Közszolgálati BA szak
2017/18-as tanév tavaszi záróvizsgáinak időbeosztása
Záróvizsgára az a hallgató jelentkezhet, aki záróvizsgázó státuszú, vagy abszolvált státuszú és
szakdolgozatát/diplomamunkáját leadta, vagy olyan aktív státuszú, aki az abszolutórium feltételeit
2018. június 01-ig teljesíti (péntek), félévzárási kérelmét legkésőbb 2018. június 01-ig leadja
tanulmányi előadójának és szakdolgozatát/diplomamunkáját is leadta. Amennyiben a hallgató nem
tudja megkezdeni záróvizsgáit az utolsó aktív félvében, jogviszonya a vizsgaidőszak utolsó
napján megszűnik.
Időszak megnevezése
Abszolutóriumok kiállítása (Tan. Előadók)
Abszolutórium dátuma = utolsó teljesítés dátuma
Jogviszony vége = 2018. július 06.
Szakdolgozatok leadása az ügyintézőnek (Neptunon
a Képzések alatt látható a neve) . Csak abszolvált
státuszú hallgató adhatja le, aki dolgozatát feltöltötte a
Neptun rendszerre.

Időpontok
2018. június 01 (péntek)

2018. június 07- június 08. (csütörtökpéntek) félfogadási időben

az a hallgató jelentkezhet, aki:
1) végbizonyítvánnyal rendelkezik,
Záróvizsgára jelentkezés feltétele (TVSZ.41.§.(2) 2) szakdolgozatát érvényesen
benyújtotta,
bekezedés)
3) az Egyetem felé ki nem egyenlített
fizetési kötelezettsége nem áll fenn
Záróvizsga tárgyak felvétele záróvizsgázó státuszúés azon abszolvált hallgatóknak, akik leadták
szakdolgozatukat. Második, ill. további tárgyjelentkezés
esetén a szolgáltatási díj befizetése után tudnak
jelentkezni a hallgatók.

2018. június 07-én (csütörtök) 14 órától ─
00
2018. június 08-án (péntek) 24 óráig

Záróvizsga vizsgaalkalmak meghirdetése Neptunon
(Tanszékek) Max. 15 fős vizsgákat lehet
meghirdetni. A záróvizsga tárgyhoz a Heller F. Intézet)
szervez vizsgákat . A szakdolgozat védésekhez az
Intézet a védésre várható hallgatói létszámra hirdet
időpontot, a konzulenseket megjelölve.

2018. június 11-én (hétfő)

00

Záróvizsga vizsgaidőpontokra jelentkezés

2018. június 13. (szerda) 1000 órától
00
2018. június 14. (csütörtök) 24 óráig

Tavaszi záróvizsga-időszak

2018. június 25. ─ 2018. július 06.

Záróvizsga
Szakdolgozat védés

2018. június 25. ─ június 29. (hétfőpéntek)
2018. július 02. ─ július 06. (hétfőpéntek)

Oklevél átadó ünnepség

2018. július 19. csütörtök (a 2018. július
06-ig valamennyi feltételt teljesítettek
részére)

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az okleveleket a Neptun rendszerben szereplő adatok alapján
állítjuk ki, ezért fontos, hogy ellenőrizzék személyes adataikat, és elérhetőségük helyességét.
Akinek nem szerepel a Neptunon a szak követelményeknek megfelelő nyelvvizsga, annak nem kerül
kiállításra a diplomája.
Azok a hallgatók, akik 2018. július 06-ig teljesítik az oklevél megszerzésének valamennyi feltételét,
automatikusan beosztásra kerülnek a soron következő oklevél átadó ünnepélyre (2018. július 19.). E
hallgatók vállalják a az oklevél átadó költségeinek megtérítését. (5.700,- Ft)
Ha valaki nem kíván részt venni az ünnepélyes oklevélátadó ünnepségen, szándékát írásban jeleznie
kell 2018. július 06-ig a záróvizsga előadónál. Ha ezt nem teszik meg, és nem jelennek
meg az átadón, oklevelüket csak akkor vehetik át, ha megtérítették az oklevél átadó ünnepély
költségeit. Az oklevél átadó ünnepség költsége : lásd a hallgatói térítési és juttatási díjak táblázatát.

