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Tárgy vagy vizsga jelentkezés 

 

 

A program ennél az időszak típusnál kizárólag olyan struktúrákat jelenít meg a jelentkezési ablakban, 

amelyben szerepel záróvizsga tárgy elem. Amennyiben kizárólag vizsga szerepel az időszakhoz meghirdetve, 

az önmagában nem kerül megjelenítésre, csak akkor, hogyha záróvizsga tárgyhoz tartozik. Ilyenkor pedig a 

hierarchia alsó szintjén jelenik meg. 

 

A hallgató ilyen típusú jelentkezési időszaknál a struktúra működéséből adódóan lejelentkezhet tárgyról, 

vagy vizsgáról külön-külön is, azonban vizsgára jelentkezni kizárólag akkor tud, hogyha záróvizsga tárgyra 

már feljelentkezett.  

 

Intézményi beállításoktól függően lehetséges: 

- ugyanazon vizsgaidőpontra több tárgy felől is jelentkezni (ilyenkor mindig csak azon tárgynál kerül 

kijelzésre, hogy már jelentkezett, ahonnan történt a vizsgajelentkezés). 

- egy tárgyon belül több vizsgaalkalomra 

 

 

9.4.6. Lejelentkezés a záróvizsgáról 

 
Amennyiben az intézményi beállításoknak megfelelően az időszaknál engedélyezésre kerül az időszakról a 

lejelentkezés, akkor a ”Lejelentkezés” gomb aktívvá válik, de ezzel kizárólag csak olyan záróvizsga 

időszakról lehet lejelentkezni, melynél nem történt záróvizsga tárgyra, és/vagy vizsgára történő jelentkezés. 

 

Olyan esetben, ha tárgy és/vagy vizsgafelvétel is történt az időszakon belül, szükséges a vizsgák és tárgyak 

leadása ahhoz, hogy időszakról lejelentkezhessen. 

Tárgyas jelentkezési időszakban a tárgyat leadva a program felajánlja, hogy egyben a tárgy alatt felvett 

vizsgákról is lejelentkezteti a hallgatót, ilyenkor a lejelentkezés egy körben, csupán a tárgy soránál 

megoldható vizsgáról is. 
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Záróvizsga időszakról lejelentkezés 

 

Amennyiben a az időszakhoz tartozik vizsga és tárgy jelentkezés is, nem szükséges kivenni a pipát a felvett 

tárgyak, vizsgák sorból, ilyenkor a ”Lejelentkezés az időszakról” gombra kattintással az összes felvett 

vizsga és tárgy törlődik. Ebben az esetben a program visszajelző üzenetben tájékoztat. 

 

Lejelentkezéskor a korábban esetlegesen kiválasztott záróvizsga tételek is törlésre kerülnek. 

 

 
Lejelentkezéskor visszajelző üzenet. 

 

9.4.7. Záróvizsga-vizsgacsere 
 

Vizsga csere olyankor fordulhat elő, ha az intézmény feljelentkezteti a hallgatókat záróvizsga alkalmakra, de 

az időpont módosítás jogát megadja számukra. 

Ilyen esetben a meglévő pipát ki kell venni és bepipálni az új alkalmat, majd a „Mentés” gombra kell 

kattintani. Sikeres csere esetén a visszajelző üzenet: A vizsga csere sikeresen megtörtént. 

 

Cserénél az alábbi megszorításokra figyel a program: 

 


