvasható fénymásolatát,
4. mesterképzés esetén a továbbtanulásra jogosító - oklevelét és annak egy jól olvasható
fénymásolatát,
5. nyelvvizsga bizonyítványát és annak egy jól olvasható fénymásolatát,
6. adó- és TAJ kártyáját (adóazonosító szám hiányában hallgatói juttatást nem fizethetünk ki,
hiányzó TAJ szám esetén ingyenes orvosi ellátásban nem részesülhet nappali tagozatos
hallgató!)
7. fogyatékossággal élő hallgatók (aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral - küzd) a fogyatékosságot megállapító határozat, igazolás
másolatát.

Egyes szakok speciális igényei: a csecsemő- és kisgyermeknevelő, a gyógypedagógia
valamint

az

óvodapedagógus

hallgatóknak

egészségügyi

kiskönyv,

a

sport-

és

rekreációszervezés, az edző alapszak, valamint a testnevelőtanári osztatlan és mester
képzésen egységes sportfelszerelés, illetve sportorvosi igazolás kötelező. Bővebb információ:
felvettek.uni-eszterhazy.hu/Gólyahét az Egyes szakok speciális igényei menüpontban.

Felhívom a figyelmét, hogy a beiratkozás elmulasztása esetén a felvételi határozat
érvényét veszti!
Egyéb hasznos tudnivalók
Gólyahét
A tanévkezdéshez és az eligazodáshoz szeretnénk segítséget nyújtani hallgatóinknak a
Gólyahét megszervezésével. 2019. szeptember 4-7. között több kötelező programon kell részt
vennie a gólyáknak, ilyenek a beiratkozás, az általános- és tanszéki tájékoztató előadások, az
idegennyelvi szintfelmérő teszt (csak nappali tagozatos hallgatók számára), és a tanévnyitó
díszünnepély. Ezek mellett kötetlen programokkal igyekszünk minden olyan oktatással,
tanulmányi üggyel (pl. tanegység felvétel, külföldi tanulmányok folytatásának lehetősége),
hallgatói szolgáltatásokkal (pénzügyek, ösztöndíjak) és a hallgatói élettel (programok,
rendezvények) kapcsolatos információt átadni, amelyre feltétlenül szükség lesz a tanulmányok
sikeres folytatásához. További, részletesebb információk 2019. augusztus 30. után a
felvettek.uni-eszterhazy.hu/Gólyahét, Beiratkozás menüpont alatt találhatók.
Tanegységfelvétel (valamennyi hallgatónak)
Az órákra való jelentkezés (tanegységek felvétele), az egyéni órarend összeállítása
számítógépes hálózaton, a NEPTUN programban történik a beiratkozást követően. A
számítógépes hozzáférésről és hallgatói segítségről felvettek.uni-eszterhazy.hu a Neptun
elnevezésű menüpontban tájékozódhat. Ugyanezen az oldalon találja a program használatához
szükséges leírást is.
A Neptun-kódot várhatóan augusztus 28. után – a felvételi azonosító (ld. felvételi
határozat) segítségével - a felvettek.uni-eszterhazy.hu/Neptun/Neptunkód lekérdezése
menüpont alatt nézheti meg. A jelszó a születési dátum (NeÉÉÉÉHHNN).
Önköltséges finanszírozási formára felvételt nyert hallgatókkal a beiratkozás napján az
egyetem képzési szerződést köt. A szerződés szövege előzetesen megtekinthető a felvettek.unieszterhazy.hu oldalon a Nyomtatványok menüpontban. Felhívom a figyelmét, hogy
tanegységet addig nem tud felvenni, míg az önköltségi díj első részletét be nem fizeti! A
fentiek alapján javasoljuk, hogy a beiratkozás napjáig az első részlet átutalását tegyék meg!
Az

önköltségi

díj

befizetésének

módjáról

http://felvettek.uni-

eszterhazy.hu/hu/felvettek_hu/penzugyek/fizetesi-modok-es-hataridok oldalon tájékozódhat.
A magyar állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgatók az ösztöndíj szerződés
feltételiről a Pénzügyek/Magyar állami ösztöndíjas képzés menüponton tájékozódhatnak.

Idegennyelvi szintfelmérés (nappali tagozatos alapképzés, osztatlan, illetve felsőoktatási
szakképzésre felvételt nyert hallgatónak)
Az idegen nyelvi kompetenciák felmérése céljából minden nappali tagozatos alap,
osztatlan, illetve felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatónak - függetlenül attól,
hogy rendelkezik e már nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy sem - szintfelmérő tesztet kell
írniuk. A szintfelmérő teszt megírására 2019. szeptember 4-én 12 órától szeptember 6-án 12
óráig biztosítunk lehetőséget online módon. A szintfelmérő teszt írásával kapcsolatos részletes
tájékoztatást augusztus végén e-mailen megküldjük.
Felhívom a figyelmüket a nappali tagozatra felvételt nyert hallgatóknak, hogy kollégiumi
jelentkezésüket

2019.

augusztus

30-ig

nyújthatják

be.

Bővebb

információ

a

http://felvettek.uni-eszterhazy.hu/hu/felvettek_hu/kollegiumok-236 menüpontban.
További fontos információk: (valamennyi hallgatónak)
 szociális ügyekről (ösztöndíjak),
 pénzügyekről (fizetendő díjak, fizetési módok, tranzakciók, diákhitel) a felvettek.unieszterhazy.hu oldal Pénzügyek menüpontban érhetők el.
Kérdéseivel keresse munkatársaimat az alábbi elérhetőségen:
http://felvettek.uni-eszterhazy.hu/irjon_nekunk.
Tanulmányaihoz sok sikert, a nyár hátralévő napjaira jó pihenést kívánok!

E g e r, 2019. augusztus 27.

Kalóné Szűcs Erzsébet sk.
oktatási igazgató

