Neptun rendszer jelentkezési segéd
Cserháti Sándor Kollégium Mosonmagyaróvár
Ezen segédlet azon elsőéves hallgatóknak készült, akik az Mezőgazdaság és Élelmiszertudomány
Karán található szakok közül az egyikre jelentkezett.
A kollégiumi jelentkezésben az aktív nappali tagozatos hallgatók vehetnek részt (levelezős tagozatos
nem kaphat kollégiumi elhelyezést) így a BSc-s, MSc-s, Phd-s, valamint a felsőoktatási szakképzéses
hallgatók egyaránt leadhatják kollégiumi jelentkezésüket.
(A felsőéves kollégiumi jelentkezésre általában június hónapban kerül sor, míg az elsőéves kollégiumi
jelentkezést az egyetemi felvételi eredményhirdetés után pár nappal indítjuk, július utolsó és
augusztus első hetén. A keresztféléves és pótjelentekzéses időszakot január végén hirdetjük meg.)

1. Neptun rendszer

A böngésző címsávjába gépeld be a Neptun rendszer címét: NEPTUN.SZE.HU

2. Hallgatói web

A Neptun webes oldalán jobb oldalt található két belépés közül a „Neptun-hallgatói web
bejelentkezés”-re kell kattintani.
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3. Neptun rendszerbe való belépés

A belépéshez szükség van a Neptun kódra és a Neptunba használt jelszóra (első használat esetén a
születési dátum van beállítva, például: 1998.01.20 -> 19990120, első belépés után ajánlott a jelszót
megváltoztatni)

4. Képzés váltás
Amennyiben csak egy szak van a Neptun rendszerben, úgy folytasd az útmutatót az 5. ponttól.
Azonban, ha több képzése van egy hallgatónak, akkor először ki kell választania azt a képzését amivel a
kollégiumra szeretne pályázni. A képzést váltani a Neptun rendszerben a belépést követően a bal felső
sarokban, a menü felett található „Képzés”-re kattintva lehetséges.

A feliratra kattintva megjelenik egy új ablak, amiben az összes szak megtalálható egy lenyíló listában.
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5. Kollégiumi jelentkezés

A belépést követően kollégiumi férőhelyre jelentkezni az „Ügyintézés/ Kollégiumi jelentkezés”
menüpontban van lehetőség.

6. Jelentkezési időszak kiválasztása
A kollégiumi jelentkezések külön időszakra vannak megadva, ezért kérünk mindenkit, hogy a
„Jelentkezési időszakok” mellet található lenyíló listából a megfelelő időszak legyen kiválasztva.
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A felsőéves kollégiumi jelentkezés eredményét az elsős jelentkezési időszak alatt lekapcsoljuk, hogy
az elsőéveseknek csak egy időszak jelenjen meg. Az elsős jelentkezés után visszakapcsoljuk azt. Az
eredményt nem befolyásolja a lekapcsolás, csak web-es felületen nem fog látszódni.

7. Új kollégium felvétele

A kollégium kiválasztásához kattints az „Új kollégium kiválasztása” gombra.
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8. A kollégium kiválasztása

Az új kollégium kiválasztása gomb után megjelenik egy ablak, amiben a Széchenyi István Egyetem
mosonmagyaróvári kollégiuma jelenik meg választható opcióként. A Kiválaszt felirat alatt található
jelölő négyzettel tudod kiválasztani a kollégiumot.

9. Jelentkezés véglegesítése

CSAK ABBAN AZ ESETBEN VÉGLEGES A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉS, HA A JELENTKEZÉS
GOMBRA KATTINTASZ!
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Sikeres jelentkezés:

Sikertelen jelentkezés:

Az alábbi okok miatt jelenhet meg a fenti hibaüzenet:
•

Nincs lezárt félév (a februárban kezdett keresztféléveseknek az augusztusi elsős
jelentkezéskor kell jelentkezni)

•
•
•
•

A választott kollégium 30 km-es körzetén belül van a lakhelye, légvonalban
Levelezős hallgatóként próbál jelentkezni
Rossz időszakban jelentkezik
Nem megfelelő képzéssel jelentkezik

10.Pontszámok ellenőrzése Felsőéves jelentkezés esetén
A sikeres jelentkezés után a kollégiumok listája alatt megjelennek a pontszámok (csak abban az
esetben, ha a rendszer sikeresnek vette a jelentkezésedet).
Alap pontszám: a korábbi egy/két lezárt félév ösztöndíj átlagából számított pontszám, amely
maximálisan 100 pont lehet.
Szociális pont: az utolsó szociális kérelem leadásakor a HÖK-től kapott pontszám.
Korrekciós pont: hallgatói tevékenység, TDK, OTDK, sport tevékenység, fegyelmi pontok (levonódik)
(maximum 20 pont).
Nyelvvizsga pont: a Tanulmányi Osztály által elfogadott, és a Neptun rendszerben regisztrált nyelvvizsga
után kapott pontszám (alapfokú nyelvvizsga 3 pont, középfokú nyelvvizsga 5 pont és a felsőfokú
nyelvvizsga 7 pont).
A kollégiumi jelentkezéshez szükséges pontszám:
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Alap pontszám + Szociális pont + Korrekciós pont + Nyelvvizsga pont – Fegyelmi pontszám

A jelentkezési időszak alatt folyamatosan töltjük fel a szociális, korrekciós és fegyelmi pontszámokat,
így megkérünk mindenkit, hogy többször ellenőrizze le a pontszámait. Reklamációt csak a
jelentkezési időszakban tudunk elfogadni.

11.Ponthatárok ellenőrzése Elsőéves jelentkezés esetén (augusztusi jelentkezés)
A sikeres jelentkezés után a kollégiumok listája alatt megjelennek a pontszámok (csak abban az
esetben, ha a rendszer sikeresnek vette a jelentkezésedet).
Alap pontszám: tanulmányi pontok valamint az érettségi pontok összege (maximum 200+200=400
pont).
Többlet pontszám: nyelvvizsga, OKTV, TUDOK, sporteredmény, Felsőfokú vagy emelt szintű OKJ-s
szakképzés, Országos Művészeti Tanulmányi Verseny, Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs
Verseny valamint a szociális pontszám (maximum 100 pont)
Szociális pont: A HATÁR rendszerben leadott, az igazolásokat elektronikusan és postai úton igazolt
család anyagi/szociális helyzetére vonatkozó tényezők.
A kollégiumi jelentkezéshez szükséges pontszám:
Alap pontszám + Többlet pontszám + Szociális pont
A jelentkezési időszak alatt folyamatosan töltjük fel a szociális pontszámokat, így megkérünk
mindenkit, hogy többször ellenőrizze le a pontszámait. Reklamációt csak a jelentkezési időszakban
tudunk elfogadni.

12. Státusz ellenőrzése

A jelentkezési folyamat végén, ha mindent jól csináltál, a „Jelentkezés státusza:” (a kiválasztott
kollégiumi lista felett található) sorban olvashatod a „Jelentkezett” státuszt. Ez azt jelenti, hogy
sikeresen jelentkeztél a kollégiumba.
Az eredményhirdetés után a Jelentkezés státusz meg fog változni „Felvett” vagy „Várólista x.”
opciók egyikére, attól függően, hogy sikeres volt-e a kollégiumi jelentkezésed vagy sem.
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13. Eredményhirdetés
FONTOS
A kiválasztott kollégiumnál az elfogadott kollégium mezőnél megjelenő zöld karika (pötty) nem a
sikeres felvételt mutatja, hanem azt, hogy melyik kollégiumba fogadta el a rendszer a jelentkezést. A
felvétel eredménye a JELENTKEZÉS STÁTUSZA sorban lesz látható az eredményhirdetést követően.

A ZÖLD PÖTTY AZT JELÖLI, HOGY MELYIK KOLLÉGIUMRA VONATKOZIK A „JELENTKEZÉS STÁTUSZ”
SORBAN TALÁLHATÓ EREDMÉNY. NEM A SIKERS FELVÉTELT JELENTI A ZÖLD PÖTTY!!

EGYETEMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
9026 Győr, Egyetem tér 1. 9007 Győr, Pf. 701.

+36 96 503 440

+36-96-503-440

info@sze.hu

http://uni.sze.hu

