
 GÁL FERENC EGYETEM PEDAGÓGIAI KAR  

HIRDETMÉNY  - TÁRGYFELVÉTEL A NEPTUN-ban 2022/2023. tanév ŐSZI félévben 
 

Nappali alapképzéseken 

2022. szeptember 19-től szeptember 26-ig  
 

A NEPTUN egységes tanulmányi rendszer bejelentkezésével - használatával kapcsolatban hallgatóinkat az 

alábbiakról tájékoztatom: 

A program elérhető az Mozilla FireFox v. Internet Exploreren keresztül. A gfe.hu weblapon található a hallgatói 

NEPTUN belépés. Minden hallgató a belépési kódot (azonosítót) emailben, vagy a tanulmányi előadójától 

megkapta. A password (jelszó) minden hallgatónak a saját születési adataiból képzett számsor: pl. 1992. június 

elsején született hallgatónk jelszava Ne előtaggal: Ne19920601  

Fontos, hogy a Neptun program-ba való első belépés alkalmával mindenki megváltoztathatja a passwordjét - 

jelszavát (maximum 8 karakter, amely lehet akár betű, akár számkombináció is.) 

A Neptun azonosító/kód ill. a jelszó megadása után a „Tárgyak” fül „Tárgyfelvétel” menüpont választásával lehet 

tantárgyat felvenni A felületen be kell állítani a következőket: 

Félévek: 2022/23/1 

Mintatanterv alapképzéseknél (BA):  

Csecsemő és kisgyermeknevelő szak:         

 Első évfolyamon: 2022/23-ban kezdő Csecsemő és kisgyermeknevelő BA nappali *ELO 

 Felsőbb évfolyamokon: 2017/18-ban kezdő Csecsemő és kisgyermeknevelő BA nappali *ELO 

Óvodapedagógus szak: 

 Első évfolyamon: 2022/23-ban kezdő Óvodapedagógus BA nappali *ELO 

 Felsőbb évfolyamokon: 2017/18-ban kezdő Óvodapedagógus BA nappali *ELO 

Tanító szak: 

 Első évfolyamon: 2022/23-ban kezdő Tanító BA nappali *ELO 

 Felsőbb évfolyamokon: 2017/18-ban kezdő Tanító BA nappali *ELO 

 

Specializációk óvóknak:  

 2. évfolyam óvóknak: I.: Népköltészet a nevelésben  

 3. évfolyam óvóknak II.: Gyakorlati pedagógia / III.: IKT pedagógia  

Specializációk tanítóknak 

 3. évfolyam: I. Gyakorlati pedagógia  

 4. évfolyam: II. IKT pedagógia 

 

Műveltségi terület - III. évf. tanító: Matematika/Testnevelés és sport/Magyar nyelv és irodalom 

Műveltségi terület - IV. évf. tanító: Angol nyelv/Matematika/Természetismeret/Magyar nyelv és irodalom  

(Mindkét évfolyamon a műveltségterületi oktatás egy része vagy teljes egészében a levelezősökkel - a levelezős 

órarend szerint - összevontan történik.) 
 

Szabadon választható tárgyak – (III. évf. csecsemő / IV. évf. tanító): 

 2022/23/1. félév Szabadon választható tárgyai (Nappali csecsemő /óvó / tanító) 
 

Tárgytípus: Mintatanterv tárgyai 

A „Csak a meghirdetett tárgyak” jelölőnégyzetet célszerű kipipálni, hogy csak adott félévben meghirdetett 

tárgyakat listázza ki a „Tárgyak listázása” nyomógombbal. Felhívom a figyelmet arra, hogy a felmentéssel 

elismert tárgyakat is fel kell venni! 

A megfelelő tárgyra kattintva lesz(nek) látható(ak) a meghirdetett kurzus(ok). Az előző félévek gyakorlatától 

eltérően ebben a félévben minden tárgyhoz csak egy kurzus kerül meghirdetésre, nincsen csoportbontás. 

Legyen figyelemmel a kurzus kódjára és a megjegyzésekre:  

- Nappali: nappali tagozatos hallgatóknak (a megjegyzés rovatban jelölve a szak) 

- CV :  Görgetett kurzusok, amelyek folyamatosan kerülnek kiírásra a tárgy- és kurzusfelvétel során; 
 

A felvett tárgyak, ill. kurzusok listázhatóak a megfelelő menüpontok segítségével. 

 

Kérjük hallgatóinkat, hogy tartsák be a pontos határidőket, és vegyék igénybe a hozzáférhető segítségeket. Esetleges 

problémáival Lázi Nikoletta tanulmányi főelőadóhoz fordulhat. E-mail: lazi.nikoletta@gfe.hu  

 

  Kovács Katalin s.k.   

       tan.oszt.vez. 


