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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § ügyrend hatálya

(1) Az ügyrend személyi hatálya kiterjed a Dunaújvárosi Egyetem (továbbiakban:
Egyetem) Tanulmányi Hivatalának valamennyi alkalmazottjára függetlenül attól, hogy
foglalkoztatásuk közalkalmazotti, vagy egyéb jogviszonyban történik.
(2) Az ügyrend tárgyi hatálya kiterjed a Tanulmányi Hivatal által végzett valamennyi
tevékenységre.
2. § Az ügyrend célja, tartalma
(1) Az ügyrend célja, hogy meghatározza a Tanulmányi Hivatalon belül tevékenységi
körönként a vezetĘ és a dolgozók feladat-, hatás- és jogkörét, továbbá szabályozza az
egyes folyamatok lebonyolításának módját.
(2) Az ügyrend tartalma:
a) meghatározza a feladat-, és hatásköröket, tartalmazza azok részletes leírásait;
b) rögzíti az aláírási jogosultságokat;
c) rögzíti a dokumentumkezelés, nyilvántartás szabályait, ügyfélfogadás rendjét.
II.

A TANULMÁNYI HIVATAL ÖSSZETÉTELE, MUNKÁJA
3. § A Tanulmányi Hivatal felépítése, feladatainak végrehajtása

(1) 1A Tanulmányi Hivatal az oktatási és általános rektorhelyettes felügyelete, irányítása és
ellenĘrzése mellett mĦködĘ szervezeti egység, amely a hallgatók tanulmányi és egyéb
ügyeinek intézésével, a hallgatók tanulmányi információkkal való ellátásával, a
NEPTUN rendszer szakmai információkkal való ellátásával, aktualizálásával, a
hallgatói jogviszonyból eredĘ iratok dokumentálásával, archiválásával kapcsolatos
feladatokat látja el magyar és angol nyelven.
(2) A Tanulmányi Hivatal vezetĘje az oktatási igazgató. Az oktatási igazgató feletti
munkairányítási, ellenĘrzési és szabadságkiadási jogköröket a rektor az oktatási és
általános rektorhelyettesre ruházza át. Az oktatási igazgató az oktatási és általános
rektorhelyettesnek közvetlenül alárendelten végzi tevékenységét.
(3) A Tanulmányi Hivatal nem oktató alkalmazottai feletti munkairányítási, ellenĘrzési és
szabadságkiadási jogköröket a kancellár az oktatási igazgatóra ruházza át.
(4) 2A Tanulmányi Hivatal feladatainak végrehajtása a szervezeti felépítésben

1
2

A Szenátus 56-2016/2017 (2016.12.13.) sz. határozatával jóváhagyta.
A Szenátus 56-2016/2017 (2016.12.13.) sz. határozatával jóváhagyta.

1. kiadás

Ü-8.
TANULMÁNYI HIVATAL ÜGYREND
1. módosítás

4 (21). oldal

meghatározott felosztás szerint történik:
a)
A Tanulmányi Csoport feladata a felvételt nyert hallgatók
beiratkoztatása, a beiratkozott hallgatók személyi anyagának adminisztrációja papír,
és elektronikus formában, a hallgatókkal való személyes kapcsolattartás, a hallgatói
problémák, kérések fogadása, határozatok végrehajtása, a hallgatói tanulmányi
dokumentumok elkészítése, kiadása, adatok helyességének folyamatos ellenĘrzése,
FIR-hibák javítása, törzslapok, leckekönyvek, oklevelek, oklevélmellékletek,
záróvizsga-, és oklevél igazolások kiállításának elĘkészítése; és az ügyfélfogadás. A
feladatkörhöz tartozik még a hallgatók kérvényezésében való részvétel, kérvények
véleményezése. Diákigazolvány ügyintézés, igazolások kiadása (ideiglenes
diákigazolvány), diákigazolvány érvényesítés. Részvétel a Diplomaátadó ünnepség
elĘkészítésében, és lebonyolításában.
b)
A NEPTUN Csoport feladata a hallgatók pénzügyeinek, kérvényeinek
ügyintézése, határozatok nyilvántartása, az órarendszerkesztés, kurzusindítás,
teremnyilvántartás, a nyomtatási sablonok karbantartása, törzslapok, leckekönyvek,
oklevelek, oklevélmellékletek, záróvizsga-, és oklevél igazolások elkészítése és
nyomtatása, diákigazolvány-igénylések továbbítása, teljes oktatói és hallgatói adatok
jelentése a FIR-be, FIR hibák javításának koordinálása. Az oktatásszervezéshez
kapcsolódó feladatok ellátása. A NEPTUN egységes tanulmányi rendszerhez
kapcsolódó folyamatok (kollégiumi jelentkezés, szociális pályázatok), kialakítása,
koordinálása, felügyelete. A felvettek adatainak betöltése a NEPTUN rendszerbe,
elĘkészítése a beiratkoztatásra. A NEPTUN tanulmányi rendszer felügyelete,
fejlesztési igények koordinálása, javítási igényeinek nyilvántartása, továbbítása a
programfejlesztĘkhöz. Az Egységes Tanulmányi Adatbázis (ETA) és a Moodlerendszer rendszerprogramozók munkájának irányítása.3
c)

EsélyegyenlĘségi koordinátor,

d)

Vállalti képzési szakértĘ.

(5) Az adatszolgáltatások tekintetében az utasítási és ellenĘrzési jogkört a kancellár
fenntartja magának. A Tanulmányi Hivatal által a fenntartó felé történĘ
adatszolgáltatásokért a Kancellár a felelĘs. Az oktatási igazgató beszámolási
kötelezettséggel tartozik a Kancellárnak az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos
feladatokról és azok megvalósulásáról.
(6) A NEPTUN rendszerbe történĘ betöltések, adatszolgáltatások, esetleges hibák
felmerülése tekintetében az oktatási igazgató folyamatos beszámolási kötelezettséggel
tartozik a kancellár felé annak érdekében, hogy az utasítási és ellenĘrzési jogkör idĘben
gyakorolható legyen, a hibák elhárításához szükséges beavatkozás megtörténhessen, az
adatszolgáltatás a jogszabályi elĘírásoknak megfelelĘen megvalósulhasson.
(7) Egyéb adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében – kivéve (6) bekezdés - a Tanulmányi
Hivatal által történĘ külsĘ adatszolgáltatás véglegesítését kizárólag a kontroller
hagyhatja jóvá a kancellárral való elĘzetes egyeztetést követĘen. A határidĘs
adatszolgáltatások beérkezését követĘen a Tanulmányi Hivatalnak haladéktalanul
tájékoztatnia kell az adatszolgáltatás összefogásáért felelĘs kontrollert a feladatról, a
felelĘsökrĘl a rendelkezésre álló határidĘrĘl. Az adatszolgáltatási kötelezettség
maradéktalan, határidĘre történĘ elkészítéséért és a folyamat megfelelĘ lezárásáért az
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oktatási igazgató a kontrollerrel együttesen felel. Az oktatási igazgató beszámolási
kötelezettséggel tartozik a kancellárnak az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos
feladatokról és azok megvalósulásáról.
4. § A Tanulmányi Hivatal szervezeti felépítése
4.1. § Munkakörök

4.2.§ Hatáskörök

feladatkör

hatáskör
javaslattételre jogosult

oktatási igazgató

minĘségirányításban
intézményfejlesztésben
hallgatókkal kapcsolatos szervezeti szolgáltatási
feladatokban
•
személyügyi kérdésekben
véleményezésre jogosult
•
•
•

•

TH-vezetési kérdésekben
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TH-t érintĘ fejlesztési ügyekben
hallgatói ügyekben
személyügyi kérdésekben egyéb munkáltatói jogok
vonatkozásában
•
TH-t érintĘ gazdálkodásban
döntésre jogosult

•
•
•

•
TH-t érintĘ irányítási feladatokban
•
tanulmányi ügyrendi kérdésekben
•
a TVSZ-ben meghatározottakban
•
a TH irányítási feladataiban
feladatkörébe tartozóan

esélyegyenlĘségi koordinátor

•
tájékoztatásra jogosult
•
javaslattételre jogosult
•
kezdeményezésre jogosult
•
véleményezésre jogosult
a Tanulmányi Hivatal hallgatókra vonatkozó ügyviteli
kérdéseiben
véleményezésre jogosult
• hozzá tartozó kérvényekben
feladatkörébe tartozóan

adminisztrátor

•
tájékoztatásra jogosult
•
javaslattételre jogosult
•
kezdeményezésre jogosult
•
véleményezésre jogosult
minĘségirányítási kérdésekben
•
javaslattételre jogosult
•
véleményezésre jogosult
feladatkörébe tartozóan

tĦzvédelmi felelĘs

leltár felelĘs

munkavédelmi felelĘs

minĘségügyi megbízott

tanulmányi csoportvezetĘ

•
javaslattételre jogosult
•
véleményezésre jogosult
feladatkörébe tartozóan
•
javaslattételre jogosult
•
véleményezésre jogosult
feladatkörébe tartozóan
•
javaslattételre jogosult
•
véleményezésre jogosult
feladatkörébe tartozóan
•
tájékoztatásra jogosult
•
javaslattételre jogosult
•
kezdeményezésre jogosult
•
véleményezésre jogosult
feladatkörébe tartozóan
•
tájékoztatásra jogosult
•
Tanulmányi csoport feladatai tekintetében
javaslattételre jogosult
•
•

minĘségirányításban
TH-t érintĘ szervezetfejlesztésben
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hallgatókkal kapcsolatos szervezeti szolgáltatási
feladatokban
•
személyügyi kérdésekben egyéb munkáltatói jogok
vonatkozásában
véleményezésre jogosult

•

TH-t érintĘ fejlesztési ügyekben
hallgatói ügyekben
személyügyi kérdésekben egyéb munkáltatói jogok
vonatkozásában
döntésre jogosult

•
•
•

TH Tanulmányi csoportot érintĘ irányítási
feladatokban
feladatkörébe tartozóan
•

hallgatói elĘadó (magyar, angol nyelvĦ képzések)

•
tájékoztatásra jogosult
•
javaslattételre jogosult
•
kezdeményezésre jogosult
•
véleményezésre jogosult
javaslattételre jogosult
minĘségirányítási kérdésekben
a Tanulmányi Hivatal hallgatókra vonatkozó
ügyviteli kérdéseiben
véleményezésre jogosult

•
•

minĘségirányítási kérdésekben
a Tanulmányi Hivatal hallgatókra vonatkozó
ügyviteli kérdéseiben
kiadmányozásra jogosult
•
•

volt hallgatók elĘadója,

•
hallgatói ügyekben
feladatkörébe tartozóan
•
tájékoztatásra jogosult
•
javaslattételre jogosult
•
kezdeményezésre jogosult
•
véleményezésre jogosult
minĘségirányítási kérdésekben
•
javaslattételre jogosult
•
véleményezésre jogosult
a Tanulmányi Hivatal hallgatókra vonatkozó ügyviteli
kérdéseiben
•
javaslattételre jogosult
•
véleményezésre jogosult
hallgatói ügyekben

vendéghallgatók, részismereti hallgatók
ügyintézĘje

•
kiadmányozásra jogosult
feladatkörébe tartozóan
•
tájékoztatásra jogosult
•
javaslattételre jogosult
•
kezdeményezésre jogosult
•
véleményezésre jogosult
minĘségirányítási kérdésekben
•
•

javaslattételre jogosult
véleményezésre jogosult
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a tanulmányi hivatal hallgatókra vonatkozó ügyviteli
kérdéseiben
•
javaslattételre jogosult
•
véleményezésre jogosult
hallgatói ügyekben

diákigazolvány ügyintézĘ,

•
kiadmányozásra jogosult
feladatkörébe tartozóan
•
tájékoztatásra jogosult
•
javaslattételre jogosult
•
kezdeményezésre jogosult
•
véleményezésre jogosult
minĘségirányítási kérdésekben

NEPTUN csoportvezetĘ

•
javaslattételre jogosult
•
véleményezésre jogosult
feladatkörébe tartozóan
tájékoztatásra jogosult
•
NEPTUN csoport feladatai tekintetében
javaslattételre jogosult
minĘségirányításban
TH-t érintĘ szervezetfejlesztésben
hallgatókkal kapcsolatos szervezeti szolgáltatási
feladatokban
•
személyügyi kérdésekben egyéb munkáltatói jogok
vonatkozásában
véleményezésre jogosult

•
•
•

TH-t érintĘ fejlesztési ügyekben
hallgatói ügyekben
személyügyi kérdésekben egyéb munkáltatói jogok
vonatkozásában
döntésre jogosult

•
•
•

TH NEPTUN csoportot érintĘ irányítási
feladatokban
feladatkörébe tartozóan

•
NEPTUN rendszeradminisztrátor

•
tájékoztatásra jogosult
•
javaslattételre jogosult
•
kezdeményezésre jogosult
•
véleményezésre jogosult
minĘségirányítási kérdésekben
•
javaslattételre jogosult
•
véleményezésre jogosult
TH-t érintĘ informatikai fejlesztési ügyekben

oklevél, oklevélmelléklet készítĘ

•
javaslattételre jogosult
feladatkörébe tartozóan
•
•
•
•

tájékoztatásra jogosult
javaslattételre jogosult
kezdeményezésre jogosult
véleményezésre jogosult
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NEPTUN koordinátor

•
javaslattételre jogosult
•
véleményezésre jogosult
feladatkörébe tartozóan
•
tájékoztatásra jogosult
•
javaslattételre jogosult
•
kezdeményezésre jogosult
•
véleményezésre jogosult
minĘségirányítási kérdésekben

kérvényügyintézĘ

•
javaslattételre jogosult
•
véleményezésre jogosult
feladatkörébe tartozóan
•
tájékoztatásra jogosult
•
javaslattételre jogosult
•
kezdeményezésre jogosult
•
véleményezésre jogosult
minĘségirányítási kérdésekben

Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság titkára

•
javaslattételre jogosult
•
véleményezésre jogosult
feladatkörébe tartozóan

pénzügyi szakügyintézĘ

•
tájékoztatásra jogosult
•
javaslattételre jogosult
•
kezdeményezésre jogosult
•
véleményezésre jogosult
feladatkörébe tartozóan
•
javaslattételre jogosult
•
kezdeményezésre jogosult
•
véleményezésre jogosult
minĘségirányítási kérdésekben

Diákjóléti Bizottság titkár

•
javaslattételre jogosult
•
véleményezésre jogosult
feladatkörébe tartozóan
•
tájékoztatásra jogosult
•
javaslattételre jogosult
•
kezdeményezésre jogosult
•
véleményezésre jogosult
hallgatói ügyekben

órarendszerkesztĘ - teremnyilvántartást kezelĘ

•
kiadmányozásra jogosult
feladatkörébe tartozóan
•
tájékoztatásra jogosult
•
javaslattételre jogosult
•
kezdeményezésre jogosult
•
véleményezésre jogosult
minĘségirányítási kérdésekben

Moodle rendszeprogramozó

•
javaslattételre jogosult
•
véleményezésre jogosult
feladatkörébe tartozóan
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ETA rendszerprogramozó

•
tájékoztatásra jogosult
•
javaslattételre jogosult
•
kezdeményezésre jogosult
•
véleményezésre jogosult
feladatkörébe tartozóan

Vállalati képzési szakértĘ4

•
tájékoztatásra jogosult
•
javaslattételre jogosult
•
kezdeményezésre jogosult
•
véleményezésre jogosult
feladatkörébe tartozóan
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•
tájékoztatásra jogosult
•
javaslattételre jogosult
•
kezdeményezésre jogosult
véleményezésre jogosult

4.3.§ Aláírási jogosultságok, helyettesítésre jogosultak köre
Aláírandó dokumentum

Aláíró
1.

Oklevél/Diploma
Kitüntetéses oklevél
Betétlap
Oklevélmelléklet/ Supplement
Beiratkozási oldal
Félévek
Papír alapú (hagyományos)
Leckekönyv

Záróvizsga jegyzĘkönyv

Abszolutórium
Záróvizsgával kapcsolatos bejegyzések
Oklevél minĘsítĘ pecsét
Nyelvvizsga-záradék

Képzési szerzĘdés5
Elektronikusan tárolt és nyomtatott
leckekönyv
Elektronikusan tárolt és nyomtatott
törzslap
Kreditigazolás
Méltányosság/Jogorvoslat
Költségtérítés mentesség/
kedvezmény
Papír alapú
(hagyományos)törzskönyv

Határozatok

4
5

HelyettesítĘ / Kiadományozó

rektor

2.

ZV elnök

1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.

rektor
rektor
oktatási igazgató
rektor
rektor
oktatási igazgató
rektor
rektor
rektor
oktatási és általános rektorhelyettes

1.

rektor és kancellár

TVSZ alapján az oktatási és általános
rektorhelyettes

rektori aláíró pecsét+elĘadó szignó
rektori aláíró pecsét+elĘadó szignó
rektori aláíró pecsét+elĘadó szignó
rektori aláíró pecsét+elĘadó szignó
rektori aláíró pecsét+elĘadó szignó
rektori aláíró pecsét+kancellári aláíró pecsét
+elĘadó szignó
törvényes képviselĘ

2.

hallgató

HitelesítĘ oldal

1.

oktatási igazgató

HitelesítĘ oldal

1.
2.
3.
1.
1.
2.
1.

oktatási igazgató
NEPTUN rendszeradminisztrátor
oktatási igazgató
oktatási igazgató
oktatási igazgató
oktatási és általános rektorhelyettes
jogi elĘadó
rektor

1.

rektor

minden oldal

1.

tanulmányi elĘadó

Elbocsátás képzési idĘ lejárta miatt
Elbocsátás tanulmányi okokból
Elbocsátás passzív félévek miatt
Passzívvá vált, a hallgató elĘzetes bejelentésére
Passzívvá vált, nem jelentkezett be
Passzívvá vált, nem vett fel tárgyat
Átsorolás költségtérítéses finanszírozású képzésre képzési
idĘ+két félév miatt
Átsorolás költségtérítéses finanszírozású képzésre 12
elhasznált félév miatt
Átsorolás költségtérítéses finanszírozású képzésre
tanulmányi okokból
Vendéghallgatók határozata
DJB határozatok
ÁtjelentkezĘk
Hallgatói jogviszony megszĦntetése saját kérésre
Hallgatói jogviszony szüneteletetése saját kérésre
Hallgatói jogviszony szüneteltetése vis maior esetén
Szakváltás
Tagozatváltás
Kedvezményes tanrend

1.
1.
1.
1.
1.
1.

oktatási igazgató
oktatási igazgató
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5. § A Tanulmányi Hivatal feladatköreinek részletes leírása
Oktatási igazgató



képviseli a szervezeti egységet az egyetemi testületek és vezetĘk elĘtt, továbbá az
Egyetemen kívüli szerveknél,
véleményt nyilváníthat, és javaslataival döntéseket kezdeményezhet az egységét érintĘ,
hatáskörét meghaladó kérdésekben,
gondoskodik és javaslatot tesz az egység képzettség és életkor szerinti személyi
összetételére a HR Szolgáltató Központ, valamint a Gazdasági és üzemeltetési igazgatóság
véleményének kikérésével,
szervezi az egység tevékenységét,
vezeti és ellenĘrzi a beosztott alkalmazottak munkáját,
javaslatot tesz a rendelkezésre álló pénzügyi keretek felhasználására,
együttmĦködik az Egyetem más szervezeti egységeivel, az érdekképviseleti szervezetekkel,
valamint a hallgatók képviselĘivel,
saját szervezeti egysége tekintetében részt vállal a tĦz-, munka-, polgári és
vagyonvédelemrĘl a vonatkozó feladatok ellátásában,
javaslatot tesz az oktatási és általános rektorhelyettes felé a szervezeti egységhez tartozó
munkatársak bérére a HR Szolgáltató Központ, valamint a Gazdasági és üzemeltetési
igazgatóság véleményének kikérésével,
az egyéb munkáltatói jogok körében engedélyezi a szabadságot, irányítja a munkatársak
tevékenységét, ellenĘrzi feladataik végrehajtását, értékeli teljesítményüket,
a közvetlen munkahelyi felettesével és a költségviselĘkkel egyeztetve engedélyezi a
belföldi kiküldetést,
javaslatokat készít elĘ az oktatási és általános rektorhelyettes számára oktatásfejlesztési és
tanulmányi ügyeket érintĘ kérdésekben,
irányítja a Tanulmányi Hivatal tevékenységét, a képzések oktatásszervezési és fejlesztési, a
hallgatók tanulmányi és egyéb ügyeinek intézésével, a hallgatók tanulmányi információkkal
való ellátásával, a NEPTUN rendszer szakmai információkkal való ellátásával,
aktualizálásával, a hallgatói jogviszonyból eredĘ iratok dokumentálásával, archiválásával, a
felvételi eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
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felel az alap- és mesterszakok, valamint a felsĘoktatási szakképzések, szakirányú
továbbképzésekhez kapcsolódó hatósági eljárások lebonyolításáért,
irányítja, ellenĘrzi és beszámol a kancellár felé a NEPTUN rendszerbĘl kinyerhetĘ
adatszolgáltatások, és egyéb – az oktatási területre vonatkozó – adatszolgáltatások
teljesülésérĘl,
irányítja és szervezi a Tanulmányi Hivatal tevékenységét,
vezeti, felügyeli, ellenĘrzi és menedzseli a beosztott alkalmazottak munkáját,
ellátja az átruházott jogköröknek megfelelĘen a munkáltatói jogok gyakorlását.


EsélyegyenlĘségi koordinátor6
-

az emelt normatíva elköltésére tett javaslattétel a bizottságok felé,
a speciális szükségletĦ hallgatók igényeinek felmérése,
a segítségadás megszervezése,
javaslattétel az akadálymentesség biztosítására, az eszközök beszerzésére,
tanácsadás a speciális szükségletĦ hallgatók és az oktatók számára,
egyéni segítĘk, mentorok felkutatása, koordinálása,
speciális szükségletĦ hallgatók számára tanácsadás tanulmányokkal kapcsolatos
feladatainak ellátása,
a Tanulmányi Bizottsági kérvények véleményezése,

speciális szükségletĦ jelentkezĘk részére tanácsadás, tájékoztatás,
tájékoztatáshoz, tanácsadáshoz szükséges adatok összegyĦjtése,
hallgatókat érintĘ tájékoztatási feladatok ellátása,
feladatkörébe tartozóan beszámolók, kimutatások és elemzések készítése.

Hallgatói elĘadó (magyar és angol nyelvĦ képzések)7

A hallgatói jogviszonyban állók tanulmányi8 adatainak vezetése, adataiknak folyamatos
ellenĘrzése, javítása, tanulmányi ügyintézés:
- a hallgatók adatainak rögzítése, felügyelete, hallgatói adatok folyamatos ellenĘrzése,
kiemelten:
o személyi adatok rögzítése, hallgatói személyi iratok kezelése, változások követése,
folyamatos ellenĘrzése, javítás
o tanulmányokra vonatkozó adatok rögzítése, kezelése, változások követése,
folyamatos ellenĘrzése, javítás
- beiratkoztatások,
- részvétel a kérvényezés folyamatában, együttmĦködés a kérvényügyintézĘvel,
- kérvényhatározatok végrehajtása,
- diákigazolvány ügyintézés,
- igazolások kiadása,
- felszólítások, határozatok postázása,
- felelĘsségi körébe tartozó NEPTUN adatok naprakész karbantartása, hibák javítása
- ellenĘrzi a költségtérítés és egyéb díjak megállapítását, kivetését,
- törzskönyvezés, leckekönyvvezetés, leckekönyv, törzslap vezetése,
- leckekönyv és egyéb hallgatói nyomtatványok nyomtatáshoz elĘkészítési feladatok
elvégzése,
- hallgatói iratok irattározása,
- ZV iratok elĘkészítése, ZV utáni ellenĘrzése,
- oklevelek, bizonyítványok nyomtatásához, megírásához szükséges ügyintézés, adatok
ellenĘrzése,
- oklevélmellékletek elĘkészítése nyomtatáshoz,
- oklevélátadás elĘkészítése,
6
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8
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részvétel a FIR adatszolgáltatásban a rendszeradminisztrátor irányításával,
angol nyelvĦ képzés esetén a hallgatói adminisztráció vezetése angol nyelven,
személyes kapcsolattartás az ügyfélfogadás keretein belül,
telefonos és elektronikus (e-mail) kapcsolattartás a hallgatókkal,
minden más fel nem sorolt, a hallgatók tanulmányi ügyeivel kapcsolatos feladatok.

Pénzügyi szakügyintézĘ
A TH pénzügyi elĘadójának a feladata a hallgatói pénzügyek folyamatának irányítása,
végzése és a folyamat ellenĘrzése, pénzügyi ügyintézés, a hallgatók gazdasági adatainak
vezetése9:
- pénzügyi tájékoztatók készítése
- napi kapcsolattartás a gyĦjtĘszámlát vezetĘ bankkal. Fogadja a számláról kapott
információkat, pénzügyi adatokat vezeti a NEPTUN rendszerben és a szükséges
adatokat továbbítja a partnereknek (pl. tanulmányi elĘadók, Gazdasági és
üzemeltetési igazgatóság, Intézetek),
- felelĘsségi körébe tartozó NEPTUN adatok naprakész karbantartása, hibák javítása
- hallgatói pénzügyek kezelése, be-és kifizetések,
- számlázások,
- igazolásokat ad a befizetésekkel és hallgatói kifizetésekkel kapcsolatban,
- a Diákjóléti Bizottság titkári teendĘinek ellátása,
- tájékoztatást nyújt, adatokat szolgáltat más egységeknek a hallgatók pénzügyeirĘl
(statisztikák stb.),
- Diákhitel Központtal kapcsolattartás, feladatok elvégzése,
- felsĘoktatáshoz kapcsolódó ösztöndíj alapítványokkal kapcsolattartás,
- hallgatók tájékoztatása a pénzügyeikrĘl, az ügyintézésrĘl,
- pénzügyi féléves, éves statisztikák, beszámolók elkészítése,
- minden más fel nem sorolt, a hallgatók pénzügyeivel kapcsolatos feladatok.
Tanulmányi csoportvezetĘ
A Tanulmányi Csoport munkájának irányítása, ellenĘrzése, szervezése, a tanulmányi ügyintézési
folyamat irányítása.
A Tanulmányi Bizottság és a Kreditátviteli Bizottság tanácskozási jogú tagja.10
- a feladataihoz szükséges szĦrések készítése,
- statisztikai adatok összeállításában való részvétel,
- a felelĘsségi körébe tartozó erĘforrások nyilvántartásának, karbantartásának, szükség szerinti
cseréjének szervezése,
- féléves, éves statisztikákhoz a NEPTUN adatok ellenĘrzése, tisztítása, javítása, adatok
elĘkészítése a Tanulmányi csoport munkájával kapcsolatban a FIR adatszolgáltatásban való
részvétel11.
-

a csoportvezetéssel kapcsolatos egyéb feladat.

NEPTUN koordinátor
A NEPTUN koordinátor feladata a NEPTUN rendszeradminisztrátor munkájának segítése körében:
- kapcsolattartás az intézetekkel, tanszékekkel a NEPTUN üzemeltetés során,
- a tanulmányi ügyvitelhez szükséges modulok fejlesztésében való részvétel,
- szĦrések készítése a NEPTUN-ban,
- NEPTUN oktatások tartása,
- NEPTUN tájékoztatók készítése,
9

A Szenátus 56-2016/2017 (2016.12.13.) sz. határozatával jóváhagyta.
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a rendszeradminisztrátort segítĘ egyéb feladatok,
TH facebook oldalának vezetése, adatok, válaszok.

NEPTUN csoportvezetĘ
A NEPTUN csoport munkájának irányítása, ellenĘrzése, szervezése, a tanulmányi, pénzügyi
ügyintézési, órarendszerkesztési, létesítménygazdálkodási, kérvényezési folyamat irányításában való
részvétel.
A Tanulmányi Bizottság és a Kreditátviteli Bizottság tanácskozási jogú tagja.12
- irányítja és segíti az órarendszerkesztĘ, teremnyilvántartást kezelĘ munkáját,
- irányítja és segíti a pénzügyi elĘadó munkáját
- irányítja és segíti a NEPTUN koordinátor munkáját,
- irányítja és segíti a kérvényügyintézĘ munkáját.

Rendszeradminisztrátor
A NEPTUN rendszeradminisztrátor feladata a NEPTUN program mĦködtetése, a megfelelĘ
beállítások elkészítése, a NEPTUN-hoz kapcsolódó folyamatok kialakításában való részvétel, a
folyamat ellenĘrzése, javítása:
- a NEPTUN adatfeltöltés, adatkarbantartása, beállítások elvégzése,
- a NEPTUN felügyelete, irányítása,
- a NEPTUN hallgató információs rendszer karbantartása, kapcsolattartás a programozókkal,
fejlesztĘkkel,
- a TH számítógéppark felügyelete, hibák jelzése, kapcsolattartás az ISZK-val,
- összetett szĦrések készítése a NEPTUN-ban,
- a TH ügyviteléhez szükséges modulok fejlesztése,
- a felvételi eljárás folyamán a felvételi ügyvitelhez szükséges szĦrések elkészítése,
- a felvételi eljárás folyamán a felvételi adatok importálása a NEPTUN rendszerbe,
- a féléves, éves statisztikákhoz a NEPTUN adatok ellenĘrzése, tisztítása, hibalisták
készítése, a hibák javításának megszervezése az érintettekkel,
- FIR adatszolgáltatás irányítása, koordinálása,
- Unipoll kérdĘívek készítése,
- NEPTUN oktatások megszervezése,
- NEPTUN tájékoztatók készítése,
- az Egyetem hallgatóiról hivatalos statisztikák elkészítése,
- kapcsolattartás a Moodle rendszerfejlesztĘvel,
- kapcsolattartás az ETA rendszeradminisztrátorral,
- kapcsolattartás az AVATAR rendszer üzemeltetĘivel13,
- a NEPTUN-nal kapcsolatos egyéb feladat.

Vendéghallgatók, részismereti hallgatók ügyintézĘje
A vendéghallgatók ügyintézĘjének a feladata a vendéghallgatók tanulmányi és gazdasági adatainak
vezetése, adataiknak folyamatos ellenĘrzése, javítása, tanulmányi ügyintézés:
- tárgyfelvétel a hallgatók részére,
- felelĘsségi körébe tartozó NEPTUN adatok naprakész karbantartása, hibák javítása,
- igazolások kiadása,
- kapcsolattartás az NKI-val,
- a vendéghallgatók, részismereti hallgatói ügyekkel kapcsolatos egyéb feladat.

ÓrarendszerkesztĘ, teremnyilvántartást kezelĘ14
Az órarendszerkesztĘ feladata az Egyetem órarendjének elkészítése, teremhasználat vezetése, az
órarend készítéshez kapcsolódó folyamatok kialakításában való részvétel:
- felelĘsségi körébe tartozó NEPTUN adatok naprakész karbantartása, hibák javítása,
- kapcsolattartás az intézetekkel, tanszékekkel,
12
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a tantervi változásokat követi és a NEPTUN rendszerben a mintatanterveket karbantartja,
kurzusindítások a TVSZ-nek megfelelĘen,
kurzusok módosítása, törlése,
egyeztetés a rendezvényszervezĘvel,
a NEPTUN órarend modul kezelése, órarend szerkesztése, órarend karbantartása,
teremfoglalások nyilvántartásának vezetése a NEPTUN tanulmányi rendszerben,
az órarendi munka ügyviteléhez szükséges modulok fejlesztése a rendszeradminisztrátor
irányításával,
segíti a NEPTUN rendszeradminisztrátor munkáját,
kapcsolattartás a Moodle és az ETA rendszeradminisztrátorral,
az órarendszerkesztéssel, teremnyilvántartás kezeléssel kapcsolatos egyéb feladat.

Diákigazolvány ügyintézĘ
A diákigazolvány ügyintézĘ feladata a diákigazolvány ügyintézési folyamat irányítása:
- diákigazolványok teljes körĦ adminisztrációjának felügyelete a TH-ban,
- ügyrend kialakításában való részvétel,
- irányítja a diákigazolvány adminisztrációt,
- jogszabályváltozások követése,
- a diákigazolvány ügyintézéssel kapcsolatos egyéb feladat.

Oklevél, oklevélmelléklet készítĘ
Az Oklevél, oklevélmelléklet készítĘ feladata a hallgatói tanulmányi dokumentáció nyomtatása, a
nyomtatási folyamat kialakításában való részvétel, a folyamat ellenĘrzése, javítása:
- oklevelek nyomtatása,

-

oklevélmellékletek nyomtatása,

-

leckekönyvek/Törzslapkivonatok15 nyomtatása,
törzslapok nyomtatása,
NEPTUN oklevél, oklevélmelléklet és E-okmányokhoz16 kötĘdĘ modulok fejlesztésében
való részvétel,
NEPTUN adat feltöltöttségének folyamatos ellenĘrzése, a hibák jelzése az érintettek felé,
szükséges nyomtatványok nyilvántartása, megfelelĘ raktározása, egyeztetés a TH
adminisztrátorral,
az oklevél, oklevélmelléklet, leckekönyv, törzslap készítésével kapcsolatos egyéb
feladatok.

-

Adminisztrátor
A TH adminisztrátor feladata a TH munkaügyi és dokumentációs feladatainak irányítása, végzése, a
folyamat kialakításában való részvétel.
- TH adminisztrátori teendĘinek ellátása,
- kapcsolattartás az Egyetem többi szervezeti egységével,
- TH irattárosa,
- TH irattárazásának irányítása, segítése,
- TH értekezletek emlékeztetĘinek elkészítése,
- TH nyomtatványok folyamatos ellenĘrzése, rendelések lebonyolítása
- minden más fel nem sorolt, a TH adminisztrációval kapcsolatos feladatok.

MinĘségirányítási megbízott
-

TH minĘségirányítási feladatainak felelĘse,
részvétel a MIR üléseken,
a TH munkatársainak tájékoztatása a MinĘségirányítási Munkacsoporton elhangzottakról,
kapcsolattartás a MinĘségirányítási Irodával,
a TH minĘségirányításával kapcsolatos egyéb feladatok.

TĦzvédelmi és munkavédelmi felelĘs
15
16
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a TH tĦzvédelmi és munkavédelmi felelĘse,
részvétel a TĦzvédelmi és munkavédelmi üléseken,
a TH munkatársainak tájékoztatása a TĦzvédelmi és
elhangzottakról,
kapcsolattartás a MĦszaki Szolgáltató Központtal,
a TĦzvédelmi és munkavédelmi kapcsolatos egyéb feladatok.
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munkavédelmi

üléseken

LeltárfelelĘs
-

a TH leltárfelelĘse,
részvétel a leltárfelelĘsi üléseken,
a TH munkatársainak tájékoztatása a leltárfelelĘsi üléseken elhangzottakról,
részvétel a leltározás folyamatában,
a leltárkörzetbe tartozó infrastruktúra nyilvántartása,
a leltárkörzetbe tartozó tárgyak selejtezése,
kapcsolattartás a Gazdasági és üzemeltetési igazgatósággal,
a leltárkörzettel kapcsolatos egyéb feladatok.

KérvényügyintézĘ
A kérvényügyintézĘ feladata a Tanulmányi Bizottság és a Kreditátviteli Bizottság titkári
feladatainak és a hallgatók kérvényezési ügyintézési feladatainak ellátása, a kérvényezési folyamat
kialakítása, betartása, a folyamat ellenĘrzése és javítása.
- a Tanulmányi Bizottság és a Kreditátviteli Bizottság titkári feladatok ellátása, iratainak
vezetése, nyilvántartása, emlékeztetĘk elkészítése,
- a kérvényezési ügyvitelhez szükséges NEPTUN modulok karbantartása, fejlesztésében való
részvétel,
- kérvények elĘkészítése az ülésekre,
- hallgatói kérvényezés irányítása, szervezése,
- folyamatos kapcsolat a hallgatói tanulmányi elĘadókkal,
- a tanulmányi elĘadók irányítása a kérvények elĘkészítésében,
- kérvényezési ügyrend kialakításában való részvétel, a kérvények fogadása, ügyintézése,
határozatok rögzítése, hivatalos bejegyzések készítése,
- a méltányossági, fellebbviteli és egyéb kérvények elĘkészítése, döntések után a határozatok
elkészítésében részvétel,
- kapcsolattartás a Jogi Irodával17,
- validációs tanácsadás,
- féléves, éves statisztikák, beszámolók elkészítése a kérvényezéssel kapcsolatban,
- a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság titkári feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb
teendĘk, emlékeztetĘk elkészítése.

Volt hallgatók elĘadója
A TH volt hallgatói ügyek elĘadójának a feladata az Egyetemre érkezĘ volt hallgatók tanulmányi
ügyeivel kapcsolatos adatszolgáltatás ellátása.
- végzett hallgatók ügyeinek intézése,
- oklevélmásodlat és egyéb másodlatok kiállítása,
- felelĘsségi körébe tartozó NEPTUN adatok karbantartása, hibák javítása, bejelentett
adatmódosítások végrehajtása,
- hallgatói jogviszonyhoz kötĘdĘ igazolások kiadása,
- a volt hallgatói ügyekkel kapcsolatos egyéb feladatok.

Diákjóléti Bizottság titkár
A Diákjóléti Bizottság titkár feladata a Diákjóléti Bizottság titkári feladat ellátása, a hallgatók
Diákjóléti Bizottsághoz tartozó kérvényezési, ügyintézési feladatainak ellátása, a kérvényezési
folyamat kialakítása, betartása, a folyamat ellenĘrzése és javítása.
17
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DJB titkári feladatok ellátása, iratainak vezetése, nyilvántartása, emlékeztetĘk elkészítése,
szociális és tanulmányi ösztöndíjhoz kapcsolódó hallgatói kérvényezés irányítása,
szervezése,
szociális és tanulmányi ösztöndíjhoz kapcsolódó kérvényezési gyakorlat kialakításában
való részvétel, észrevételezés, az elĘírások betartása, betartatása,
szociális és tanulmányi ösztöndíjhoz kapcsolódó határozatok elkészítése,
a méltányossági, fellebbviteli kérvények és egyéb kérvények elĘkészítése, pénzügyi
témában, döntések után a határozatok elkészítésében való részvétel,
féléves, éves statisztikák, beszámolók elkészítése a Diákjóléti Bizottsággal kapcsolatban,
a Diákjóléti Bizottság titkári feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb teendĘk.

Moodle rendszerprogramozó
Feladatát a NEPTUN csoportvezetĘ18 irányítása alatt végzi
- az Egyetem által fejlesztett és más internetes portálok fejlesztésében való aktív részvétel,
ezek karbantartása, tesztelése, javítása,
- a MOODLE – szerverének adminisztrátori feladatai (telepítés, beállítás, karbantartás,
frissítés, plug-in-ek telepítése),
- részvétel e-learning tananyagok készítésében,
- E-learning anyagok MOODLE rendszerbe illesztése,
- kurzusok létrehozása, a MOODLE rendszerrel kapcsolatos oktatói igények kiszolgálása,
- MOODLE rendszer felhasználói igényeinek kiszolgálása,
- az ETA és a MODDLE rendszerek együttmĦködésének és adatcseréjének biztosítása,
- az ETA –rendszerrel történĘ adatbázisszintĦ kommunikáció megvalósítása,
- kapcsolattartás a NEPTUN rendszeradminisztrátorral,
- kapcsolattartás az ETA rendszerfejlesztĘvel,
- a Moodle és TH feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb teendĘk.

Elektronikus Tantervi Adatbázis (ETA) rendszeradminisztrátor, programozó19
Egységes Tantervi Adatbázis (ETA) – rendszerrel kapcsolatosan:
A rendszer fejlesztése: új funkciókkal, szolgáltatásokkal való kiegészítése, adatok exportálásának és
importálásának megvalósítása,
- rendszerterv és a forráskód dokumentációjának elkészítése, ill. a változások nyomon
követése, annak frissítése,
- a rendszer folyamatos tesztelése, hibakezelése, a hibák kijavítása,
- a használatához tartozó felhasználói és fejlesztĘi dokumentáció elkészítése,
- kapcsolattartás a felhasználókkal (jogosultságok kezelése, kiosztása, segítségnyújtás a
szerkesztési feladatok elvégzéséhez),
- szĦrések (excel-export stb.),
- tanulmányi útmutató elkészítése az ETA alapján,
- az ETA rendszerfelügyelettel kapcsolatos egyéb feladatok ellátása.

TH munkatárs általános
18

feladatok elvégzése az egyetemi minĘségirányítási rendszer szerint,
érdekeltségi körébe tartozó irattározási feladatok ellátása,
megfelelĘ magatartással kezeli a TH feladataival kapcsolatos reklamációkat,
szoros együttmĦködés a TH többi munkatársával,
megfelelĘ tájékozottság a szervezeti egység által végzett tevékenységekben,
megfelelĘ készség a mindennapi feladatok elvégzéséhez,
a szakmai ismeretek folyamatos bĘvítése, a megszerzett ismeretek továbbadása a
kollégáknak20
alkalmasság vezetĘje irányításával a reklamációk kezelésére,
bekapcsolódás a TH és az egyetemi feladatok megvalósításába,
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- udvariasan, megfelelĘ magatartással kezeli a hozzáforduló hallgatókat, kollégákat.
Vállalati képzési szakember21
-

javaslatokat készít elĘ az oktatási igazgató számára a szakmai gyakorlatokkal, a duális
képzésben részt vevĘ vállalati partnerekkel kapcsolatosan,
felel a szakmai gyakorlati helyek nyilvántartásáért, lejelentéséért,
kapcsolattartás a vállalati partnerekkel,
a duális partnerek számát emeli,
segíti a duális képzés vállalati oldalának megszervezését,
vállalati egyeztetések szervezésének elĘkészítése, emlékeztetĘk és határidĘk
megfogalmazása, nyomon követése,
gondoskodik a vállalati partnerekkel kapcsolatos dokumentációk összeállításáról,
az intézeti szakmai gyakorlatért felelĘs személyekkel tartja a kapcsolatot, segíti
munkájukat,
a munkaköri leírásban felsoroltakon kívül a közalkalmazott köteles még elvégezni mindazt
a feladatot és tevékenységet, amelyekre a munkakörhöz kapcsolódóan az oktatási igazgató
utasítja.

6. § A Tanulmányi Hivatal Egyetemen belüli belsĘ és azon kívüli külsĘ
kapcsolattartás módja, szabályai
(1) Az Egyetem szervezeti egységei feladatokkal, adatszolgáltatásokkal kapcsolatosan
közvetlenül az oktatási igazgatót és/vagy a NEPTUN csoportvezetĘt keresik meg, aki
az aktuális leterheltségnek megfelelĘen szétosztja a feladatokat.
(2) Intézményen belüli bejövĘ elektronikus információk esetén az oktatási igazgató
legalább másolatban kell, hogy értesüljön az információkról.
(3) A beérkezĘ dokumentumok iktatását az adminisztrátor végzi, majd továbbítja a
megfelelĘ személynek.
(4) Az Egyetemet érintĘ, a Tanulmányi Hivatal által történĘ külsĘ adatszolgáltatás
véglegesítését kizárólag a kontroller hagyhatja jóvá a kancellárral való elĘzetes
egyeztetést követĘen.
7. § Ügyfélfogadás rendje
(1)

22

A Tanulmányi Hivatal nyitvatartási rendje:

a)

A szorgalmi idĘszakban:
hétfĘ: zárva
keddtĘl – csütörtökig: 9:30 – 15:30
péntek: 7:30 – 15:30 (csak levelezĘs konzultációs idĘpontokban)
szombat: 7:30 – 12:00 (csak levelezĘs konzultációs idĘpontokban)

21
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A regisztrációs és vizsgaidĘszakban:
hétfĘ: zárva
keddtĘl – csütörtök: 9:30 – 12:30
péntek: 9:30 – 13:30
szombat: 8:30 – 12:00

c)

Nyári szünetben:
kedd: 9:00 – 12:00

Egyéb sürgĘs esetben e-mailben egyeztetett idĘpontban (cím: th@uniduna.hu)
(2) A munkaidĘ fennmaradó részében a háttérmunkálatok folynak, melyek különösen az
adatgyĦjtés, adatszolgáltatás, iratkezelés, irattározás, archiválás.
(3)

23

Nyitvatartási idĘben azonnal intézhetĘ ügyek:

a)

jogviszony-, tárgylista-, konzultációs-, ösztöndíj igazolás kérése,

b)

tanulmányokat, pénzügyeket érintĘ kérvények mellékletének bemutatása

c)
NEPTUN
segítségnyújtás),

(4)

rendszerrel

kapcsolatos

általános

hibakezelés

d)

ideiglenes diákigazolvány igénylése,

e)

Diákigazolvány érvényesítése,

f)

végzettséget igazoló iratok, nyelvvizsgák bemutatása

g)

adatváltozások bejelentése, kísérĘ dokumentumok bemutatása.

24

(kezelési

Több munkanapot igénylĘ adminisztrációs tevékenységek:

a)
oklevél/záróvizsga igazolás kiállítása, átadása (szükséges iratok bemutatásától
számított max. 30 nap),
b)
oklevélmelléklet kiállítása, átadása (szükséges iratok bemutatásától számított
max. 30 nap),
c)

egyéb, nem általánosan használt igazolások kiadása,

d)

egyéb, a fel nem sorolt esetekben elĘzetes egyeztetés a th@uniduna.hu címen,

e)
NEPTUN rendszer esetleges fejlesztési hibáinak lejelentése a fejlesztĘkkel
kapcsolatot tartók felé e-mailben a neptuncsoport@uniduna.hu címre.
8. § Dokumentumok kezelése
(1)Az oktatási igazgató és Tanulmányi Hivatal alkalmazottai kötelesek a szervezeti egység
dokumentumkezelése során az Egyetem vonatkozó szabályzatainak – így különösen az
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat, valamint az Iratkezelési Szabályzat –
23
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MEGISMERÉSI ZÁRADÉK25
Az ügyrend tartalmát megismertem, tudomásul veszem, hogy munkám során a
munkakörömhöz, beosztásomhoz kapcsolódó jogszabályoknak, belsĘ szabályoknak
megfelelĘen vagyok köteles eljárni.
Név
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Aláírás






















Dunaújváros, ………………….
…………………………….
szervezeti egység vezetĘ
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A megismerési záradék kitöltetésérĘl a szervezeti egység vezetĘje a Szabályzat közzétételét követĘ 15 napon
belül gondoskodik.

