Neptun tájékoztató a Kommunikáció és média specializációra történő
jelentkezéshez, a specializáció végzéséhez
Jelentkezés módja:
Lépj az Ügyintézés / Szakirányjelentkezés menüpontra

(1. kép)
Ha a Félévek menüpontban be van állítva az aktuális félév, a Listázás gomb megnyomása után
megjelennek a szakirányválasztási időszakok. Ezt követően a megjelenő időszak sorának végén levő
keresztre nyomva megjelenő Választás gombra kell kattintani:

(2. kép)

1

Ahogy megjelenik a Felvehető szakirányok között a Kommunikáció és média specializáció, a sor
végén lévő keresztre, majd a Felvesz gombra kell kattintani a specializáció felvételéhez.

(3. kép)
A felvétel tényét a rendszer visszaigazolja:

(4. kép)
A Vissza gomb megnyomása után alul megjelenik a specializáció a Kiválasztott szakirányok pontban:

(5. kép)
A szakirányválasztási időszakon belül lehet a választást módosítani. A specializáció leadásához a
Szakirány leadás négyzetbe kell klikkelni, majd megnyomni meg a Szakirány leadás gombot.
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A specializációs tanulmányok elkezdéséhez a jelentkezés (szakirányválasztás) után fel
kell venni a Média szakmai és műveltségi kurzusok 1 (SPMEDIA01) tárgyat.
Hogyan történik a jelentkezések elfogadása, véglegesítése?
A hallgatói jelentkezéseket az intézménynek el kell fogadnia, majd véglegesítenie. Valamennyi, az
adott félévben aktív hallgató jelentkezését elfogadjuk. A jelentkezések elfogadása azonban nem
automatikus, időt vesz igénybe. Ha valakinek elfogadásra került a jelentkezése, megjelenik egy zöld
pipa a kiválasztott szakirány (valójában specializáció) Elfogadva oszlopában (a helyét lásd az 5.
képen). A tárgyfelvétel megkezdése a jelentkezés elfogadása nélkül is lehetséges.
A szakirányválasztási időszak lezárulása után a Tanulmányi osztály véglegesíti a jelentkezéseket. Ezt
követően rendelik hozzá a munkatársak a specializációhoz a program mintatantervét is. Ezután a
Tárgyfelvétel menüpontban kiválasztható a mintatanterv:

Az aktuális félév (Félévek) kiválasztása után a Mintatanterv tárgyai menüpontot kell választani, majd
a jobb oldali oszlopban a Kommunikáció és média specializáció kiválasztása után a Tárgyak listázása
gombot megnyomni. Ekkor megjelennek a már teljesített (ha van ilyen) és az adott félévben felvehető
tárgyak, valamint azok kötelező vagy választható jellege a specializáción belül.

Ezután a felvenni kívánt tárgyak esetében a tárgyfelvétel szabályai szerint kell eljárni. (A tárgyfelvétel
a Teológia szak mintatantervéből is lehetséges.) Tárgyfelvételi időszakon kívül a Tanulmányok /
Előrehaladás menüpontban látható a Kommunikáció és média specializáció mintatantervének
kiválasztása után a médiaképzéshez tartozó összes tantárgy (zöld pipával jelölve a teljesítettek).
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