Tájékoztató a 2016/2017-es tanévben felvett hallgatók számára
(Igazságügyi igazgatási BA képzés / nappali tagozat)
BEIRATKOZÁS
Ideje: 2016. szeptember 6. (kedd) 1400
Helye: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12.
A beiratkozásra hiánytalanul hozza magával a következőket, (amennyiben ezt elmulasztja, beiratkozását
nem tudja végrehajtani):
•

eredeti érettségi bizonyítvány(ok), oklevél(ek) vagy annak közjegyző által hitelesített másolata(ai), valamint
egy arról készült fénymásolat (ellenőrzés után a fénymásolat a Tanulmányi Hivatalban marad);

•

eredeti nyelvvizsga bizonyítvány(ok), vagy annak közjegyző által hitelesített másolata(ai), valamint egy
arról készült fénymásolat (ellenőrzés után a fénymásolat a Tanulmányi Hivatalban marad);

•

1 db igazolványkép (a fénykép hátoldalára kérjük ráírni a nevet illetve születési időt);

•

személyi igazolvány mindkét oldalának másolata;

•

beiratkozási lap – regisztráljon Neptunban, töltse ki az adatait és nyomtassa ki a kitöltött adatlapokat,
hozza magával a beiratkozásra;

•

nyilatkozat az állami támogatással korábban igénybe vett félévekről kitöltve és aláírva (a beiratkozási
lappal együtt nyomtatható);

•

toll.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a hallgatói adminisztrációs ügyeket a Neptun Egységes Tanulmányi
Rendszer segítségével intézzük. A rendszer használatára már az első napokban is szükség van, ezért kérjük, minél
hamarabb keresse fel a http://www.elte.hu/felvettek weboldalt, ahol megtalálja a belépéshez szükséges útmutatást.
A regisztrációt és a kurzusfelvételt is a Neptun használatával bonyolítjuk. Kérem, hogy lépjen be a Neptun
rendszerbe és regisztráljon. Pontosan és hiánytalanul adja meg adatait és elérhetőségeit, nyomtassa ki a beiratkozási
lapot, és a beiratkozásra hozza magával. Ha ezt nem tenné meg, akkor csak újabb felvételi eljárás után kezdheti meg
tanulmányait.

KURZUSFELVÉTEL
Kurzust felvenni csak az tud, aki aktívként regisztrálta magát a Neptunban.
A kurzusfelvétel 2016. szeptember 2-án 20 órakor kezdődik.
Az első évfolyamra beiratkozó hallgatók kötelező kurzusait létszámkeret nélkül hirdetjük meg, a kurzusokat
bármikor szeptember 16-án 16 óráig fel lehet venni.
Az első félévre felveendő kötelező tárgyak:
•
•
•
•
•
•

Alkotmányjog /I1:AJ/
Jogi alaptan /I1:JAT/
Közgazdaságtan /I1:KGT/
Magyar alkotmány- és közigazgatás-történet /I1:MAKT/
Összehasonlító igazság-szolgáltatás és közigazgatás-történet /I1:OIKT/
Szociológia /I1:SZ/

A kurzusfelvétel 2016. szeptember 16-án (péntek) 16 órakor zárul.
Miután felvette a teljesíteni kívánt kurzusokat, a későbbi kurzusfelvételi problémák rendezésének
megkönnyítése érdekében nyomtassa ki és őrizze meg a felvett kurzusok listáját!
Kurzusfelvétellel kapcsolatos segítséget a Tanulmányi Hivatalban vagy a igazsagugy@ajk.elte.hu e-mail címen kérhet.

UTÓLAGOS KURZUSFELVÉTEL
2016. szeptember 23. (péntek) 12.00-ig a Tanulmányi Hivatalban leadott kérelemmel lehetőségük van utólagos
kurzusfelvételre, kurzusonként 3500,- Ft. szolgáltatási díj ellenében. Ez a határidő jogvesztő, elteltével
kurzusfelvételre nincs lehetőség.
A Neptun rendszer nem ellenőrzi, hogy jogosultak-e felvenni az adott kurzust. Az ellenőrzést később a Tanulmányi
Hivatal előadói fogják megtenni és törlik a jogosulatlanul felvett kurzusokat.

TANÉVNYITÓ
2016. szeptember 10. (szombat) 800
I. emelet Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)
Az ünnepélyes tanévnyitón kerül sor az elsőévesek eskütételére és a dékáni kézfogásra, ezért kérjük, hogy az
alkalomhoz illő öltözékben jelenjen meg, valamint hozzon magával fehér kesztyűt!

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
A költségtérítés összege a 2016/2017. tanévre szemeszterenként 200.000,- Ft, amelyet legkésőbb 2016. október
14-ig kell befizetni!
A befizetéssel kapcsolatos információkat ezen a linken találja: https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy

ELSŐ TANÍTÁSI NAP
2016. szeptember 23. (péntek) Órarend szerint

TANULMÁNYI HIVATAL
A Tanulmányi Hivatal aktuális félfogadási rendjét a kari honlapon találja: http://www.ajk.elte.hu/oktatas
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Monokiné Dienes Gabriella tanulmányi előadó
Tel.: 483-8000/4685-ös mellék, e-mail: monoki@ajk.elte.hu
Jogászképzés, nappali tagozat jogasznappali@ajk.elte.hu
Mattiassich Tünde tanulmányi előadó
Tel.: 483-8000/4712-es mellék, e-mail: mattiassich.tunde@ajk.elte.hu
Jogászképzés, osztatlan levelező tagozat (JL3) jogaszlevelezo@ajk.elte.hu
Osztatlan jogász mesterképzés, levelező tagozat (JL4) jogaszlevelezo@ajk.elte.hu
Menyhárt Károly tanulmányi előadó
Tel.: 483-8000/4617-es mellék, e-mail: menyhart.karoly@ajk.elte.hu
Igazságügyi igazgatási BA képzés igazsagugy@ajk.elte.hu
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés munkaugytb@ajk.elte.hu
Kriminológia MA képzés kriminologiama@ajk.elte.hu
Nagy Ágnes tanulmányi előadó
Tel.: 483-8000/4631-es mellék, e-mail: nagy.agnes@ajk.elte.hu
Politológia (osztatlan és BA) képzés politologia@ajk.elte.hu
Politikatudományi MA képzés politikatudomanyma@ajk.elte.hu
Halmai Krisztina tanulmányi előadó
Tel.: 483-8000/4710-es mellék, e-mail: krisztina.halmai@ajk.elte.hu
Záróvizsga ügyek zarovizsga@ajk.elte.hu

További információkat a 2016/2017. évi tanrendi tájékoztatóban talál
http://www.ajk.elte.hu/tanrend
Fontos dokumentum az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzatának Hallgatói
Követelményrendszer (HKR) c. II. Kötete, amelyet itt érhet el
http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf
Budapest, 2016. július 26.

Tanulmányi Hivatal

