BA/MA szakok
2016/2017. tanév ŐSZI ZÁRÓVIZSGÁINAK időbeosztása
Záróvizsgára az a hallgató jelentkezhet, aki záróvizsgázó státuszú, vagy abszolvált státuszú és
szakdolgozatát leadta, vagy olyan aktív státuszú, aki az abszolutórium feltételeit 2016 . október
14-ig teljesíti, kérelmét a félév lezárására legkésőbb 2016. október 18-ig (kedd) leadja
tanulmányi előadójának és szakdolgozatát/diplomamunkáját is leadta.
Időszak megnevezése
Szakdolgozatok/diplomamunkák leadása az
ügyintézőnek (Neptunon a Képzések alatt látható a
neve) - csak abszolvált hallgató adhatja le
(Hallgatók).
(Aki leadta a szakdolgozatát, megkapja a
záróvizsgázhat pipát)
Záróvizsga tárgyak felvétele a BA és MA szakok
záróvizsgázó státuszú és azon abszolvált
hallgatóinak, akik leadták
szakdolgozatukat/diplomamunkájukat.
Záróvizsga vizsgaalkalmak meghirdetése - A
záróvizsga tárgyhoz az EU tanszék (BA Nemzetk.ig.
szak), a Heller F. Intézet (EU MA szak), és a
Közig.Jogi Tanszék (KOD MA és Igazgatásszervező
BA, Közigazgatás-szervező BA szak), Polgári
Elj.jogi Tanszék (Igazságügyi igazgatási BA szak)
hirdet vizsgaalkalmat, vizsgacsoportonként max. 15
fővel, a jelentkezők számához képest 1.1-es
szorzóval számított helyre. A
szakdolgozat/diplomamunka védésekhez a
tanszékek a védésre várható hallgatói létszámra
hirdetnek időpontot .

Időpontok
2016. október 20. csütörtök 2016. október 21. péntek, félfogadási
időben

2016.október 20-án csütörtök 15.00
órától- 2016.október 21-én péntek 24.00
óráig

2016. október 28-ig (péntek)

2016. november 3. csütörtök 10.00
órától
Záróvizsga vizsgaidőpontokra jelentkezés
2016. november 6. vasárnap 24.00
óráig
2016. november 14. hétfő - 2016.
Záróvizsga-időszak
november 25. péntek
2016. november 14. hétfő - 2016.
Szakdolgozat/diplomamunka védés
november 18. péntek
2016. november 21. hétfő - 2016.
Záróvizsga
november 25.péntek
2016. december 21. szerda (a
Oklevél átadó ünnepség
november 25-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 adataik, és elérhetőségük
helyességét. Akinek nem szerepel a Neptunon a szak követelményeknek megfelelő
nyelvvizsga, annak nem kerül kiállításra a diplomája.
Azok a hallgatók, akik november 25-ig teljesítik az oklevél megszerzésének valamennyi
feltételét, automatikusan beosztásra kerülnek a soron következő oklevél átadó ünnepélyre.
(2016. december 21.) E hallgatók vállalják az oklevél átadó költségeinek megtérítését.
Azok a hallgatók, akik határidőre teljesítették az oklevél megszerzésének valamennyi feltételét,
azonban nem kívánnak részt venni az ünnepélyes oklevél átadón, szándékukat írásban
jelezzék december 02-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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