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Tandíjak és vizsgadíjak befizetéséről szóló kiegészítő 

rendelkezések 
 

 

A. Tandíjak 

1. A tandíjakat a hallgatók továbbra is két részletben kötelesek befizetni a közzétett fizetési 

határidők szerint. A határidőket a következőképpen állapítjuk meg: 

a) a tandíj első felét a tandíjasok listájának kifüggesztésétől számított 30 naptári napon 

belül kell befizetni. Elsőévesek esetében az első féléves tandíj befizetése a beiskolázási 

szerződés megkötésének előfeltétele. 

b) a tandíj második felét a II. félév megkezdésétől számított 30 naptári napon belül kell 

befizetni. 

2. Amennyiben a hallgató nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a határidő lejártának napjától 

számítva napi (naptári nap) 0,5%-os késedelmi díjat kell fizetnie. A késedelmi díjat legtöbb 

az adott félév végéig vagy a hallgató jogviszonyának megszűnéséig számoljuk. 

3. Amennyiben a hallgató a határidő lejártát követő 30 naptári napon belül sem rendezi tandíj- 

és késedelmi díj tartozását, a Kari Tanács javaslata és a Rektor Határozata alapján kizárható. 

4. A tandíjak befizetése banki átutalással történik, az utaláshoz szükséges adatok beszerezhetők 

a tanulmányi titkárságon, illetve megtalálható a hirdetőkön és a kar honlapján: 

https://kv.sapientia.ro/hu/hallgatoi-tajekoztato_/penzugyek  

5. A hallgatónak kötelessége megőrizni a kifizetési bizonylatot, a gazdasági osztályon kérhetik 

annak felmutatását. 

 

B. Kreditszerűen számított tandíj (vizsgadíj néven ismert) 

1. Az újra felvett tárgyakhoz tartozó kreditszerűen számított tandíj (továbbiakban vizsgadíj) a 

tárgyfelvétel pillanatában kiírásra kerül, tehát attól függetlenül teljesíteni kell, hogy az adott 

tárgyból a hallgató kíván-e abban a félévben vizsgázni vagy sem. Ezeket a hallgatóknak 

továbbra is a közzétett határidők szerint kell befizetni. Határidő: a vizsgaidőszak 

megkezdése előtt 1 hét (mindkét vizsgaszesszióra érvényes: téli, nyári)  

2. Hogyha a hallgató nem fizeti ki határidőre a vizsgadíjakat, az adott félévben nem 

jelentkezhet vizsgára egyetlen tárgyból sem, amely a vonatkozó félév tanulmányi 

szerződésében szerepel. További lehetőségek: 

- Amennyiben a hallgató határidő után fizeti be a vizsgadíjat, a gazdasági osztály 

visszaigazolja azt, de kiír egy virtuális akadályozó díjat, mert továbbra sem vizsgázhat. 

- Amennyiben a hallgató határidő után és még a vizsga megkezdése előtt 48 órával befizeti 

a vizsgadíjat és vállalja a visszaigazolási Neptun-díj kifizetését, akkor a gazdasági osztály 

megszünteti a jelképes akadályozó díjat és a diák mehet vizsgázni. 

- Amennyiben a vizsga előtti 48 óra már elkezdődött, akkor az előzőhöz képest a 

Vizsgajelentkezési Neptun-díjat is ki kell fizetnie, hisz ebben az esetben már csak a 

titkárság jelentkeztetheti fel a hallgatót vizsgára. 

3. A vizsgadíjak befizetése pénztáron keresztül (személyesen a gazdasági osztályon) vagy 

banki átutalással történik, az utaláshoz szükséges adatok beszerezhetők a tanulmányi 

titkárságon, illetve megtalálható a hirdetőkön és a kar honlapján: 

https://kv.sapientia.ro/hu/hallgatoi-tajekoztato_/penzugyek 

4. A hallgatónak kötelessége megőrizni a kifizetési bizonylatot, a gazdasági osztályon kérhetik 

annak felmutatását. 
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C. Kiegészítő vizsgadíjak: 

1. A kiegészítő vizsgára a hallgatóknak a közzétett határidőig kell jelentkezni, illetve a 

vizsgadíjat addig befizetni. A határidő a vizsgaidőszak megkezdése előtti 3. hét, végzősök 

esetében egyéni egyeztetéssel a tanulmányi titkárságon. 

2. Amennyiben a hallgató objektív és igazolható okok miatt nem tudott a megadott határidőig 

jelentkezni, ezt kérés formájában kell jelezze a Dékáni Hivatal felé, ahol az indokok 

mérlegelése után születik meg a vizsgajogot elutasító vagy jóváhagyó döntés. 

3. A hallgató a kiegészítő időszakban maximálisan négy vizsgára jelentkezhet, ennél több 

vizsgára való jelentkezés ugyancsak kivételes esetekben, objektív és igazolható okok esetében 

lehetséges és előfeltétele az előzetes dékáni jóváhagyás.  

 

A Neptun-díjak elnevezésének és alkalmazásának pontosítása: 

- Vizsgajelentkezési Neptun-díj (48 óra alatt fel/lejelentkezés): amennyiben 

elmulasztotta a vizsgára való jelentkezést, vagy tartozás miatt nem tudott jelentkezni, 

de közben rendezte – 10 lej/ kredit;  
- Visszaigazolási Neptun-díj: határidő után befizetett vizsgadíj visszaigazolása – 

20 lej/vizsga. 


