A vizsgaidőszakkal kapcsolatos határidők
Vizsgajelentkezés kezdete:
Évfolyamdolgozat leadási határideje ősszel:
Elővizsga időszak:

2018. november 26.
2018. november 30.
2018. november 26 –
december 14.
2018. december 15 –
2019. január 22.

Vizsgaidőszak:
Szakdolgozatvédés (az abszolutóriumhoz szükséges a szakdolgozat
leadása, megvédése is azon hallgatókat illetően, akik 2016. szeptember
1. után szereznek abszolutóriumot)
Leadási határidő a konzulensnek: a szakdolgozat első változatának / 2030 oldalának / vázlatának / szinopszisának leadási határideje a nyári
záróvizsga-időszakban vizsgázók számára1
Pótvizsgaidőszak:
Jegyek elfogadása a Neptun-rendszerben:

2018. november 30.

2018. december 20.
2019. január 23 – 25.
2019. január 28 – 30.

A Hallgatói Irodában 2019. január 2-től január 25-ig a dolgozatok az alábbi
időpontokban tekinthetők meg:
A Hallgatói Iroda nyitvatartási ideje (ügyintézés és jegyzetvásárlás) a
vizsgaidőszakban:
Hétfő: 13.00-17.00
Szerda: 13.00-17.00
Péntek: 11.00-16.00
Szombat: 12.00-15.00
A Könyvtár nyitvatartási ideje a vizsgaidőszakban:
hétfőn: 9.00 – 18.00 óráig
szerdán: 9.00 – 17.30-ig
csütörtökön: 9.00 – 19.00 óráig
pénteken: 9.00 – 18.00 óráig
Január 5-tól 19-ig a könyvtár szombaton 9.00 – 16.30 óráig tart nyitva (más
időpontokban szombaton zárva).
A Pénztár nyitvatartási ideje vizsgaidőszakban:
hétfőn: 10.00 – 16.00 óráig
kedden: 10.00 – 16.00 óráig
szerdán: 17.00 – 18.00-ig
csütörtökön: 10.00 – 16.00 óráig
pénteken: 10.00 – 16.00 óráig
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A konzulens más időpontot, feladatot is megadhat.
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Vizsgázási tudnivalók
Minimálisan megszerzendő kreditszám
Önköltséges / költségtérítéses hallgatóknak: 12.
Államilag támogatott / állami ösztöndíjas képzésben a túl kevés teljesített kredit két
aktív félév után (akkor is, ha közben passzív félévek vannak) költségtérítéses képzésre
való átsoroláshoz vezethet.
A tanulmányaikat 2016. szeptember 1-e után kezdők figyelmébe (főleg az I, II., III.
évfolyam): az állami ösztöndíjas képzésben maradáshoz az utolsó két aktív félév
átlagában legalább 18 kreditet és legalább 2,5-ös tanulmányi átlagot kell elérni.
Alább találhatók a IV-V. évfolyamon teljesítendő kreditszámok:
Évfolyam, félév

Mintatanterv Minimálisan
szerinti
megszerzendő kredit
kreditszám
államilag támogatott
képzésben
IV. évfolyam, 1. félév 28
14
IV. évfolyam, 2. félév 28
14
V. évfolyam, 1. félév 29
15
V. évfolyam, 2. félév 27
14

Vizsgajelentkezés, átjelentkezés, lejelentkezés
Vizsgázni kizárólag elektronikus vizsgajelentkezés alapján lehet.
Vizsgára jelentkezni a Neptun tanulmányi rendszerben lehet (ld. a Neptun tájékoztatót)
legkésőbb a vizsgát megelőző munkanapon 12 óráig. Kérjük azonban, hogy hallgatóink
a vizsgaidőszakot megelőzően jelentkezzenek valamennyi felvett tárgyukból a nekik
megfelelő időpontokra.
Vizsgaidőpontról kijelentkezni, illetve más vizsgaidőpontra átjelentkezni is
elektronikus úton lehet. Az átjelentkezést (a vizsgaidőpont kiírásával, a jelentkezési
feltételek megadásával – pl. létszámkorlát) a vizsgakiírás teszi lehetővé, illetve
korlátozza. Kijelentkezni, átjelentkezni a vizsgát megelőző munkanap déli 12 óráig
lehet. Átjelentkezés csak férőhely hiányában tagadható meg. A hallgató az önhibáján
kívüli akadályoztatást igazolni köteles (orvosi, munkahelyi igazolás).
Figyelem! Hétfői vizsgára jelentkezni és lejelentkezni is csak péntek 12:00 óráig lehet. Január 2-a,
keddre december utolsó munkanapján, 31-én, pénteken déli 12:00 óráig lehet jelentkezni, vagy
lejelentkezni.

A hallgató abban az időpontban, amire jelentkezett, köteles megjelenni és vizsgát tenni.
Vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén a hallgató a Térítési és juttatási
szabályzatban meghatározott díjat köteles fizetni.
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Félév végi aláírás (szorgalmi jegy)
Vizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki a tantárgy előzetesen kihirdetett tanulmányi
kötelezettségeit teljesítette órára járással, illetve egyéni tanulmányi rendben a tanár által
megszabott követelmény teljesítésével. Vizsgára jelentkezni és vizsgázni félév végi
aláírás (szorgalmi jegy) nélkül is lehet, de az aláírást a szorgalmi, de legalább a
vizsgaidőszak végéig meg kell szerezni. Ha a hallgató vizsgaidőszak végéig sem
teljesíti az aláírás feltételeit, de a vizsgaidőszakban vizsgát tesz a tárgyból, az
érdemjegyet a Tanulmányi osztály törli a tanulmányi rendszerből. Ha a hallgató
vizsgaidőszak végéig nem teljesíti az aláírás feltételeit és nem vizsgázik a tárgyból,
érdemjegye, szorgalmi jegye nincs, a tárgy teljesítetlen marad.

A vizsgák tisztasága
A vizsgáztató kitetetheti a táskákat, csomagokat, mobilokat és más okos eszközöket a
terem egy pontjára. A mások dolgozatára nézőket, a beszélgetőket vagy bármilyen
módon kommunikálókat a vizsgáztató először figyelmezteti, majd, ha esetleg
megismétlődik, felfüggeszti őket a vizsga alól. Ha valaki meg nem engedett
segédeszközt használ a vizsgán, figyelmeztetés nélkül is, rögtön felfüggeszthető a
vizsga alól.
A vizsga felfüggesztése esetén a tárgyért felelős oktató dönti el, hogy elégtelent kap a
hallgató és még egyszer vizsgáznia kell az adott tárgyból, vagy egy következő félévben
újra fel kell vennie és csak úgy teljesítheti az adott tárgyat.
A csalás más eseteiről, ezek következményeiről ld. a Tanulmányi és vizsgaszabályzat
„Tanulmányi
fegyelmi
vétségek
és
eljárás”
című,
33.
§-át
(www.szpa.hu/jogtár/szabályzatok).

A vizsgaidőszakhoz kapcsolódó késedelmi díjak
Pótvizsgadíj: Ismételt vizsga, gyakorlati jegy, beszámoló díja: 3000.- Ft (ugyanabból a
tárgyból tett harmadik és további vizsga, második vagy további pótidőpontban beadott
(házi) dolgozat stb. esetén, akár javító, akár utóvizsgáról van szó)
Vizsgáról való igazolatlan távolmaradás: 3000.- Ft
Vizsgaidőszak utáni (ideértve az utóvizsga-időszakban tett vizsgát is), illetve
második vagy további javítóvizsga díja: 3000.- Ft/vizsga
Vizsgára való késedelmes jelentkezés: 2000.- Ft/vizsga
A késedelmi díjakat a Tanulmányi osztály dolgozói kiírják a Neptun rendszerben (a
hallgató ezt a Neptun rendszerben a „Pénzügyek”, „Befizetés” menüpontban láthatja,
ha beállítja a „Félévek”-nél, hogy minden félév, illetve a „Státusz” pontban kiválasztja
az Aktív [= be nem fizetett] státuszt). Amíg a hallgató a díjat nem fizette ki, vagy
mulasztását, késedelmét nem igazolta, nem tud bejelentkezni a következő félévre. Ha a
hallgató által befizetett díj vagy a befizetés, illetve a mulasztás/késedelem igazolása a
Tanulmányi osztályra beérkezik, az ügyintéző a pénzügyi tétel státuszát teljesített-re
állítja.
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Teljesítési lap (vizsgabizonylat) nyomtatása szóbeli vizsgához
A 2015/16. 1. félévtől a Szent Pál Akadémián nem használunk papír alapú leckekönyvet
(indexet). Ezért a szóbeli vizsgák előtt a hallgatónak teljesítési lapot kell
kinyomtatnia a Neptun tanulmányi rendszerből, amire a vizsga végeztével az oktató
beírja a jegyet és aláírja a lapot. A teljesítési lap a hallgatóé marad, mint korábban
az index. Ha a vizsga szigorlat, a teljesítési lapon jelezni kell, hogy rész- vagy végleges
jegyről van-e szó. Amennyiben eltérés lenne a vizsgalap (az oktató adja le a Tanulmányi
osztályra, ezen szerepelnek egy adott vizsganapon vizsgázók érdemjegyei), illetve a
Neptun rendszerben szereplő jegy és a teljesítési lapon szereplő jegy között, a teljesítési
lapot kell figyelembe venni. Kérünk ezért minden hallgatót, a teljesítési lapokat jól
őrizze meg! A teljesítési lapok alapján a Neptun rendszerben javítás a félév lezárásáig
végezhető. Miután a hallgató a jegyeit elfogadta, illetve a félév lezárásra került (akkor
is, ha a hallgató nem élt a jegyelfogadás lehetőségével), javítás nem végezhető, kizárólag
abban az esetben, ha a tévedés informatikai okból vagy adminisztratív hibából történt.
Teljesítési lap nyomtatása a Neptun rendszerből:
A Vizsgák, Felvett vizsgák menüpontban láthatók azok a vizsgák, amelyekre a hallgató
jelentkezett (ha nem, ki kell választani a félévet és megnyomni a Listázás gombot). Rá
kell lépni arra a vizsgára, amihez szeretnénk kinyomtatni a teljesítési lapot és
megnyomni a sor végén szereplő plusz jelet. Három lehetőség (Vizsga adatok, Leadás,
Vizsgacsere) közül a Vizsga adatok-ra kattintva a lapon alul bal oldalt látható a
Vizsgabizonylat nyomtatása gomb, ezt kell megnyomni. Az ekkor megjelenő ablakból
a Megnyitás gombot kell kijelölni, majd megnyomni az OK gombot. Ezután a File,
Print menüpontból a Print gomb megnyomásával a szokott módon lehet kinyomtatni a
teljesítési lapot.
A nyomtatás bárhol, illetve a főiskola épületében díjmentesen elvégezhető.

A vizsgaeredmények közzététele
A vizsgaeredmények a Neptun rendszerben
A hallgató vizsgaeredményeit a Neptun rendszerben a Tanulmányok, Leckekönyv,
illetve a Vizsgák, Felvett vizsgák menüpontban (ki kell választani a félévet és
megnyomni a Listázás gombot) láthatja.
Írásbeli vizsga eredményét a vizsgától számított tíz napon belül közzé kell tenni a
Neptun tanulmányi rendszerben. A rendszer jegybeíráskor rendszerüzenetet küld a
hallgatónak a bekerült érdemjegyről, a bekerülés időpontjáról. Kérjük ezért, hogy a
hallgatók figyeljék a Neptun üzeneteket, illetve a tanulmányi rendszerbe beírt jegyeiket,
mert a jegyekről személyes üzenetet nem küldünk.
Szigorlati írásbeli részjegyek közzététele a tanulmányi rendszerben való rögzítés után a
Neptun belépő oldalon történik a Letölthető dokumentumok között a hallgató Neptun
kódja, a tantárgy, az oktató neve, az időpont és a jegy megjelölésével. Ebben a hallgató
neve nem szerepel. Szigorlati részjegy írásbeli vizsga esetén akkor kell a szóbeli vizsgát
megelőző munkanap délig közzétenni az írásbeli eredményét, ha az írásbeli és a szóbeli
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rész között legalább 3 munkanap eltelik, egyébként a hallgató a szóbeli vizsgán vagy a
szóbeli után értesül az írásbeli részjegyről (a fent jelzett módon, a Letölthető
dokumentumok között). A végleges jegyről a szóbeli vizsgán vagy a Neptun tanulmányi
rendszerbe történt beírás nyomán (ld. az írásbeli vizsgák közzétételéről írottakat) értesül
a hallgató.
A szóbeli vizsgák jegyeit illetően ld. a teljesítési lapnál szereplőket. Amennyiben a
szigorlat végleges jegyét a szóbeli vizsgán határozza meg a tanár, az is rákerül a
teljesítési lapra, ha nem, a hallgató az írásbeli vizsgajegyek közzétételi szabályai szerint
értesül a végleges jegyről.
A félévközi, gyakorlati jegyek, beszámolók, jegymegajánlás útján szerzett jegyek
eredményéről az írásbeli, illetve szóbeli vizsgák közlési módja szerint értesül a hallgató.

A vizsga megismétlése
A sikertelen vizsga megismétlése (javítóvizsga, ismétlő javítóvizsga)
Biztosítani kell, hogy a hallgató a sikertelen vizsgát még a vizsgaidőszakban
megismételhesse (javítóvizsga), kivéve, ha az utolsó vizsgaidőpontban vizsgázik. A
sikertelen javítóvizsgát egy vizsgaidőszakban legfeljebb kétszer lehet megismételni
(ismétlő javítóvizsga). Elégtelen osztályzatnak számít a "nem felelt meg" minősítés is.
A javítás után a továbbiakban – tanulmányi átlag, ösztöndíj és egyéb vonatkozásban –
csak a kijavított jegyet kell figyelembe venni. Ugyanazon tanegységből a teljes
tanulmányok ideje alatt (ugyanazon képzésben) legfeljebb ötször lehet javítóvizsgát
tenni.
A vizsgáról való távolmaradás nem befolyásolhatja a hallgató tudásának értékelését. Ha
a hallgató nem jelent meg a vizsgán, tudása nem értékelhető, azonban a Térítési és
juttatási szabályzatban meghatározott utóvizsgadíjat köteles fizetni, ha nem igazolja,
hogy távolmaradása indokolt volt.
Gyakorlati jegy elégtelensége, illetve beszámoló sikertelensége esetén a javítás
lehetőségét lehetőleg a vizsgaidőszak első felében kell a hallgató számára megadni
(külön szóbeli vagy írásbeli beszámoltatás).
Második vagy további ismétlő javítóvizsga (ugyanabból a tárgyból tett harmadik vagy
további vizsga, beszámoló, írásbeli munka leadási vagy gyakorlati jegy javítási, pótlási
határidejének másodszori vagy többedik elmulasztása) esetén a vizsga előtt a
Gazdasági osztályon utóvizsgajegyet kell vásárolni, s azt a vizsgáztató oktatónak a
vizsga megkezdése előtt be kell mutatni. Az utóvizsgadíj befizetése átutalással, postai
befizetéssel is teljesíthető. A késedelmi díjakat a Tanulmányi osztály dolgozói írják ki a
Neptun rendszerben (ld. A vizsgaidőszakhoz kapcsolódó késedelmi díjak pontot).
Ugyanez vonatkozik a vizsgaidőszakon kívül (utóvizsgaidőszakban) tett vizsgára is,
függetlenül attól, hányadik vizsgáról, mulasztásról van szó.
Ha az ismétlő javítóvizsga sem volt sikeres, és a vizsgán, valamint a javítóvizsgán
ugyanaz a személy vizsgáztatott, a hallgató kérésére biztosítani kell, hogy az ismétlő
javítóvizsgát másik oktató vagy vizsgabizottság előtt tehesse le.
A sikeres érdemjegy javítása
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A hallgató sikeres vizsga esetén is megismételheti a vizsgát (egy vizsgaidőszakon belül)
és jelentkezhet e célból egy újabb vizsgaidőpontra a tanulmányi rendszerben. A
vizsgajelentkezés érvényteleníthető, ha olyan hallgatónak van szüksége a férőhelyre, aki
még nem vizsgázott a tárgyból.
A tanulmányi átlag kiszámításakor a vizsga javításának eredményét kell figyelembe
venni. Egy tárgyból egyszer lehet sikeres vizsgát javítani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi javítási lehetőség az adott vizsgaidőszakra
vonatkozik, lezárt időszak vizsgáját megismételni (legalább elégséges osztályzat
esetén), a tárgyat újra felvenni nem lehetséges.

A vizsgadolgozatok megtekintése
A hallgató az eredmény kihirdetését követően a vizsgaidőszak során kihirdetett
időpontokban a Hallgatói Irodában megtekintheti dolgozatát. Nyomatékosan kérjük
a dolgozatok megtekintésével kapcsolatban, hogy az istentiszteletek idejét mindenki
tartsa tiszteletben.

A jegyek elfogadása
A vizsgaidőszak lezárultával a Tanulmányi osztály által közzétett időszakban a
hallgatónak lehetősége van jegyeit elfogadni, illetve hiba esetén törlési, javítási
kérelmet előterjeszteni a Tanulmányi osztályon. A Neptun rendszerben módosítás,
javítás a félév lezárásáig végezhető. Miután a hallgató a jegyeit elfogadta, illetve a félév
lezárásra került (akkor is, ha a hallgató nem élt a jegyelfogadás lehetőségével), javítás
nem végezhető, kizárólag abban az esetben, ha a tévedés informatikai okból vagy
adminisztratív hibából történt.

Hitelesített törzslapkivonat félév végén
A hallgató kérésére a félév vizsgaeredményeit a Tanulmányi osztály félévente egy
alkalommal ingyenesen hitelesíti.
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