VizsgaGuide –mit kell tudnod mindenképpen vizsgázás előtt!
Kinek, miért
A Vizsga guide elsősorban azért készült, hogy összefoglaljon minden olyan fontos tudnivalót az újdonsült gólyák
és a felsőbb évesek számára, amik elengedhetetlenek a tárgyak, vizsgák teljesítéséhez. Érinti az aláíráspótlás
mibenlétét, a szóbeli vizsga dresscodeját, és sok más, gyakran felmerülő kérdés megválaszolását is.

Ellenőrzés
Elsősorban kérünk benneteket ellenőrizzétek a szabályzatnak megfelelően, hogy ezek a feltételek teljesülnek-e
az ebben a félévben meghirdetett vizsgákra:
o Tantárgyanként legalább három vizsgaidőpont kiírása kötelező és ebből egyet a vizsgaidőszak utolsó
hetére kell tenni.
o A vizsgahelyek száma a vizsgázók létszámának másfélszeresét fedje le.
o Meghirdetett vizsgaidőpont nem törölhető, csak a vizsgára jelentkező hallgatók egyetértésével.
Amennyiben valami probléma merülne, fel azonnal jelezzétek a NIK HÖK fele a vizsgaidőszakot megelőző
héten, illetve az első vizsgahéten, mert bizonyos idő eltelte után, már érdemi megoldást nem lehet elérni, csak
az oktató jóindulatán múlik, mert a KHÖK egyetértése kell a kiírt vizsgákhoz.

Időbeosztás
Nagyon fontos dolog az időbeosztás!
Készíts egy menetrendet a vizsgaidőszakról, amibe kalkulálj bele bizonyos csúszást olyan esetre, ha még se
lenne elég idő megtanulni az adott anyagot, vagy, ha nem sikerülne az első vizsga. Ezzel el tudod kerülni, hogy
lemaradj egy-egy vizsgaalkalomról hely betelte miatt.
Tipikus eset, amikor vizsgaidőszak vége előtti 2. hétre vesznek fel egy vizsgát, mert ha nem sikerül még van egy
hét utána (vizsgaidőszak utolsó hete, amin az utolsó vizsgaalkalom van). Igen, csak időközben azok a helyek
betelnek mert sokan meggondolják magukat, leadják, és inkább az utolsóra veszik fel. Így gyakorlatilag egyetlen
vizsgára jut időd elmenni, hiába gondoltad úgy, hogy még az utolsó héten is van időpont kiírva.

Aláíráspótló
Nem sikerült teljesíteni a követelményeket egy tárgyból a szorgalmi időszak alatt? Még a javítani sem tudtál?
A remény még ebben az esetben sem veszett el, hiszen ilyenkor jönnek képbe az aláírás- és évközijegypótlók!
Minden tárgyból van a vizsgaidőszak első hetében lehetőséged arra, hogy megmutasd, te tényleg megtanultad
a féléves anyagot, csak ez a szorgalmi időszakban valamiért nem látszott. Ez azt jelenti, hogy írhatsz egy olyan
összesített dolgozatot, amely lefedi a félév során vett anyagot és ha elégséges (vagy jobb) szinten teljesítesz
rajta, akkor megkapod az aláírást az adott tárgyból, illetve évközijegyes tárgy esetén magát az érdemjegyet.
Fontos tudni, hogy amennyiben vizsgatárgyról beszélünk, akkor az aláíráspótlóról csak annyi plusz pontot
vihetsz tovább vizsgára, amennyit akkor vittél volna, ha a félévköziteljesítményed is 50%.
Évközijegyes tárgy esetén a pótlóvizsgán szintén legfeljebb elégséges érdemjegyet szerezhetsz. Ne feledjétek
továbbá, hogy az aláíráspótló / évközijegypótló vizsga nem ingyenes! Minden vizsgáért 4000 Ft-ot kell befizetni
a Neptunon keresztül. Befizetéshez a Neptunban kattintsatok a "befizetés" fülre, majd keressetek egy szürke
"Tétel kiírása" gombot. A felugró ablakban válasszátok ki, hogy "szolgáltatási jogcím", végül keressétek ki azt,
hogy"aláírás pótlás". Ha kiírtátok a tételt, utána a "befizetés" fül alatt található táblázatban már láthatjátok az
általatok kiírt tételt, és be is fizethetitek azt.
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Vizsga leadás
Ha már jelentkeztél egy vizsgára, de időközben rájössz, hogy mégse szeretnél elmenni rá, leadhatod az adott
vizsgát megelőző nap délig. Ha elfelejtetted leadni, és nem jelensz meg a vizsgán, akkor az aznapi vizsga
teljesítményed nem értékelhető, vagyis nem kaphatsz jegyet arra a vizsgára (TVSZ 48§ (10)). Ilyen esetekben
azonnal írj a tanulmányi ügyintéződnek vagy keresd fel a HÖK-öt a probléma megoldása miatt.

Pénzügyek
Legyen mindig elég pénz a számládon a vizsgák kezdete előtt! Tudd, hogy az utalások kb. 3-4 napba kerülnek,
ezzel kalkulálj! Csekket nem fogadnak el utalás gyanánt!

Pótvizsga, pótszigorlat
Érdemes tudni, hogy egy félévben, egy adott tárgyból kétszer lehet vizsgázni (egy rendes és egy javító vizsga).
Megkülönböztetünk javító és ismétlő javító vizsgát/szigorlatot. Ha egy tárgyból másodjára próbálkozol, az a
javító vizsga/szigorlat, amely még nem kerül pénzbe. A 3. és az utána következő alkalmakat már ismétlő javító
vizsgának/szigorlatnak nevezzük, mely vizsga esetén 4000 Ft / alkalom.
Azonban, ha 3. tárgyfelvételre kerül a sor, akkor a JUTTÉR 38.oldal 1. táblázat 3. sorában leírt összeg alapján
kell fizetni.

Vizsga megjelenés
Ha nem tudtatok megjelenni a vizsgán, akkor a tudásotok nem értékelhető, így nem írhatnak be elégtelent
(TVSZ 48§ (10)). Viszont a JUTTÉR-ben meghatározottak szerint a felmerült költségek megfizetésére
kötelezhetnek, ha a kurzus oktatójánál nem igazolod, hogy távol maradásod indokolt volt.
A vizsga alkalmakra érkezz pontosan, időjárási és közlekedési viszonyokat figyelembe véve! Senki nem köteles
titeket a késésből adódó hátrányoktól mentesíteni, ez a vizsgáztató(k) jóindulatán múlik.
Bár nincs kötött dresscode, érdemes megadni a tiszteletet az oktatók és az intézmény felé öltözetetekkel,
különösen szóbeli vizsgákon. Ez a nyári melegben nehézkesebb, de találjátok meg az arany középutat, ami
számotokra még kényelmes, de elegáns.
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