JOGÁSZ szak
A 2017/2018. tanév ŐSZI ZÁRÓVIZSGÁINAK időbeosztása
Az őszi jogász záróvizsgákra az a hallgató jelentkezhet, aki záróvizsgázó státuszú, vagy
abszolvált státuszú és diplomamunkáját leadta.
Időszak megnevezése

Időpontok

Diplomamunkák leadása a záróvizsga
előadónál, félfogadási időben (Csak az
adhatja le, aki abszolvált és dolgozatát
feltöltötte a Neptun rendszerre. Leadáskor a
hallgató megkapja a "záróvizsgázhat" pipát.)

2017. szeptember 12. (kedd) 2017. szeptember 14. (csütörtök)

Záróvizsgára jelentkezés feltétele
(TVSZ.41.§.(2) bekezedés)

az a hallgató jelentkezhet, aki:
1) végbizonyítvánnyal rendelkezik,
2) szakdolgozatát érvényesen benyújtotta,
3) az Egyetem felé ki nem egyenlített fizetési
kötelezettsége nem áll fenn

Záróvizsga tárgyfelvételi időszak a
Neptunon (diplomamunka védés is!)
(másodszori tárgyfelvételtől csak az adott
tárgyhoz kiírt záróvizsga szolgáltatási díj
Neptunon történő befizetése után lehet
jelentkezni)(Hallgatók)

2017. szeptember 14. (csütörtök) 1200 2017. szeptember 17. (vasárnap) 2400

Záróvizsga vizsgaidőpontok meghirdetése.
A tantárgyi záróvizsgákat az időszakon belül
egyenletesen kell elosztani,
vizsgacsoportonként max. 15 fővel, a
jelentkezők számához képest 1.1-es
2017. szeptember 22-ig (péntek)
szorzóval számított helyre. (Tanszékek) Ha
egy időben több csoportba összesen
kevesebb, mint 15 fő jelentkezik, akkor a
csoportok hallgatóit 1 bizottság vizsgáztatja le.

Záróvizsga vizsgaidőpontokra jelentkezés
a Neptunon keresztül
(Hallgatók)

2017. október 02. 09.00 órától (hétfő) - 2017.
október 05. 24.00 óráig (csütörtök)

(a diplomamunka védés tárgyra is
jelentkezni kell!)
2017. október 9. (hétfő) Őszi záróvizsga-időszak
2017. december 01. (péntek)
2017. november 13. (hétfő) - november 17.
Diplomamunka védések
(péntek)
Oklevél átadó ünnepség

2017. december 19. (kedd)
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Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az oklevelet a Neptun rendszerben szereplő adatok
alapján állítjuk ki, ezért fontos, hogy ellenőrizzék személyes adataik és elérhetőségük
helyességét. Akinek nem szerepel a Neptunon a szak követelményének 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 december 01-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 Ft: lásd a hallgatói térítési és juttatási díjak táblázatát
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