
Határidők 

 

• A Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzés portfólióját a NEPTUN egységes tanulmányi rendszerbe való feltöltésének 

határideje az őszi félévben és a tavaszi félévben is a szorgalmi időszak utolsó napja, ami megtekinthető az aktuális szemeszternaptárban. 

https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-12-12-54/tanulmanyi-osztaly/tanulmanyi-idopontok-idoszakok.html 

Amennyiben a portfólió már egyszer feltöltésre került a NEPTUN rendszerébe, úgy további teendője nincs, azaz a dolgozatot nem kell újra feltölteni. 

A feltöltésre 2022. május 13. (péntek) 10:00 órától 2022. május 20. (péntek) 15:00-ig van lehetőség. 

• Kérjük az időpontok szigorú betartását, mert az elmúlt évekhez hasonlóan még dékáni méltányosság keretében sem áll módunkban engedélyezni 

a portfólió fenti határidőn túli leadását! 

• A hallgatóknak a Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Nyelvtudományi Tanszékére KELL LEADNIUK 

papíralapon a portfóliót és a hozzá tartozó munkanaplót. A Tanulmányi Osztályra semmit nem kell leadni. 

• A határon túli képzések esetén az adott településen lévő szakos ügyintézőnél kell a megadott határidőig leadni a Portfóliót. 

A NEPTUN egységes tanulmányi rendszerbe feltöltendő: 

• 1 példány portfólió kizárólag pdf fájltípus tölthető fel, max. méret 5 MB formátumban.  

A fájl elnevezése: Vezeteknev_Keresztnev_Portfolio_leadas_eve 

• 1 példány eredeti (minden lap), teljes fedőlappal ellátott (név feltüntetésével)  munkanapló pdf formátumban.  

A fájl elnevezése: Vezeteknev_Keresztnev_Munkanaplo_leadas_eve. 

            Amennyiben a fájlok méretei meghaladják a megengedett méretet, úgy javasoljuk, hogy az adott fájlt csomagolják be „*.zip” kiterjesztésű fájlba. 

 

https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-12-12-54/tanulmanyi-osztaly/tanulmanyi-idopontok-idoszakok.html


Pl.:  

https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/f%C3%A1jlok-t%C3%B6m%C3%B6r%C3%ADt%C3%A9se-%C3%A9s-kibont%C3%A1sa-8d28fa72-f2f9-

712f-67df-f80cf89fd4e5  

Figyelem: 

• Amennyiben a portfólióra nem olyan formában kerül fel a hallgató neve, ahogy az az igazolványaiban is szerepel, úgy a dolgozatot befogadni nem tudjuk, 

érvénytelennek tekintjük. 

• Sétáló cédulát nem kell leadni! 

A könyvtár azoknak a hallgatóknak, akiknél elmaradást/tartozást lát, e-mailen értesítést küld. 

 

Tájékoztatom, hogy a Portfólió esetében nincs kitöltendő és leadandó nyilatkozat. 

 

A portfólió Neptunban való feltöltésének folyamata itt érhető el: Útmutató lépésről lépésre 

 

Amennyiben észrevétele van, kérdése merülne fel, kérjük keresse Papp Zsuzsannát (Budapest) papp.zsuzsanna@kre.hu és Szuhai Mónikát (határon túli 

képzések) szuhai.monika@kre.hu elérhetőségen.   
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