
A BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

A felvettek beiratkozása a jogszabályoknak megfelelően személyesen és írásban* történik  

az alábbi helyen: Debrecen, Egyetem téri Főépület IV. emelet Auditorium Maximum előadó terem és időpontokban: 

1) 2022. augusztus 30. (kedd) 8.00 – 14.00 óra között, ezen belül: 

Csoport Képz. 

szint 

Munka-

rend 

Fin. 

forma 

Szak/képzés megnevezése  Időintervallum 

1. csoport A N A/K anglisztika, magyar 8.00 – 9.00 óra  

2. csoport A N A/K 
kommunikáció- és médiatudomány, közösségszervezés, 

pedagógia 
9.00 – 10.00 óra  

3. csoport A N A/K 
germanisztika, informatikus könyvtáros, nemzetközi 

tanulmányok, politikatudományok, újlatin nyelvek és kultúrák 
10.00 – 11.00 óra  

4. csoport A N A/K pszichológia, szabad bölcsészet 11.00 – 12.00 óra  

5. csoport A N A/K néprajz, szlavisztika, szociális munka, szociológia, történelem 12.00 – 13.00 óra  

6. csoport O N A/K 10 féléves osztatlan tanárképzés szakpárjai 13.00 – 14.00 óra  

2) 2022. augusztus 31. (szerda) 8.00-12.00 óra között, ezen belül:  
Csoport Képz. 

szint 

Munka-

rend 

Fin. 

forma 

Szak/képzés megnevezése Időintervallum 

7. csoport M N A/K diszciplináris mesterszakok  8.00 – 10.00 óra  

8. csoport 
A L K anglisztika, kommunikáció- és médiatudomány 

10.00– 11.00 óra  
M L A/K 2 féléves osztott tanárképzés szakjai 

3) 2022. szeptember 2. (péntek) 8.00-12.00 óra között, ezen belül: 
Csoport Képz. 

szint 

Munka-

rend 

Fin. 

forma 

Szak/képzés megnevezése Időintervallum 

9. csoport A/M L K pszichológia  8.00 – 9.30 óra  

10. csoport A/M N/L K pótfelvettek és átvettek  9.30 – 10.00 óra  

11. csoport SI L K szakirányú továbbképzések 10.00 – 11.00 óra  

12. csoport SI L K pedagógus szakvizsgák 11.00 – 12.00 óra  

A=alapképzés, O=osztatlan képzés, M=mesterképzés, SI=szakirányú továbbképzés, N=nappali, L= levelező, A/K=állami ösztöndíjas/költségtérítéses  

 

*** 
*Személyesen: a felvett jelentkező személyesen köteles megjelenni a beiratkozáson, akadályoztatása esetén írásos 

meghatalmazással rendelkező meghatalmazott is elvégezheti a beiratkozást; írásban: papír alapon kell a szükséges 

nyomtatványokat, szerződéseket kitölteni és/vagy aláírni. 

A beiratkozásra szíveskedjen magával hozni: 
 alapszakra (BA), osztatlan tanárképzésre (OMA) történt felvétel esetén eredeti érettségi bizonyítványát és 

annak fénymásolatát, ha szerzett már felsőoktatásban oklevelet, akkor az eredeti oklevelet és annak 

fénymásolatát is,  

 diszciplináris és rövid ciklusú tanári mesterszakra (MA) történt felvétel esetén eredeti diplomáját és annak 

fénymásolatát, 

 eredeti nyelvvizsga bizonyítványát vagy bizonyítványait és fénymásolatát, fénymásolatait, 

 személyi igazolványát, lakcím kártyáját (külföldi állampolgár esetén útlevelét), 

 bankszámla számát, 

 TAJ- és adószámát/azonosítóját (ha nincs, addig be kell szereznie; TAJ-szám külföldi állampolgár esetén nem 

kötelező), 

 sötétkék színű tollat (higiéniai okokból a beiratkozáson a kar nem ad), 
 arcmaszkot. 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét arra, hogy csak abban az esetben iratkozhat be, ha minden rendelkezésére álló 

kért dokumentumot és annak másolatát magával hozza. Ha a rendelkezésére álló dokumentumok vagy másolatok 

közül bármi is hiányzik, csak később iratkozhat be és ezzel a tárgy- és kurzusfelvétele is tolódik!  

Kitöltendő a helyszínen az iratkozási lap / törzslap illetve a képzési szerződés önköltséges finanszírozási formára nyert 

felvétel esetén. 

Az aktív hallgatói jogviszonyt a Hallgatói Adminisztrációs Központ munkatársai állítják be a beiratkozást követő 
24 órán belül. Az aktiválásról automatikus Neptun üzenetet kap, utána és a tárgyfelvételi időszak kezdete után tud 

tantárgyakat felvenni a Neptunban. A Neptun belépéséhez: http://neptun.unideb.hu. 

A beiratkozás napján vagy utána kérhető évhalasztás a kari honlapról (btk.unideb.hu – Hallgatóknak – Nyomtatványok, 

űrlapok) letölthető nyomtatvánnyal, melyet a Tanulmányi Osztályra kell eljuttatni (nem a HAK-ba!). 



A tanulmányokkal kapcsolatos tájékoztató anyagot az alábbi linken találja: http://btk.unideb.hu/node/196 

Amennyiben az Önre vonatkozó időpontban a beiratkozáson nem tud részt venni, a beiratkozást követő első munkanap és 

szeptember 16. között (kivételek a további központi beiratkozási időpontok) iratkozhat be a Tanulmányi Osztály fogadó 

óráiban (hétfő-szerda és péntek: 8.00–12.00 óra, csütörtök: 8.00–12.00 és 13.00–15.00 óra) Bertalan Ibolya kolléganő 

irodájában (főépület III. emelet 330.).   

A 2022. szeptember 19–23. közötti beiratkozás már késedelmes beiratkozásnak minősül, ezért 5000 Ft térítési díj 

ellenében iratkozhat be. Kérjük, beiratkozása időpontjának megválasztásakor vegye figyelembe azt, hogy a 

Neptunban tantárgyat, kurzust felvenni csak aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató tud. A 2022. szeptember 19–

23. közötti késedelmes tantárgyfelvétel térítési díja 1500 Ft/tantárgy. 

Az egyetem vezetésének döntése értelmében a 2022/2023. tanév Tanévnyitó ünnepi szenátusi ülése 2022. szeptember 4-

én, vasárnap, 11.00 órától lesz a Főnix Arénában. Az ünnepségen való részvétel minden első éves hallgató számára 

kötelező. Kapunyitás a Főnix Arénában 9.30 órától. Az elsőéves hallgatók az aréna küzdőterén és a számukra kijelölt 

lelátókon foglalhatnak helyet.  

 

Debrecen, 2022. július 25.        Tanulmányi Osztály 


