Pannon Egyetem KollÃ©giumok

KollÃ©giumi jelentkezÃ©s 2017/2018 - felsÅ‘sÃ¶knek - VESZPRÃ‰M

VeszprÃ©mben tanulÃ³ hallgatÃ³ink rÃ©szÃ©re informÃ¡ciÃ³k a kollÃ©giumi jelentkezÃ©ssel kapcsolatosan!

KollÃ©giumba jelentkezni a Neptun rendszerben
lehet.

A jelentkezÃ©si
idÅ‘szak: 2017. jÃºnius 14 (8:00:00) - 2017. jÃºlius 16. (23:59:59)

Â

FelsÅ‘bb
Ã©ves kollÃ©giumi felvÃ©teli eredmÃ©nyek: 2017. jÃºlius 28.

A jelentkezÃ©s menete:

- Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â A Neptun rendszerben
ellenÅ‘rizned kell a szemÃ©lyes adataidat (mÃ³dosÃ-tani az OktatÃ¡si IgazgatÃ³sÃ¡gon
az adott szakÃ©rt felelÅ‘s Ã¼gyintÃ©zÅ‘nÃ©l lehet).

Â

-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
A Neptunban a
kollÃ©giumi jelentkezÃ©si modulnÃ¡l jelentkezned kell kollÃ©giumba Ã©s az Ã¶sszes kollÃ©giumot
kÃ¶telezÅ‘ rangsorolni.

Â

-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
A Neptunban
elektronikus hallgatÃ³i kÃ©rvÃ©nyt kell kitÃ¶ltened, mentened.
http://kollegiumok.uni-pannon.hu
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-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Ha a kollÃ©gium
honlapjÃ¡n (http://kollegiumok.uni-pannon.hu ) a listÃ¡ban nem szerepel, hogy van
fÃ©nykÃ©ped, akkor 1 db igazolvÃ¡nykÃ©pet kell a KollÃ©giumi IrodÃ¡nak elkÃ¼ldened
(KollÃ©giumi Iroda 8200 VeszprÃ©m, Egyetem u. 10.) 2017. jÃºlius 17-ig.

Â

KollÃ©giumi jelentkezÃ©s 2017/2018 - FÃ©nykÃ©pet nem kell kÃ¼ldeniÃ¼k

Â

-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Ha a Jedlik Ã•nyos SzakkollÃ©giumot
vagy a HarsÃ¡nyi JÃ¡nos SzakkollÃ©giumot elsÅ‘ vagy mÃ¡sodik helyen rangsoroltad Ã©s a 2016/2017-es tanÃ©vben nem ott
voltÃ¡l kollÃ©gista,
akkor rÃ©szletes Ã¶nÃ©letrajzot kell a KollÃ©giumi IrodÃ¡nak elkÃ¼ldened.

Â

A kollÃ©giumi felvÃ©teli kÃ©relmek elbÃ-rÃ¡lÃ¡sa a
KollÃ©giumi TanÃ¡cs Ã¡ltal elfogadott felvÃ©teli eljÃ¡rÃ¡si rend szerint tÃ¶rtÃ©nik.

Amennyiben
a kollÃ©giumi felvÃ©tel Ã©rvÃ©nyessÃ©gÃ©nek feltÃ©teleit a hallgatÃ³ nem teljesÃ-ti, a
kÃ©rvÃ©ny formai hibÃ¡snak tekinthetÅ‘ Ã©s elutasÃ-tÃ¡sra kerÃ¼l.

A kollÃ©giumi felvÃ©telt beadott hallgatÃ³k
valamennyien Ã©rtesÃ-tÃ©st kapnak a felvÃ©telrÅ‘l, a vÃ¡rakozÃ³ listÃ¡ra kerÃ¼lÃ©srÅ‘l Ã©s
az elutasÃ-tÃ¡srÃ³l az Ã¡ltaluk megadott, Neptunban rÃ¶gzÃ-tett e-mail cÃ-men.

Fontos! A kollÃ©giumi kÃ©rvÃ©nyt csak egyszer lehet kitÃ¶lteni, ha vÃ¡ltoztatni szeretnÃ©l rajta azt a felveteli@vekoll.unipannon.hu email cÃ-men kell jelezni Ã©s visszajelzÃ©s utÃ¡n tudod majd javÃ-tani a kÃ©rvÃ©nyt

Â
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VideÃ³ segÃ-tsÃ©g az alÃ¡bbi linken tekinthetÅ‘ meg: http://youtu.be/06lhkmgezwM

Â

Ha kÃ©rdÃ©sed
van:

-Â
segÃ-t a Gyakran
IsmÃ©telt KÃ©rdÃ©sek, vagy

- Ã-rj a felveteli@vekoll.uni-pannon.hu
cÃ-mre
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