Tisztelt Hallgatónk!

Köszöntjük Önt az Apor Vilmos Katolikus Főiskolára felvételt nyertek táborában!
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen levélben összegyűjtöttük az újonnan felvételt nyert
hallgatókat érintő, a tanévkezdéssel kapcsolatos teendőket.
A Főiskola weboldalán naprakész információkat talál a következő menüpontokban:
-Hallgatóknak->Beiratkozóknak;
-Hallgatóknak->Tájékoztatók;
- Hallgatóknak -> Hirdetmények, utasítások;

Tanévkezdési teendők:
●

Beiratkozás:
A
hallgatói
jogviszony
a
beiratkozással
jön
létre.
A beiratkozás napján a részvétel kötelező (a beiratkozás nem egyenlő a Neptun
rendszerbe történő bejelentkezéssel!)

A beiratkozás időpontja:
A pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók beiratkozása: 2022. szeptember 3. (szombat)
08:00
A beiratkozás helyszíne:
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.
A beiratkozásra a következőket hozza magával: A főiskola honlapjáról letölthető dokumentumok közül (Hallgatóknak → Beiratkozóknak
útvonalon elérhetőek):
1. képzési szerződés 2 példányban (csak önköltséges hallgatóknak);
2. tűz-és munkavédelmi nyilatkozat;
3. hallgatói adatkezelési nyilatkozat;
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Valamint:
∙ 1 db színes igazolványképet (A hátlapjára a nevét írja rá! Amatőr felvételt vagy színes
fénymásolatot nem fogadunk el!);
∙ személyi igazolványt;
∙ lakcímkártyát;
∙ adóazonosító kártyát;
∙ TAJ-kártyát;
∙ eredeti középiskolai bizonyítványt, érettségi bizonyítványt (csak BA szakos
hallgatóknak!) oklevelet, valamint az ezekről készült fénymásolatokat;
∙ a bankszámlaszám igazolására szolgáló dokumentumot (pl. számlakivonat fejléce);
∙ ha van: nyelvvizsga-bizonyítványt, a többletpontokra jogosító bizonyítványokat,
szakmai bizonyítványt, valamint az ezekről készült másolatokat.
Beiratkozni csak a felsorolt dokumentumokkal lehet!
A beiratkozás elmulasztásával a felvételi határozat érvényét veszti!
Beiratkozni kizárólag a felvételi eljárást követő első regisztrációs időszakban lehet.
Aki az I. évfolyam 1. félévében nem iratkozik be (akár aktív, akár passzív státuszra),
elveszíti
a
főiskolára
történő
beiratkozási
jogát.
A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nem lesz szükség, a
hallgatónak a későbbiekben a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben (továbbiakban:
Neptun rendszer) kell nyilatkoznia a tanulmányai folytatásáról.
●

Belépés a Főiskola elektronikus tanulmányi rendszerébe, a Neptunba:

A bejelentkezés (regisztráció) időszaka a Neptun rendszerbe:
2022. augusztus 26. 0:00 – 2022. szeptember 5. 24:00.
Késedelmes bejelentkezés (regisztráció) /Különeljárási díj megfizetésével/:
2022. szeptember 6. 0:00 – 2022. szeptember 12. 24:00
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A Neptun kódot minden felvett hallgató e-mailben megkapja. Aki korábbi tanulmányai
miatt már szerepel a Neptunban, a régi Neptun kódját tudja használni. Amennyiben
elfelejtette a belépési jelszavát, kérjük írjon a Tanulmányi Előadójának!
Tanévnyitó ünnepség: 2022. szeptember 5. (hétfő) 10 óra
●

Első tanítási nap:

Nappali tagozaton: 2022. szeptember 5-én (hétfőn),
Levelező tagozaton: 2022. szeptember 3-án (szombaton) kezdődik.
Az órarendet a tárgyak felvétele után a Neptun rendszerben találja, valamint a honlapon
az Órarend menüponton keresztül is elérhető.
Kollégiumi jelentkezés:
Kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A kollégium igényléséről szóló
tájékoztató levelet, valamint az igényléshez szükséges pályázati lapot mellékelten
küldjük.
Részletek: www.avkf.hu/kollégium
●

Beiratkozás, önköltséges hallgatók képzési szerződése:

Az önköltséges hallgatók önköltségének befizetése a Neptun rendszeren keresztül
történik. Részletes tájékoztató a befizetés lépéseiről a honlapon található (Hallgatóknak
→ Hallgatói pénzügyek), az oldal legalján.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el „A tanulmányi rektorhelyettes hirdetménye a
2022/23/1-es félév költségtérítési és önköltségi befizetésének rendjéről” szóló
tájékoztatót, mely minden fontos információt tartalmaz, illetve az említett oldalon
található a „Számlakérő nyilatkozat a tandíj befizetéséhez” nevezetű dokumentum is,
mely kitöltése akkor szükséges, ha cég fizeti a tandíjat.
●

További tudnivalók:

Hallgatói jogviszony-igazolás:
Csak a beiratkozást követően kérhető a Tanulmányi Osztályon.
Egészségügyi kiskönyv:
Az óvodapedagógus, óvodapedagógus angol nyelven, nemzetiségi óvodapedagógus
német, nemzetiségi óvodapedagógus cigány/roma és a csecsemő- és kisgyermeknevelő
szakra felvételt nyert hallgatóknak a tanév megkezdésekor érvényes egészségügyi
kiskönyvvel kell rendelkezniük.
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1. Nyomtatványos boltban eü. kiskönyvet kell megvenni.
2. A kiskönyvben a személyes adatokat kérjük, legyenek szívesek kitölteni.
3. A járványügyi nyilatkozatot kérjük a 2. belső oldalon elolvasni és aláírni.
4. A vizsgálatokkal kapcsolatban kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot Dr. Baksa György
üzemorvossal a kötelező szűrővizsgálatok elvégzése érdekében (elérhetőség: 06-27-302772 vagy 06-70-289-3424).
5. A főiskola által átadott, a kiskönyv tartalmával megegyező eü. nyilatkozatot aláírva az
üzemorvos részére kell átadni.
Tanulmányi ügyintézéshez kapcsolódó dátumok:
Tantárgyfelvételi időszak nappali és levelező tagozatos hallgatók számára:
2022. augusztus 15 – 2022. szeptember 12.
Pótlólagos tantárgyfelvételi/-leadási kérelmek beadásának határideje különeljárási
díj megfizetésével nappali és levelező tagozaton:
2022. szeptember 19. 12:00
Kreditelismertetési kérvény leadási határideje:
A kérvény leadása elektronikus úton történik, a Főiskola honlapján található kérvény
segítségével (Hallgatóknak → Kérvények menüpont „Kreditelismertetési kérvény”
opció.)
Leadási határideje: 2022. szeptember 12. 12:00

Eredményes tanévkezdést kíván az Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Tanulmányi Osztálya!

Kelt: Vác, 2022. augusztus 29.
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