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A. FIÓK
Bejelentkezel a fiókodba.
Ugyanazzal a felhasználói fiókkal több dossziét is benyújthatsz különböző szakokra.
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B. REGISZTRÁCIÓ
REGISZTRÁCIÓ ELŐTTI TENNIVALÓK
•
•

Ellenőrizd a kari honlapon feltüntetett követelményeket
Készítsd elő a dokumentumokat.

•

A kérvényben megjelenő személyes adatokat a születési anyakönyvi kivonatnak (keresztlevél)

Minden dokumentumot PDF formátumban fogadunk el.
A szakdolgozatot/magiszteri PDF formátumban, amennyiben több állomány van, ZIP-könyvtárba csomagolva.

megfelelően kell kitölteni.
A végzős hallgató családnevét, az apa mindenik keresztnevének kezdőbetűjét kötelező módon a keresztlevélben szereplő
formában kell beírni, olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, betartva a keresztlevélben szereplő sorrendet. (Példa: POP G. I. DAN VICTOR – IOAN).
Ha a házasság vagy egyéb körülmények következtében névváltoztatás történik, ezeket az Egyéb megjegyzéseknél (Menţiuni
speciale) kell feltüntetni.
Abban az esetben, ha a családnév vagy a keresztnév két vagy több szóból áll, ezeket is a keresztlevélben szereplő formában kell
beírni (kötőjellel vagy kötőjel nélkül).
Az apa (vagy anya, amennyiben az apa nem ismert) keresztnevének/keresztneveinek kezdőbetűje/kezdőbetűi ablakba a
keresztnév/keresztnevek legelső betűjét kell beírni, a magyar keresztnevek kivételével, amelyek Cs, Gy, Ly, Ny, Sz, Ty, Zs betűvel
kezdődnek, ezekben az esetekben Cs., Gy., Ly., Ny., Sz., Ty., Zs. betűt kell bevezetni.
Példák:

KERESZTNÉV A KERESZTLEVÉLBEN

RÖVIDÍTÉS

Gheorghe

G.

Ioan

Traian-Alexandru
Iuliana Maria
Zsolt Iosif

I.

T.-A.
I. M.

Zs. I.

KÉRVÉNY BENYÚJTÁSA (DOSSZIÉ)
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KÉRVÉNY KITÖLTÉSE:
AZ ŰRLAP VALAMENNYI KÉRDÉSÉT KÖTELEZŐ KITÖLTENI!

Ellenőrizd a személyes
adatok kitöltését!

A kurzor segítségével
rajzold meg az
aláírásodat.
Majd írd alá a kérvényt
ezzel az aláírással.

Ellenőrizd az adatokat.
Töltsd le a kérvényt.
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Mentsd le a kérvényt a
számítógépedre.

Menj a következő lépéshez.
A dokumentumok
benyújtása a kari
követelmények szerint.
Keresd fel a kari honlapot.
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DOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE:
KERESD FEL A KARI HONLAPOT A FELTÖLTENDŐ DOKUMENTUMOK MEGTEKINTÉSE VÉGETT!

Töltsd fel a 2. lépésben aláírt és
lementett kérvényt.
Töltsd fel a nyelvvizsga-oklevelet.
(PDF-állomány, MAX. 10 MB)
Töltsd fel a kifizetésről szóló
igazolást.
(PDF-állomány, MAX. 10 MB)
Töltsd fel a keresztlevél
másolatát.
(PDF-állomány, MAX. 10 MB)
Töltsd fel a tanulmányi
okmányokat.
(PDF-állomány, MAX. 10 MB)
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SZAKDOLGOZAT/MAGISZTERI DOLGOZAT FELTÖLTÉSE

MINDEN MEZŐ KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ!

(Kivételt képeznek azok a karok, ahol a “Declarație de acord a susținerii lucrării“ (a témavezető jóváhagyása) nyilatkozatot a
titkárságon kell leadni).

A dolgozat címe
Témavezető tanár

A dolgozat feltöltése
(PDF-állomány vagy ZIParchívum)

Saját felelősségű nyilatkozat
(PDF-állomány)
A megvédésre vonatkozó oktatói
beleegyezés
(PDF-állomány)
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A BEIRATKOZÁST KÖVETŐEN AZ ALÁBBI ÜZENETET KÜLDJÜK:
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C. A HALLGATÓ FIÓKJA
A beiratkozást követően időnként ellenőrizd a postaládát vagy a felhasználói fiókot, a
dosszié állapotának ellenőrzése végett.

HALLGATÓI FELÜLET

Kövesd:
•
•

a dossziéd STÁTUSÁT,
a TITKÁRSÁG megjegyzéseit.

Itt találhatod:
•
•
•

az általad feltöltött dokumentumokat,
a titkárság által feltöltött dokumentumokat,
a visszautasított dokumentumok
frissítéséhez szükséges gombokat.
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BEFEJEZETLEN KÉRÉS
Ha a „Finalizează înregistrarea” (Fejezd be a regisztrációt) üzenetet kaptad, azt jelenti, hogy nem
sikerült végigmenni a teljes beiratkozási folyamaton.

Trebuie să parcurgi toate cele 3 module din procesul de înscriere.

Trebuie să primești mesaj cu număr de înregistrare și mail de confirmare a înscrierii.

VISSZAUTASÍTOTT DOSSZIÉ

A feltöltött dossziét a titkárság nem vette át.
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KÉRVÉNY AKTUALIZÁLÁSA
1

Ha az alábbi üzenetet kaptad:

1 Kattints az Actualizează gombra, 2 megnyílik a “Generare Cerere precompletat cu datele
tale” űrlap, javítsd az adatokat 3 írd alá, 4 aláírás jóváhagyása, 5
6 kérvény generálása, 7 kérvény mentése , 8 új kérvény feltöltése.

2

7

3

8

4
5

6
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DOKUMENTUM STÁTUSA

A titkárság megjegyzése!
Dokumentumok STÁTUSA
•
•
•
•

Nem ellenőrzött
Érvényesítve
Érvénytelen
Igényelt

Letöltheted a titkárság által
feltöltött dokumentumokat!

NEM ELLENŐRZÖTT dokumentum STÁTUSA

ÉRVÉNYES dokumentum STÁTUSA

A dokumentum érvényesítése folyamatban

Helyes dokumentum.

NEM ÉRVÉNYES dokumentum STÁTUSA

IGÉNYELT dokumentum STÁTUSA

A titkárság által újból kért dokumentum
(valószínűleg téves), lásd a Titkárság
megjegyzéseit

A dossziéból hiányzó dokumentum. A titkárság
kéri a dokumentum feltöltését.

-

ÉRVÉNYTELEN dokumentum, kattints az „Actualizează” gombra, és megnyílik az állomány aktualizálása
ablak
IGÉNYELT dokumentum, kattints az „Încarcă” gombra, és megnyílik az állomány aktualizálása ablak

Állomány aktualizálása
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