Tisztelt Leendő Elsőéves PhD Hallgató!

A beiratkozással és a tanévkezdéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A Miskolci Egyetem Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskolájában a felvételt nyert
hallgatók számára 2017. szeptember 6-án lesz a beiratkozás 9.00 és 11.00 óra között.
Hallgatói jogviszonyát a beiratkozással hozza létre (tehát a beiratkozás elmulasztása esetén a
hallgatói jogviszony nem jön létre!). A beiratkozást csak ezen a napon lehet intézni a Kar Dékáni
Hivatalában (3515 Miskolc – Egyetemváros; A/4 épület 136. iroda). Amennyiben
személyesen nem áll módjában megjelenni, meghatalmazással rendelkező megbízottját is
küldheti maga helyett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a felvételt nyert, de be nem iratkozó pályázók hallgatói jogviszonya
csak újabb felvételi kérelem benyújtása és pozitív elbírálása esetén hozható létre (legkorábban
egy év múlva).
Kérjük, hogy a beiratkozásra hiánytalanul hozza magával a következőket, (amennyiben ezt
elmulasztja, beiratkozását nem tudja végrehajtani).
 1 db igazolványképet (a fénykép hátoldalára kérjük ráírni a nevet illetve születési időt)
 eredeti oklevelét(eit) vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát(ait), valamint az
arról (azokról) készült fénymásolatot (ellenőrzés után a fénymásolat a Dékáni
Hivatalban marad)
 eredeti nyelvvizsga bizonyítványát(ait), vagy annak közjegyző által hitelesített
másolatát(ait), valamint az arról (azokról) készült fénymásolatot (ellenőrzés után a
fénymásolat/ok/ a Dékáni Hivatalban marad/nak/)
 személyi igazolványt (külföldi állampolgár az útlevelet, tartózkodási engedélyt) és
lakcímkártyát, valamint ezek mindkét oldalának fénymásolatát (ellenőrzés után a
fénymásolatok a Dékáni Hivatalban maradnak)
 a mellékelt regisztrációs lapot

A Miskolci Egyetemen a hallgatói adminisztrációs ügyeket a NEPTUN Egységes Tanulmányi
Rendszer segítségével intézzük. Minden hallgatónak regisztrálnia kell a NEPTUN elektronikus
tanulmányi rendszerben. Erre 2017. szeptember 5. (kedd) 8:00 órától van lehetőség.
A regisztráció kizárólag elektronikus módon történik. A NEPTUN elektronikus tanulmányi
rendszerben történő regisztráció minden félév elején kötelező! A regisztrálás csak NEPTUN-kód
és jelszó birtokában lehetséges. Aki a közelmúltban a Miskolci Egyetemen szerezte az oklevelét,
és már rendelkezik NEPTUN-kóddal és jelszóval, annak csak annyi a teendője, hogy a belép az
NEPTUN-ba és a PhD képzésben regisztrál. (Az elfelejtett jelszó pótlását a Dékáni Hivatalban kell
intézni még a beiratkozás előtt.) Aki még nem rendelkezik NEPTUN-kóddal és jelszóval, annak a
NEPTUN-kódját és a hozzá tartozó jelszót a Dékáni Hivatalban kell kérnie. Regisztrálni csak a
NEPTUN-kód és a hozzá tartozó jelszó birtokában lehet.

A regisztráció végső határideje 2017. szeptember 8. (péntek) 23:59 óra. A határidő után
még egy hétig − ké relem benyú jtá sá val é s kü lö neljá rá si dı́j meg izeté sé vel az ü gyinté ző
segítségével lehetőség van regisztrálni. A pótregisztrációra megállapított határidőt követően az
ügyintézőnek nem áll módjában regisztrálni a hallgatók helyett, és a regisztrált státusz
(aktív/passzív) megváltoztatására sincs lehetőség!
A szabályzat szerint a beiratkozást követő első félévben minden hallgatónak aktívként kell
regisztrálnia. Ha különleges méltánylást érdemlő akadály merül fel, akkor a hallgató a
Tudományági Doktori Tanácstól kérheti passzív félév engedélyezését, az erre vonatkozó
kérelemnek 2017. szeptember 8. (péntek) 12.00 óráig be kell érkezni a Dékáni Hivatalba.
A tantárgyakat csak az aktívként regisztrált hallgatók tudják felvenni, a passzívként regisztrált és
a regisztrációt elmulasztó hallgatók számára ez nem lehetséges. A tantárgyfelvételre a
regisztrációt követően, két időszakban van lehetőség. 2017. szeptember 11. (hétfő) 8.00
órától 2017. szeptember 17. (vasárnap) 16.00 óráig a meghirdetett kutatószemináriumok,
oktatási tevékenység és kutatási kreditek felvételére lesz mód. A kötelező és a szabadon
választható tárgyakat a képzési tervek elfogadását követően 2017. október 2. (hétfő) 8:00
órától 2017. október 8. (vasárnap) 16:00 óráig lehet fölvenni. A tárgyakra a NEPTUN
elektronikus tanulmányi rendszerben kell regisztrálni.
A tudományos vezetővel egyeztetett és általa jóváhagyott képzési terveket 2017. szeptember
18. (hétfő) 12:00 óráig kell leadni a Kar Dékáni Hivatalában.
A levelező tagozatra – szervezett ill. egyéni képzésre – felvett hallgatók számára az önköltség
befizetésének határideje 2017. szeptember 18. (hétfő). A félévre történő bejelentkezés
feltétele az 50 000 forintos adminisztrációs díj befizetése, annak teljesítéséig az önköltséges
hallgató nem regisztrálhat. Az önköltség további része a beiratkozás után kerül kiírásra.
Amennyiben az önköltséget a hallgató munkáltatója fizeti, számlakérő nyomtatványt kell leadni
a Dékáni Hivatalban, az egyetem csak ezt követően tudja kiállítani az átutalásos számlát.
Felhívom figyelmét továbbá az Egyetemi és a Kari szabályzatok saját érdekében történő gondos
tanulmányozására is, melyeket a http://www.uni-miskolc.hu/phd-kepzes, illetve a
http://www.uni-miskolc.hu/szabalyzatok oldalakon ér el.
Sikeres félévet kívánok!
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