A 2016/2017. tanév jogász szak tavaszi záróvizsgáinak időbeosztása
Záróvizsgákra az a hallgató jelentkezhet, aki záróvizsgázó státuszú, vagy
abszolvált státuszú és diplomamunkáját leadta, vagy olyan aktív hallgató, aki az abszolutórium
feltételeit 2017. március 25-ig teljesíti és diplomamunkáját leadta.
Amennyiben a hallgató nem tudja megkezdeni a záróvizsgáit az utolsó aktív félévében,
jogviszonya a vizsgaidőszak utolsó napján megszűnik.
Időszak megnevezése
Abszolutórium dátuma
Jogviszony vége
Félévzárást kérő lapok leadása
Diplomamunkák leadása az ügyintézőnél
(Képzés adatok alatt látható a neve) (csak az
adhatja le, aki abszolvált, vagy az
abszolutórium megszerzésének valamennyi
feltételét teljesítette)

Időpontok
2017. március 25.
2017. június 30.
2017. március 25-ig (szombat)
2017. március 29-től április 01-ig félfogadási
időben

Záróvizsga tárgyak felvétele (diplomamunka
védés is!) Csak az a hallgató vehet fel
2017. március 30-án 09.00 órától
záróvizsga tárgyat, aki a diplomamunkáját is
2017. április 02-án 24.00 óráig.
leadta! (Hallgatók) Második, ill. további
tárgyjelentkezés esetén a szolgáltatási díj
befizetése után tud jelentkezni a hallgató.
Záróvizsga vizsgaidőpontok meghirdetése.
A tantárgyi záróvizsgákat az időszakon belül
egyenletesen kell elosztani, max. 15 fős
2017. április 03-07. (hétfő-péntek)
vizsgákat lehet hirdetni, a jelentkezők
számához képest 1.1-es szorzóval számított
helyre. (TSZ)
Záróvizsga vizsgaidőpontokra jelentkezés
2017. április 10. hétfő 9.00 óra
kezdete a Neptunon keresztül.
Diplomamunka védésre is jelentkezni kell!
A záróvizsga vizsgajelentkezés lezárul

2017. április 14. péntek 24.00 órakor

Tavaszi záróvizsga-időszak

2017.május 02.kedd - 2017.június 30. péntek

Diplomamunka védések: 2017. május 29 - június 2. (hétfő-péntek)
2017. június 22. csütörtök (a május 26-ig
valamennyi feltételt teljesítettek részére)
Oklevél átadó ünnepségek
2017. július 21. péntek (a június 30-ig
valamennyi feltételt teljesítettek részére)
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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.
Az okleveleket az utolsó záróvizsga letételétől számított 30 napon belül kiállítjuk. A hallgatók
beosztásra kerülnek az oklevél átadó ünnepélyre. Akik hamarabb szeretnék átvenni
oklevelüket, azok számára - az ünnepség előtt - rendkívüli átvételi lehetőséget biztosítunk
meghatározott időpontban. Erről a tanulmányi osztály fog tájékoztatást küldeni az egyes
záróvizsgaidőszakok végén a végzett hallgatóknak.
Azok a hallgatók, akik határidőre teljesítették az oklevél megszerzésének valamennyi feltételét,
azonban nem kívánnak részt venni az ünnepélyes oklevél átadón, szándékukat írásban jelezzék
június 05-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.
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