Intézményi azonosító: FI 72153

Kedves Leendő Első Évfolyamos Hallgató!

Tárgy: Értesítés tanévkezdésről
Ikt.sz.: OKT-IG/30-3/2019.

Szeretettel köszöntöm és gratulálok, hogy felvételt nyert a Kaposvári Egyetemre! A tanévkezdéssel kapcsolatban az alábbi
fontos tudnivalókról szeretném tájékoztatni.
TANÉVNYITÓ
Az ünnepélyes tanévnyitót 2019. szeptember 6-án (péntek) 10 órakor tartjuk az egyetemi sportcsarnokban (7400
Kaposvár, Guba S. u. 40.), melyen az első évfolyamos nappali munkarendű hallgatók számára a megjelenés kötelező.
Kérjük, alkalomhoz illő öltözékben szíveskedjen megjelenni! (Fekete-fehér ruházat, sötét színű, zárt cipő.)
BEIRATKOZÁS
A felvételt nyert első éves hallgatók a neptun.ke.hu weboldalon a Hallgatóknak gombot megnyomva érik el „Neptun”
tanulmányi rendszer hallgatói felületét, ahova a mellékletben kapott azonosítóval és jelszóval tudnak belépni. Az
„Ügyintézés-Beiratkozás/bejelentkezés” felületen ki kell tölteniük a beiratkozási lapot (segít a mellékelt tájékoztató) és
mellékletként fel kell tölteni a hozzá kapcsolódó dokumentumokat (pl. TAJ kártya, adó kártya, oklevél, érettségi biz., stb.)
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Beiratkozás helye és időpontja
KÉRJÜK A MEGJELÖLT IDŐPONT
BETARTÁSÁT!
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Tanulmányi Osztályon (Kaposvár, Guba S. u.
40. Kör épület I. emelet 102-es ajtó) 9-11 óráig
Tanulmányi Osztályon (Kaposvár, Bajcsy-Zs.
u. 10. I. emelet) Dr. Molnárné Pohn Cecília
tanulmányi előadónál

A tanévnyitó napján nincs lehetőség beiratkozásra, amennyiben a fenti időpontok egyike sem volt megfelelő, akkor a
szorgalmi időszak első hetében vagy az első konzultáció alkalmával kell beiratkozni a Tanulmányi Osztályon fogadóórában.

Kérem, hogy ezt a levelet – saját érdekében – figyelmesen olvassa végig!

A beiratkozásra az alábbi időpontokban várjuk az első éves hallgatókat:
A levelező munkarendű hallgatóknak tájékoztatást tartunk a tanulmányi rendszer használatáról, a tanév rendjéről, a beadható
kérvényekről (a megjelenés nem kötelező). A nappali munkarendű hallgatóknak a tájékoztató a szorgalmi időszak első vagy
második hetében lesz megtartva, melyről a Neptun rendszerben küldünk értesítést.
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A beiratkozáshoz kérjük, hogy mindenki a következő dokumentumokat – összekészítve - hozza magával, bármelyik
dokumentum hiánya a beiratkozást nem teszi lehetővé;
- a NEPTUNBÓL (lásd tájékoztató levél az elektronikus rendszerek használatáról) kinyomtatott beiratkozási lapot
kitöltve, aláírva 2 példányban
- előképzettségét igazoló eredeti okmányait: érettségi bizonyítvány vagy oklevél;
- nyelvvizsga bizonyítványát;
- személyi igazolványát és lakcímkártyáját, vagy útlevelét;
- adóazonosító kártyáját (Adóazonosító hiányában a hallgató számára semmiféle kifizetés nem történhet!);
- társadalombiztosítási (TAJ) kártyáját
- (amennyiben rendelkezik) oktatási azonosító kártyát;
- önköltséges hallgatók esetében a www.ke.hu Hallgatók-Intézményi tájékoztató – letölthető dokumentumok
felületen a hallgatói szerződést 2 példányban kinyomtatva, kitöltve és aláírva.
- az Agrár- és Környezettudományi Kar hallgatóinak a fentieken túl egészségügyi kiskönyvet (nyomtatványboltban
beszerezhető „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok” nevű, C.3151-2/A jelű nyomtatványt) és érvényes
tüdőszűrő igazolást kell hozniuk magukkal a szorgalmi időszak első napján (ez a beiratkozáshoz még nem szükséges).
•
•
•
•
•

A beiratkozást az aktív és passzív jogviszonyú hallgatóknak is meg kell tenniük.
A személyes beiratkozást követően van lehetősége a hallgatónak a tárgyfelvételre.
Beiratkozási és tárgyfelvételi időszak a Neptuban: 2019. augusztus 21-szeptember 15-ig
A tárgyfelvételt követően a Neptun tanulmányi rendszerben láthatóvá válik a hallgató órarendje.
A hallgatókat a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül „hírlevél” formájában tájékoztatjuk a beadható
kérvényekről, közelgő határidőkről, ezért kérjük, olyan e-mail címet adjon meg a tanulmányi rendszerben, amit napi
szinten használ. Lehetősége van csatlakozni a facebook felületen a KE-TO csoporthoz is.

Felhívom a figyelmét, hogy a hallgatói jogviszony létrejöttéhez be kell iratkoznia, a hallgatói jogok csak ezt követően
gyakorolhatók. Amennyiben beiratkozási kötelezettségét elmulasztja, a felvételt nyert jelentkezők névsorából
törlésre kerül! A beiratkozásra, a hallgatói jogviszonyra és annak szüneteltetésére vonatkozó szabályokról részletesen a Hallgatói
Követelményrendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet) rendelkezik. A
szabályzat belépés nélkül is elérhető a www.ke.hu Neptun-hallgatóknak nyitó oldal letölthető dokumentumok menüben.
Hallgatói jogviszonyigazolás a beiratkozást követően kérhető a Tanulmányi Osztályon.
Ha tanulmányait nem kívánja megkezdeni a 2019/2020-as tanévben, halasztást csak a személyes beiratkozást követően vehet
igénybe úgy, hogy a státuszát a NEPTUN rendszerben passzívra állítja (az ügyintézés-beiratkozás/bejelentkezés menü
2019/20/1 sor végén a + jelre kattintva beiratkozás, ezt majd a tavaszi félévben is meg kell tenni). Felhívjuk azonban a
figyelmét, hogy a tanulmányok szüneteltetésére vonatkozó Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint
összefüggően passzív csupán két félévig lehet.
INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ
A http://www.ke.hu/hallgatok/intezmenyi-tajekoztato linken lesz elérhető 2019 augusztus 5-től az intézményi
tájékoztató, amely tartalmazza a képzéssel kapcsolatos dokumentumokat, segédleteket, kari tájékoztatókat, letölthető
dokumentumokat, duális képzésre vonatkozó információkat, szakos mintatanterveket, gólyatábor, kollégiumi jelentkezés,
tandíj befizetés, tárgyfelvétel, diákigazolvány igénylés, tanév rendjét, tanulmányi előadók elérhetősége, tanulmányi osztály
nyitvatartása, stb.
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ELSŐ OKTATÁSI NAP, KARI INFORMÁCIÓS NAP
A 2019/20. tanév őszi szemeszterében az órarend szerinti oktatás a következőképpen kezdődik:
NAPPALI TAGOZATON: 2019. szeptember 9-től órarend szerint (Neptun-Tanulmányok-Órarend felületen
érhető el).
Kari- és tanulmányi információs napra a Neptun hírek felületén közzétett időpontban és helyszínen kerül sor (az első
vagy második oktatási héten) órarendi időpontban, melyen a részvétel kötelező!
LEVELEZŐ TAGOZATON: első oktatási nap az első konzultáció alkalmával,.az órarend szerint. Az őszi félév
órarendjét az Egységes Tanulmányi Rendszerben (NEPTUN-Tanulmányok-Órarend) tesszük közzé.
Kari- és tanulmányi információs napot a beiratkozási napokon a 9-10 óráig az Új tanügyi épület 170-es előadóteremben
tartjuk.
A Tanulmányi Osztály által kiküldött 1. sz. hírlevél tartalmazza a félév fontosabb dátumait (regisztráció,
tárgyfelvétel, stb.), a beadható kérvények listáját, a Tanulmányi Osztály fogadóóráját, stb. A hírlevél minden
hallgató számára a Nepun felületen, a „beérkezett üzenetek” között lesz elérhető.
A tankönyvek, jegyzetek beszerzéséről a regisztrációkor, valamint az első órák alkalmával tud tájékozódni.
Az Agrár- és Környezettudományi Kar hallgatói számára munkaruha (kantáros nadrág, kabát) és gumicsizma/bakancs
beszerzését javasoljuk az üzemi/telepi munkagyakorlatok miatt.
Meleg étkezési lehetőség biztosított az Egyetemi Étteremben, illetve büfé is rendelkezésre áll.
Amennyiben a tanévkezdéssel kapcsolatos kérdése van, a következő címeken kaphat tájékoztatást:
• a Kaposvári Egyetem Hallgatói Ügyek Igazgatósága Tanulmányi Osztályon személyesen az ügyfélfogadási időkben
(http://www.ke.hu/hallgatok/intezmenyi-tajekoztato linken tájékozódhat az elérhetőségükről).
A nyár hátralévő részéhez kellemes időtöltést és jó pihenést kívánok!
Kaposvár, 2019. július 31.

Gelencsér Tímea sk.
mb. oktatási igazgató

Mellékletek:
Neptun kód, felvételi határozat

