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Tájékoztató az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szakon az angol nyelven
biztosított képzési szolgáltatás igénybevételéről

Az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szakot a kar magyar nyelven hirdette meg a 2019. évi
általános felvételi eljárásban. Megfelelő létszámú igény esetén a szakon a hallgatók által választott
félévekben a képzést angol nyelven is biztosítjuk külön térítési díj ellenében.
Az angol nyelvű képzési szolgáltatásra az első félévében a beiratkozással egy időben a Neptunban
benyújtott kérvénnyel lehet jelentkezni, a további félévekben ugyancsak Neptun kérvénnyel jelezheti
a hallgató ebbéli szándékát.
A hallgató a jelentkezésével igazolja, hogy az angol nyelvű képzéshez szükséges megfelelő aktív
nyelvtudással rendelkezik.
Az angol nyelvű képzést a kar az Nftv 82. § (1) bekezdése szerinti külön szolgáltatásként biztosítja, ezért
ennek – függetlenül a hallgató finanszírozási formájától – a féléves szolgáltatási díja a 2019/2020.
tanévben felvett hallgatók esetében 120.000,- Ft/félév. A féléves szolgáltatási díj összege, hasonlóan
az önköltség fizetési kötelezettséghez, a hallgató adott képzésének befejezéséig nem változik.
Mivel a hallgató felvétele a magyar képzési nyelvű szakra történt, ezért nem köteles minden félévben
választani az angol nyelvű képzési szolgáltatást, illetőleg egy, vagy több tárgyat magyar is elvégezhet a
szolgáltatás igénybevétele mellett. Ez azonban nem befolyásolja a szolgáltatás féléves díjának
összegét.
A Neptunban a hallgató kérvényt csak akkor tud leadni, ha megtette a beiratkozási nyilatkozatot, és
utána az Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés menüpontban bejelenti, hogy a következő félévben
aktív vagy passzív lesz a jogviszonya. A kérvényt az Ügyintézés/Kérvények menüpontban a Kitöltendő
kérvények fülön tudja benyújtani
2019. július 29-tól augusztus 18-ig.
A véglegesített jelentkezési lap ugyanebben a menüpontban a Leadott kérvények fülön tekinthető
meg. A kérvény elbírálását nem befolyásolja az, hogy ki mikor adja le a Neptunban, nincs jelentősége
annak, hogy a rendelkezésre álló időszakban Ön mikor végzi el ezt a feladatot. A határidő után azonban
a kérvényt nem lehet benyújtani az adott félévre.
Az angol nyelven folyó képzési szolgáltatás indulásáról a hallgatók a Neptunban kapnak értesítést a
személyes beiratkozást megelőzően. A megfelelő, angol nyelvű kurzusok felvétele a Neptunban csak
ezen értesítést követően történhet meg.
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