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Az

I

al6Lbbiakban t6j6koztatjuk

a

201712018-as tan6v

III. f6\6v6re

tort6no

bejelentkez6srol

(regisztr6cior oi):

A

I(otelezo azonban
bejelentkez6ssel kapcsolatosan nincsen sziiks6g szem6lyes megelen6sre.

Neptun renclszeren keresztiili

a

elektronikus bejelentkez6s. A bejelentkezdsr6l a Neptun rendszer

haszndlat616l szol6 r6szletes t6jekoztatoban olvashat bovebben:
Ittp;lllrrww,12lk,ppk-e-,hrrlJ:allga!"pi.nk"p4k/-,pep1u11.

Bej elentkezdsi idoszak:

2018..februtir 1. 9.00 -.februdr 7. 12.00

tfl16p6s66t
A bejelentkez6si (regisztr6ci6s) hat6ridot legfeljebb egy h6ttel lehet trill6pni' A hat6rido
k6sedelmi clijat
f'6l6vet jelent.

kell

fizetnt. Arneruryiben bejelentkez6si kotelezetts6g6nek nem tesz eleget, azpassziv

Halasztfs eset6n is be l<ell jelentkeznie passziv fdl6vre!

v6ltoz6s
K6rjtrk, hogy bejelentkez6sndl ellenortzze adatait a Neptun rendszerben' 6s e1t6r6s vagy
l6v6
a Doktori 6s Habilit6ci6s Irod6ban. K6rjiik, hogy csakis aktiv, hasznflatban
eset6n
lelezze

szerint kenilje
email cimet adjon meg, mert ez a hapcsolattartfs legfontosabb eszkiize! Lehetos6g
ha az email
aza\6bbiemail tiokok haszn6lat6t (ezekrol m6g abban az esetben is hibaiizenetlrkezhel,

aktiv): fieemail, citromail, vipmail, indamail stb.

A kiilts6gt6rit6s

osszege: 109.000,-

Ft, befizet6s6nek hatirideje a t6tel kiir6s6tol (febru6r 09-13')

2018. februdr 26. h6tf6.

BANI(I(ARTYAS
FELHIVJUK SZIVES FIGYELMET, HOGY CSErc NEPTIJN RENOSZEREN KERESZTOII
FIZETES LEHETSECES (rcIVEVS

A CEGES FTZETESEKET)! AMENNYIBEN

iCv rEI-.tESi'fl, RECIST-TRACIOJA ERVENYTELEN, FELEVE NEM LEHET

BEFIZETESET

plrriV'

A

erdekeben k6rjiik' tekintse meg
befizet6ssel kapcsolatos esetleges probl6m6k elkeri.il6se

a

bankk6rtyds fizet6srol szo16 tAjdkoztal6t a kovetkezo cimen:
http-S,l/ptrii-e,,ltu/.ga-Z-clasaB!:.9-s--ll-!l-s-Z4ici-foi*azeat.o-sa#lrallg?.19i:P-cl-]ZIlBYl-i-nj-qrma-c-i-o-k

a cimr6l toltheto le'
c6ges fizet6s eseten a szriksdges nyomtatvany is ugyanerrol
sziiks eges szitmla febru6r 09

-13

-i

Az szPCO-nAi

a

g ig6nyelhet6'

NEPTU{ rendszeren keresztiil be keli
Annak erdek6ben, hogy befizet6s6t idoben teljesiteni tudja, a
mivel ennek alapj6n tort6nik a
jelentkeznie 2018. februfr 1. 9,00-t6l legkesobb febru6r 7. 12.00-ie,
a Neptun rendszer haszn61at6r6i
kolts6gt6ritesi clij kiir6sa a NEprtN rendszerben, A bejelentkezesr6l
s2616 r6szletes taj6koztat6ban olvashat: http://bt-k-'ppls--e-'hu/halleat-o-inknaldngp"lull

A

februdr
r6szletflzetdsi kerelmek benyujtasi hatarideje: 2018.

7'

szerda'

Az

elektronikus

benyirjtAshoz szukseges fonnanyomt alv[nytitt ta161hat6: lrttps.;/lb-tKppls-e,itu/-li-al-lea"ts-inkl1aLdls-el:cl!Lel!
ilyg-rqlal"Yanyak

A k6relem papir alapir benyrijt6s6ra nincs lehet6s6gl
lehetsdges'
szabllyzalaink 6rtelm6ben h6rom roszletben tort6n6 fizet6s

A

befizetesek hat6rideje:

2018, febru 61 26,, m6rcius 31, 6s 6prilis 15'

Lzegyebhallgat6ik6relmelrlead6s6nakhat6rideje:2018.februi'l'20,
Az elthez sziikseges nyomtatv6nyokat megtal6lja https://btk'ppke'hu/oktatas/doktori-kepz-9!9k:
kdrelmeket a Doktori 6s Habilit6ci6s
es-habilitacioinvomtatvanyok cimen, A hinyomtatott 6s al6irt
lrod6barr lehet benY'r-rjtani.

A tant6rgyfelvcteli idoszak

2018.

februdr 7. 9.00-tdl februrir

janu6rban a doktori k6pz6s honlapj6n kozoltuk'

Udvozlettel:

t6' 16'00-ig

Iart' Az 6rarendeket

