Állam- és Jogtudományi Kar
Tanulmányi Osztály
TÁJÉKOZTATÓ A ZÁRÓVIZSGA MORATÓRIUM ALÁ ESŐ
HALLGATÓKNAK A RENDKÍVÜLI KOMPLEX ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ
JELENTKEZÉSRŐL
A 3/2018.(06.01.) számú dékáni utasítás alapján a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi
Kara rendkívüli, komplex záróvizsga napot biztosít 2018. augusztus 30.-án azoknak a volt
Hallgatóknak, akik az Nftv. 112.§(1) bekezdésében meghatározott jogvesztő határidő (2018.
Szeptember 1.) hatálya alá esnek, azaz, eddig a napig teljesíteniük kell a záróvizsgáikat.
A rendkívüli, komplex záróvizsga lehetőségével kizárólag a törvény hatálya alá eső hallgatók
élhetnek!
A komplex záróvizsga keretében tetszőleges számú, eddig még nem teljesített záróvizsgatárgyra lehet
feljelentkezni a Neptun rendszeren keresztül beadott kérelemmel, elektronikus úton, 2018. augusztus
1. - 2018. augusztus 13.-a között. A jelentkezési határidő után kérelmet nem fogadunk be!
A komplex záróvizsga napon az alábbi tárgyakra vonatkozóan lehet kérelmet benyújtani:
-

Záróvizsga - Polgári jog
Záróvizsga - Alkotmányjog - Közigazgatási jog
Záróvizsga – Büntetőjog

Minden tárgyra külön kérelmet kell benyújtani az Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények
menüpont alatt, az ÁJK Záróvizsga pótnap kérvény kitöltésével. Felhívjuk figyelmüket, hogy a
kérvény már júliusban látható. Abban az esetben ha nem látják a kérvényt, kérjük jelezzék felénk
előzetesen.
A vizsga díja tárgyanként 10.000.- forint.
A benyújtott kérelmek alapján a Kar elkészíti a kivetést, melyet 2018. augusztus 24.-ig kell
kiegyenlíteni. A vizsgán kizárólag azok vehetnek részt, akik a vizsgadíjat kiegyenlítik!
Ajánlott fizetési mód: Bankkártyás befizetés a Neptun rendszeren keresztül
http://ajk.pte.hu/files/file/hallgatoknak/oktatas/befizetesi-modok-zarovizsga-20180704.pdf

Felhívjuk figyelmét, hogy a mennyiben banki átutalással történő fizetést választ, úgy a
befizetés könyvelése több napot is igénybe vehet.
Európajog tárgyból kizárólag az őszi záróvizsga időszak keretében meghirdetett, 2018.08.27-

2018.08.31. időszakban lehet vizsgázni.
A jelentkezési időszak: 2018.08.06. 10:00 -2018.08.20. 16.00 óra
Európajog tárgyból nem kell kérelmet beadni, erre a „szokásos módon”, a Neptun rendszeren
keresztül kell feljelentkezni, a záróvizsga díjának kiírása, és kiegyenlítése után.
Részletes tájékoztató az alábbi oldalakon található:
http://ajk.pte.hu/hallgatoknak/oktatas/zarovizsga-jelentkezes
http://ajk.pte.hu/files/file/hallgatoknak/oktatas/zarovizsga-jelentkezes-eljarasrend-20180704.pdf
A vizsgáról lejelentkezni kizárólag nyomós indok alapján, igazoló dokumentumokkal alátámasztva
lehet!
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