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Tájékoztató a megajánlott jegyek adminisztrációjáról a 2021/22/1 félévben

Jelen tájékoztató az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 68/B. § alapján készült.
A hallgató félévközi teljesítménye alapján az oktató megajánlhat érdemjegyet (megajánlott jegy). A megajánlott jegyet
az oktató 2021. november 1-től legkésőbb 2021. december 19-én 18:00 óráig jegyzi be a Neptunba.
A hallgató legkésőbb 2021. december 26-án 23:59 óráig jelölheti be a Neptunban a megajánlott vizsgajegy
elfogadását vagy elutasítását. Megajánlott jegy elfogadása csak akkor lehetséges, ha nincs érvényes vizsgajelentkezés.
A 2021. december 26-án 23:59 óráig el nem fogadott, megajánlott vizsgajegy elutasítottként kerül figyelembe
vételre.
A megajánlott jegy tanulmányi rendszerben való rögzítése után a hallgató az adott tárgyból addig nem jelentkezhet
vizsgára, amíg azt el nem utasítja. A megajánlott jegy elfogadása esetén a vizsgajelentkezés tiltott marad a tárgyból, az
elfogadott megajánlott jegy vizsgán nem javítható.
Ha a hallgató a megajánlott jegy elfogadása előtt érvényes vizsgajegyet szerez, akkor a megajánlott vizsgajegy
elutasítottként kerül figyelembe vételre.
A megajánlott jegy beírásáról a kurzus oktatója a hallgatókat Neptun üzenetben értesíti.
Amennyiben a Neptunba rögzített érdemjegy nem egyezik meg az oktató által megajánlott jeggyel, valamint ha annak
ellenére, hogy a hallgató megajánlott jegyet szerzett, nem szerepel érdemjegy a Neptunban, a hallgató vagy az oktató a
vizsgaidőszakot követő 7 napon belül kifogással élhet. E határidő elmulasztása esetén igazolásnak kizárólag akkor van
helye, ha a kifogás benyújtását a rendelkezésre álló 7 napos időszak egybefüggően több mint felében orvosi igazolással
bizonyított egészségügyi ok akadályozta. Az igazolás benyújtására az akadály elhárulását követő 3 munkanap áll
rendelkezésre. A kifogás elbírálását a Tanulmányi Hivatal készíti elő. Amennyiben ennek során megállapítja, hogy az
megalapozott, saját hatáskörben megteszi a szükséges intézkedést, amennyiben vitatja a kifogásban foglaltakat, azt első
fokú érdemi döntéshozatalra a kari Tanulmányi Bizottság részére továbbítja.

Information on „Offered Grades” Semester 1 of Academic Year 2021-22

The information contained in this document is based on the ELTE assessment scheme available in Hungarian at ELTE
Hallgatói Követelményrendszer 68/B. §.
Based on the student's performance during the semester, the instructor may offer the student a grade (called „offered
grade”). The offered grade will be entered into Neptun by the instructor between 1 November and 19 December 2021
(18:00) the latest.
Students can indicate either the acceptance or the rejection of the offered grade in Neptun by 23:59 on 26 December 2021
the latest. The acceptance of an offered grade is only possible if the student has no valid exam registration.
An offered grade that is not accepted by 23:59 on 26 December 2021 will be considered as rejected.
Once an offered grade is recorded in the system, the student cannot register for an exam in the given subject until he/she
rejects the offered grade. If the offered grade is accepted by the student, he/she cannot register for or sit an exam in the
given subject and the accepted offered grade cannot be amended in an exam.
If a student obtains a valid exam mark before accepting the offered grade, the offered grade will be considered as rejected.
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Students will be notified by the course instructor via a Neptun message when the offered grades have been entered into
the system.
If the grade recorded in Neptun does not match the grade offered by the instructor, or if no grade is recorded in Neptun
despite the fact that the student has obtained an offered grade, the student or the instructor may lodge an objection within
seven days following the exam period. If this deadline is not observed, a proof of a mitigating circumstance may only be
submitted if lodging the objection was made impossible by a medical condition for more than half of the 7-day period
available for the objection. The appeal must be substantiated by a medical certificate. The time limit for submitting the
medical certificate is 3 working days after the obstacle has ceased to exist. The Student Office will prepare the case for
examination. If the objection is deemed as justified, The Registry will take the necessary actions on its own initiative, and
if it disputes the objection, it will forward it to the Faculty Academic Committee for first level decision-making.

oldal 2 / 2

