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'Iisztelt Doktorandusz!

Az

alribbiakban trijdkozatjuk

a

201612017-es

tan6v IL fdldvdre tcjrtdn6

bejelentkezdsr6l

(regisztr6ci616l):

A

bejelentkez6ssel kapcsolatosan nincsen sziiks6g szemdlyes
megjelendsre. Kcjtelezo azonban a
Neptun rendszeren keresztiili erektronikus bejerentkez6s.
A bejelentkez6srol a Neptun rendszer
haszn|l at6r ol sz6 16 rd szl etes t6j lkorta,.ban olvashat bovebb
en :

t.

Eej elentkez6si id6szak

2017.

:

februdr 1. 9.00 -februdr

7. 12.00

A

bejelentkezdsi (regisztr6ci6s) hat6ridot legfeljebb egy hdttel
lehet tflldpni. A hat6rido tull6pdsd.rt
kdsedelmi dijat kell fizetni. Amennyiben bejelentkez6si
kotelezetts6gdnek nem tesz eleget, azpassziv
jelent.
f6l6vet
Halasztds eset6n is be kell jetentkeznie passzfv

f6l6vre!

Kdrjtik, hogy bejelentkezdsndl ellen6rizze adatait a Neptun rendszerben,
ds eltdr6s vagy v1ltoz*s
esetdn jelezze a Doktori 6s Habilit6ci6s Irod6ban. K6rjiik,
hogy csakis aktiv, hasznrilatban l6v6
email cimet adjon meg, mert ez a kapcsolattartis legfontosabb
eszkdze! Lehetos6g

szerint kertilje
az alSbbi email fi6kokhasznillatht (ezekrol mdg abban az esetben
is hibatizenet drkezhet, ha az email
aktiv): freemail, citromail, vipmail, indamail stb.

A kiilts6gt6rit6s
2017. februhr 27,

dsszege: 109.000,-

befrzetds6nek

hatfrideje a tetel kiirrisrit6l (fbbrurir 10-14.)

hfitfil.

FEruivrur szivBs

FIGYELMET,

FIZETES LEHETSEGES (TIVEVA

icv rer-rnsiu,

Ft,

A

Hocy csAK NEPTITN

RENDSZEREN

KEREszrulr eaxruARryAs

CEGES FIZETESEKET)! AvET.wYIBEN BEFIZETESET
NEM VAGY NEM

RTcISZTRAcIoJA ERVENyTELEN, FELEVE NEM LEHET

arriv.

A befizetdssel kapcsolatos esetleges probldm6k

elkeriildse 6rdek6ben kdrjiik, tekintse meg

bankk6rty6s fizetlsrol sz6l6 t6j 6ko ztat6t akovetkezo cimen

C6ges frzetds eset6n a szi.iks6ges nyomtatv6ny

a

:

is ugyanerrol a cimrol t6lthet6 le.

Az.

SzpCo-n6l a

sziiksdges szzim la l'ebrudr 7-i g igdnyelhetii.

Annak 6rdek6ben, hogy befizetdsdt idoben teljesiteni tudja, a NEPTTIN rendszeren keresztiil
be kell
jelentkeznie 2017. februdr 1. 9.00-t6l legk6s6bb februfr 7. 12.00-ie,
mivel ennek alapj1nt<jrt6nik a
kdltsdgtdritdsi dij kiirSsa a NEPTUN rendszerben. A bejelentkezdsr6l a Neptun rendszer
haszn6lat6r6l
sz616 rdszletes t6jdkoztat6ban olvashat:

littp://btk.ppke.hu/hallgatoinknak/neptun

A tdszletfizet6si k6relmek benyrijtdsi hat6rideje: 2017. februfr 7. kedd. Az elektronikus benyrijt6shoz
sziiksdges formanyomtatvfinyt itt talSlhat6: https://btk.ppke.hu/halleatoinknak/kerelmeknyomtatvanlzok

A kdrelem papir alapri benyrijt6s6ra nincs lehet6s6g!
Szabillyzataink drtelmdben hdrom r6szletben tortdn6 frzetls lehetsdges.
2017. febraflr 27., mdrcius 31. 6s

iprilis

A

befizet6sek hat6rideje:

15.

Az egy6b hallgat6i k6relmek lead6s6nak hat6rideje: 2017. febru 61 20.

Az

ehhez sztiksdges nyomtatv6nyokat megtal6,lja a https://btk.ppke.hu/kepzesei'k/doktori-kepzesek-

ph-d-es-habilitacio/nluomtatvanyok cimen.

A

kinyomtatott 6s al1irt kdrelmeket

a

Doktori

ds

Habilit6ci6s Iroddban lehet benyrijtani.

,d tantdrgyfelv6teli id6szak 2017. februdr 8. 9.00-tril februtir 17. 12.00-ig hrt. Az 6rarendeket
janu6rban a doktori k6pz6s honlapj6n kcjzciltiik,

Udvcizlettel:

!a"p*9

