Pázmány Péter Katolikus Egyetenr
Jog- és Allamtudományi Kar

W

TaN{ut,N,{ÁNYI DÉ KÁN

i0BB Budapest, Szentkirályi u' 28-30.
Telefon: (+36 1) 429 1241, -248 Fax: 1 I 36 1) 429 7201
lntézményiazorrosító: FI7 9 633

I'I

L t Y I']TTIIS

1428 Budapest Pf. 6

www.jak.ppke.hu
tanul manyi clekanl-re Iyettes@) ak. pp ke. hu
.

Iktatószám

:

I l

61 96l201 4

512014. (X. 6.) számú

TANT]LMANYI HIRDE TME,NY
a zárovizsgákkal összefüggő kérdésekről
Az

112013. (IV. 8.), valarnint a 141201l. (X. 19.) sZ. tanulrnányi hirdetrnényekre 1S
visszautalva, azokkal összl-rarrgban, ezúton hívom lel a tisztelI zárovlzsgázók figyelmét a
következőkre:

1. Jelentke?é9 .ut:ini

A

módosítris

zárővizsga időpontok jcIentkczés utáni módosítás:ira,

a

vizsgaidőpontról

vrrló

,,lejelentkezésre'', más időpontra való ,,átjelentkezésrc'', a vizsgaidőpontok több halIgató
közti ,,kicserélésére''a Tanulmányi ós Vizsgaszabáiyzat szerint nincs Iehetősóg.

Szern előtt tartva mirrd a záróvizsgák kornolyságát, llind a - gyakran magas tisztséget betölto
zárővizsga bizottsági külső tagok irárrti megbecsülés követelrnényét, megengedlretetlen,
hogy az egyes alkalrnakra a jelerrtkezési időszakban kialakult létszán a Í-eljelentkezett
vizsgázők egy részérrekindokolatlarr távolmaradása rniatt jelerrtőserr és kiszámíthatatlanrrl

vá\toz'zon. Epperr ezérI nyomatékosan kérem: aZ cgyes idopontokra feljelentkezelt
zárővizsgázők a vizsgán való fclkészült megjelcnést tekintsók erktilcsi kötelességüknek
is.

Kivételes módosításra csak a zárővl'zsgázó önhibáján kívüli, rendkívüli, súlyos okbóI (pl.
váratlan, súlyo.s betegség, baleset), egyedi mórlcgelés alapján kerülhet sor. A helyzet
rendkívüli ós súlyos jellegének nregítélésérrél
a tisztelt érintcttektől jőzan önrnórsékletct
kórek; a felkészüléssel való ,.elcsúszás", az áItalános munkahelyi problótnák, a mindenkivel
elő1brduló pár napos betegségek önmagukban l1el]l mir-rősÜrlnek a rnódosításra okot ació
helyzetnek.

A

kérelrnet a tanulrr'rárlyt dékárrhelyettes I'iatásköróbe tartoz(l kérelrnekre rendszercsített
lbrmanyorntatványon kell berrffitanL, az előírt szolgáltatási díjat (.200,- Ft) a Neptui'r
rendszeren egyidejtileg befizetve, s csaJolva a rnéltárryossági döntést rnegalapozó súlyos

indok megfelelő igazolását is. A kérelem beadásánál aZ ésszerű ügyintézésiidőt is
figyelernbe kell venni. A vizsgaidőpont módosításár a aZ azt mege|őző munkanapon már nem
kerülhet sor.

A komoly
kerülnek.

és igazolt indok nélkül' vagy szabálytalanul benyújtott kérelmek elutasításra

2. Időben érkezés

Felhívom továbbá a T. záróvizsgázők figyelmét arra, hogy a vizsga helyszínérea vizsga
kezdő időpontjában meg kell érkezni; lra nincs (több) megjelent zárovizsgáző, abízottság a
v izsgáztatáts

t

b

efej ezi.

3. Ismétlő záróvipsga
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,.A zárővizsgazáróvizsgaidőszakonként

Budapest, 2014. október 6.

legfeljebb egyszer kísérelhető meg.

