DEBRECENI EGYETEM
MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI
ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR
H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138.,

Ikt. sz.: MEKTO/121/2020.
Debrecen, 2020. július 24.

«Név»
«Értesítési_cím_város»
«Értesítési_cím_utca_házszám»
«Értesítési_cím_irsz»

Tisztelt «Név»!

Örömmel értesítem, hogy a 2020. évi általános felvételi eljárásban elért pontszámai alapján Ön
intézményünk
«Szakpár_neve» «Szforma» «Szfin» «Sztag» tagozatára
felvételt nyert a 2020/2021. tanév 1. félévére.
A 2020/2021. tanév 1. félév első konzultációjának kezdete 2020. szeptember 11. (péntek)
13:00 óra.
Az órarendek karunk honlapján, a http://mek.unideb.hu/hu/node/191 oldalon elérhetők.
Tájékoztatom, hogy a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ) 3. §. (3)
bekezdése szerint az egyetemre történő felvételt követő félév elején a hallgató köteles beiratkozni az
illetékes karra, mivel a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek csak a
beiratkozott hallgatót illetik meg.
A beiratkozás pontos időpontjáról és helyszínéről később küldünk tájékoztatást.
Tájékoztatom, hogy a Karon a Neptun tanulmányi rendszer működik. Amennyiben Ön a Debreceni
Egyetem hallgatója volt a korábbi félévek valamelyikében, Neptun kódja megegyezik a tanulmányai
során használt Neptun kóddal. Akinek még nem volt a Debreceni Egyetemen Neptun kódja, azt a
levélben található, névre szóló beiratkozási lap „Neptun kód” mezőjében találja meg.
A Neptun használatával kapcsolatos leírások, valamint a Neptun belépési oldal itt elérhető:
http://neptun.unideb.hu/?page=studhun
A Neptun használata előtt hálózati azonosítót és jelszót szükséges választani, valamint ezzel egy
időben ingyenes UniPass kártyát igényelni (ehhez digitális fotó feltöltése is szükséges) az alábbi
címen:
http://www.unideb.hu/register/hu
Kérjük, a regisztrációt a levél kézhezvétele után mielőbb tegye meg.
Az elkészült UniPass kártyát várhatóan a beiratkozáson kapja meg.
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Tájékoztatom, hogy az egyetem minden beiratkozott hallgatója köteles megismerni a tűz- és
munkavédelmi előírásokat, majd azok megismeréséről a webes felületen regisztrálni, valamint az
iratkozási lapon nyilatkozni. A tűz- és munkavédelmi oktatási anyag itt tekinthető meg:
http://munkavedelem.unideb.hu/1_eves.htm
A beiratkozása után kérjük, az AGTC_MUNKAVEDELEM tárgy AGTC_Munkavedelem_MEK
kurzusát vegye fel, hogy a teljesítés aláírása a Neptunba is bekerülhessen.
Amennyiben önköltséges képzésben vesz részt, az önköltséget – amelynek összegéről honlapunkon
tájékozódhat - az alábbiak szerint kérjük befizetni legkésőbb 2020. október 31-ig.
Az önköltség befizetésének módjáról itt olvashat:
http://mek.unideb.hu/hu/node/173
Hallgatói tanulmányokkal kapcsolatos ügyek intézése:
• Személyesen Debrecenben, a Tanulmányi Osztályon
(Böszörményi út 138. A épület, 56-57-58. szoba);
• emailben: mekto@unideb.hu;
• HAK (Debrecen, Böszörményi út 140. Veres Péter Kollégium, Fszt.) – igazolások,
diákigazolvány ügyintézés
További hallgatói információk megtekinthetők a kari honlap Hallgatóknak menüpontjában:
http://mek.unideb.hu/
Figyelmébe ajánljuk a DE MÉK facebook és instagram oldalát is.
https://www.facebook.com/Debreceni-Egyetem-MÉK-157759261039112
https://www.instagram.com/debreceni_egyetem_mek/
Amennyiben tanulmányait nem kívánja megkezdeni 2020. szeptemberében, a beiratkozásra hozza
magával a halasztásra vonatkozó kérelmét.
A
formanyomtatvány
megtalálható
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