BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK RÉSZÉRE

Kedves Hallgatónk!
Az Oktatásszervezési Osztály munkatársai nevében szeretettel köszöntöm és gratulálunk sikeres felvételijéhez!
Tudnivalók a főiskolára történő beiratkozásról:
Beiratkozni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. Amennyiben nem iratkozik be a 2016/2017-es tanév
első félévére, akkor felvétele hatályát veszti.
A beiratkozással kapcsolatos teendők (Ezt a részt rendkívül figyelmesen olvassa el!)
Hozza magával, illetve teljesítse az alább felsoroltakat, mert ezek hiányában a beiratkozását nem tudja
megtenni:
 a NEPTUNBÓL 2 példányban kinyomtatott beiratkozási lapját (Részletek az általános tájékoztatóban)
 a felvételi döntésről szóló értesítést
 eredeti középiskolai bizonyítványt és fénymásolatait
 eredeti érettségi bizonyítványt és fénymásolatát
 eredeti nyelvvizsga-bizonyítványát és fénymásolatát
 többletpontra jogosító eredeti dokumentumokat és fénymásolatait
 1 db igazolványhoz használatos fényképet (1 évnél nem régebbi)
 személyi igazolványt, lakcímkártyát (ha külföldi állampolgár az útlevelét és tartózkodási engedélyét)
 adóazonosító jelét (amennyiben nincs, igényeljen)
 TAJ számát
 saját bankszámlaszámát (amennyiben nincs, igényeljen)
 saját e-mail címét
 teljesíteni kell a felvételi döntésben megadott önköltség befizetését az alábbiak szerint
o Neptunban befizetni az önköltség első részletét
o Nem kell befizetni a Neptunban, ha
 Diákhitel 1 engedményezést elvégezte vagy
 Diákhitel 2 szerződést kötött és a szerződés számát a Neptunban berögzítette vagy
 számlaigénylést és cégadatokat rögzített a Neptunban
 kék toll
A beiratkozás időpontjai:
képzési hely
Tatabánya*
Budapest*

időpont

2016.09.02. 1400-1600
2016.09.02. 1400-1600

helyszín
Tatabánya, Béla Király körtér 58. „B” épület
Budapest, XI. ker. Villányi út 11-13. 3. emelet

* a felvételi határozatban megadott időpontban.
Akadályoztatás esetén e-mailben kérjen új időpontot: papp.gizella@edutus.hu A beiratkozáskor a nyelvi
szintfelmérő megírására is sor kerül. A beiratkozás időtartama 2 óra.
A tanévnyitó ünnepség és főiskolai hallgatóvá fogadás időpontja és helyszíne:
képzési hely
Tatabánya
Budapest

időpont

2016.09.05.(hétfő) 1000
2016.09.05.(hétfő) 1400

helyszín
Tatabánya, Béla Király körtér 58. „A” épület
Budapest, XI. ker. Villányi út 11-13.

Megjelenés: alkalomhoz illő öltözetben!
Első tanítási nap: 2016. szeptember 10. (péntek). Az órarendi beosztás szerint kezdődik a tanév.
A beiratkozással kapcsolatos további információkat megtalálja a www.edutus.hu – Gólyaoldal
menüpontban.
Tatabánya, 2016. július 25.
Farkas Beáta
Oktatásszervezési Osztály
osztályvezető

