FelvÃ©telizÅ‘knek

Mi a Neptun? Mi a kredit?

A neptun szÃ³ hallgatÃ¡n nagyon kÃ¶nnyen asszociÃ¡lunk a Neptunusz bolygÃ³ra (A nyolcadik bolygÃ³ a NaptÃ³l, Ã©s a
legkÃ¼lsÅ‘ Ã³riÃ¡sbolygÃ³ a naprendszerÃ¼nkben.
A negyedik legnagyobb Ã¡tmÃ©rÅ‘jÅ±, Ã©s a harmadik legnagyobb tÃ¶megÅ±, de a legkisebb Ã³riÃ¡sbolygÃ³. A PlÃºtÃ³ elnyÃºl
pÃ¡lyÃ¡ja miatt nÃ©ha a Neptunusz a
legtÃ¡volabbi bolygÃ³ a NaptÃ³l, mert a PlÃºtÃ³ mÃ¶gÃ© kerÃ¼lhet. SzÃ-ne miatt NeptunusrÃ³l, a tengerek rÃ³mai istenÃ©rÅ‘l
neveztÃ©k el. Jele az isten hÃ¡romÃ¡gÃº szigonyÃ¡t jelkÃ©pezi (Unicode: ?).
A Neptunuszt az UrÃ¡nusz mozgÃ¡sÃ¡bÃ³l levezethetÅ‘ perturbÃ¡ciÃ³k alapjÃ¡n J.G. Galle fedezte fel 1846-ban, U. J.
Leverrier szÃ¡mÃ-tÃ¡sai alapjÃ¡n.

De nem errÅ‘l van szÃ³. EgyedÃ¼l a jelkÃ©p stimmel.

Neptun

Egy remek informÃ¡ciÃ³s rendszer, amelyen keresztÃ¼l a
szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©prÅ‘l kaphatsz adatokat az egyetemi Ã©lettel, tantÃ¡rgyakkal,
kÃ¶vetelmÃ©nyekkel, hatÃ¡ridÅ‘kkel kapcsolatban. Ezen a rendszeren keresztÃ¼l kell
felvenned fÃ©lÃ©v elejÃ©n a tantÃ¡rgyakat, Ã©s ezen kell a vizsgÃ¡kra is jelentkezni.

Gyors Ã©s egyszerÅ±, de kÃ©szÃ¼lj fel rÃ¡, hogy amikor a
legnagyobb szÃ¼ksÃ©g lenne rÃ¡, a rendszer Ãºgysem enged be, vagy ha igen, hÃ¡t
pillanatok alatt lefagy. Most mÃ¡r eleink csekkes rendszere is lejÃ¡rt, minden
pÃ©nzÃ¼gyedet a Neptunon keresztÃ¼l tudod intÃ©zni (pÃ³tvizsga, azaz IV, kollÃ©giumi tÃ©rÃ-tÃ©si dÃ-j, stb.). JÃ³ tanÃ¡cs: m
legyen a
virtuÃ¡lis zsebedben kis pÃ©nz iv-re, mert utalÃ¡stÃ³l szÃ¡mÃ-tva egy hÃ©t is
eltelhet, mire a rendszerben megjelenik a befizetett Ã¶sszeg, viszont addigra
lehet, hogy kÃ©sÅ‘ mÃ¡r vizsgÃ¡ra jelentkezni. Mert anÃ©lkÃ¼l nem enged. TÃ¶bbeknek sajnos - de igyekezz, hogy ez jÃ³
legyen - kÃ¶veti a Neptun az elÅ‘rehaladÃ¡st is, Ã©s az
egymÃ¡sra Ã©pÃ¼lÅ‘ tÃ¡rgyak teljesÃ-tÃ©si lehetÅ‘sÃ©gÃ©t.

Ha mÃ©g bÅ‘vebben Ã©rdekel a tÃ©ma, akkor ajÃ¡nljuk a MÃ©rnÃ¶ki Kar hallgatÃ³knak szÃ³lÃ³
Neptun informÃ¡ciÃ³inak
megtekintÃ©sÃ©t.

Kredit rendszer

A nagy vÃ¡ltozÃ¡st a kÃ¶zÃ©piskolai tanulmÃ¡nyi rendszerhez kÃ©pest a kredit rendszer jelenti. Nagy szabadsÃ¡got, Ã©s mÃ©g
nagyobb felelÅ‘ssÃ©get jelent a hallgatÃ³k szÃ¡mÃ¡ra.
A tÃ¡rgyak kredit Ã©rtÃ©kkel rendelkeznek attÃ³l fÃ¼ggÅ‘en, hogy hÃ¡ny Ã³rÃ¡ban kell hallgatni egy hÃ©ten, kivÃ©ve a szigorla
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Ã©s a vizsgakurzusokat. Minden kÃ©pzÃ©si szint
elvÃ©gzÃ©sÃ©hez adott mennyisÃ©gÅ± kredit teljesÃ-tÃ©se szÃ¼ksÃ©ges. A tÃ¡rgyak egymÃ¡sra Ã©pÃ¼lnek, azaz egyes tÃ
teljesÃ-tÃ©se elÅ‘tt mÃ¡s tÃ¡rgyakat is el kell vÃ©gezni.
Minden fÃ©lÃ©v vÃ©gÃ©n tanulmÃ¡nyi Ã¡tlagot, Ã©s kreditindexet szÃ¡molnak meghatÃ¡rozott kÃ©plet segÃ-tsÃ©gÃ©vel, de e
ezzel nem fÃ¡rasztunk.
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