NÉV:……………………………………....……………..…..
SZAK:……………………………………....……………..…..

TAGOZAT:……………

ADATFELVÉTELI ÉS -EGYEZTETŐ LAP
A valós és a NEPTUN rendszerbeli adatok egyezőségének ellenőrzésére
Töltse ki NYOMTATOTT betűkkel az adatlapot, majd lépjen be a NEPTUN-rendszerbe a
mellékelt tájékoztató szerint és végezze el a lentebb felsorolt adatainak egyeztetését az alábbiak
szerint:
-

Ha a rendszerben tárolt adat helyes, tegyen X-t az adott sorban a (NEPTUNban lévő adat) Helyes
oszlopban lévő négyzetbe.
Ha a rendszerben tárolt adat hibás, vagy hiányzik, tegyen X-t az adott sorban a (NEPTUNban lévő
adat) Hibás* / Hiányzik* oszlopban lévő négyzetbe, majd a NEPTUN-ban módosítsa a hibás, illetve
pótolja a hiányzó adatokat (ahol ez lehetséges) és az elvégzett módosítás tényét X-el jelölje az adott sor
végén a „* esetén a NEPTUNban a módosítást elvégeztem” oszlopban lévő mezőben.

Hiányzik*

Valós adat
Helyes

Adatmező neve

Hibás*

NEPTUNban
lévő adat:

* esetén a NEPTUNban a módosítást elvégeztem

Végezetül a lap alján lévő helyen aláírásával igazolja, hogy a megadott adatok a valóságnak
megfelelnek.

A következő adatokat a Saját adatok->Személyes adatok menüpontban nézheti meg:
Neptun kód:
Előtag:
Vezetéknév:
Utónév (keresztnév):
Születési név:
Családi állapot:
Születési dátum:
Születési ország:
Születési megye:
Születési hely (város):
Anyja (leánykori) neve:
Állampolgárság:
Sz.ig szám:
TAJ szám:
Adóazonosító jel:
A következő adatokat a Saját adatok->Elérhetőségek menüpontban nézheti meg:
Email címek:
Címek (állandó lakcím):
Címek (értesítési cím):
Telefonszámok (vezetékes):
Telefonszámok (mobil):
A következő adatot a Pénzügyek->Beállítások menüpontban nézheti meg:
Bankszámlaszám:
Az adatlap másik oldalán töltse ki a nyelvvizsgáival, előképzettségével kapcsolatos mezőket is!!!

Hibás*

Valós adat
Helyes

Adatmező neve

Hiányzik*

NEPTUNban
lévő adat:

* esetén a NEPTUNban a módosítást elvégeztem

Nyelvvizsgá(k) adatai:

A következő adatokat a Saját adatok->Képzettség (Nyelv) menüpontban nézheti meg:
Nyelv (pl. angol, német):
Fok (pl. alap, közép):
Nyelvvizsga típusa (pl.: komplex):

Vizsga dátuma:
Bizonyítvány azonosítója:
Középfokú iskolai végzettségének adatai:
A következő adatokat a Saját adatok->Képzettség (Előképzettség) menüpontban nézheti meg:
Előképzettség típusa:
(pl. gimnázium, szakközépiskola)

Tanintézet (intézmény neve):
Tanulmányok befejezése:
(oklevél/bizonyítvány kelte)

Szak (pl. nappali, levelező, esti):
Azonosító:
(oklevél/bizonyítvány száma)

Felsőfokú iskolai végzettségének adatai:
Előképzettség típusa:
(pl. főiskola, egyetem, BSc., MSc)

Tanintézet (intézmény neve):
Tanulmányok befejezése:
(oklevél/diploma kelte)

Szak (pl. nappali, levelező, esti):
Minősítés (pl. kiváló, jó, stb.):
Képzés (képzés neve):
Azonosító:
(oklevél/diploma száma)

Folytat-e tanulmányokat más felsőoktatási intézményben (bekarikázandó)?:

Igen

Nem

Ha Igen: az intézmény neve: ……………………………………………………………………..…..
Szak: ………..…………………...………………………… Évfolyam: ........... Tagozat: …………
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy adataim megfelelnek a valóságnak.
Dátum: ………………………
……………..……………………
Aláírás

