TÁJÉKOZTATÓ
a 2017/2018. tanév 1. félévében végző
BSc képzésben résztvevő hallgatók részére
Bejelentkezés:
A bejelentkezés és a végleges tantárgyfelvétel (többek között a Szakdolgozat-készítés tantárgyé is) a regisztrációs
héten 2017. augusztus 28. – szeptember 3. között történik meg.
A félév időbeosztása:
Szorgalmi időszak:

2017. szeptember 4-től december 8-ig.

A kitöltés egyszerűsítése és az ügymenet gyorsítása érdekében a szakdolgozat adatlapokat a hallgatók a
Diplomaterv Portálon töltik ki és adják be. A Portálnak ez a szolgáltatása – a szakdolgozatot készítő hallgatók
törzsadatainak felvitelét követően - az 5. oktatási héttől nyílik meg a hallgatók számára. A szakdolgozat
adatlapokat legkésőbb a 6. oktatási hét végéig (2017. október 15. 24h-ig) kell elektronikusan kitölteni és beadni,
majd azt konzulensüknek 2017. október 16-ig jóvá kell hagynia (le kell zárnia). A szakdolgozat készítés helyét az
a tanszék jelöli ki, amelyik a szakdolgozat-témát kiadta. Felhívom a hallgatók figyelmét, hogy a záróvizsga tárgyat
a Szabályzatnak megfelelően a konzulens egyetértésével válasszák ki.
Szakdolgozat, záróvizsga:
Beadási határidő: 2017. december 8. 12h
A beadás 1 db papíralapú példánynak a tanszéken történő leadását, az összefoglalók és a kulcsszavak (magyarul és
angolul), valamint a dolgozat – amennyiben van, annak mellékletével együtt – elektronikus feltöltését jelenti a
Diplomaterv Portálra. A dolgozatot akkor tekintjük beadottnak, ha valamennyi előírt adat feltöltése után fenti
határidőig a hallgató munkáját a „Beadás” gombbal véglegesítette, majd ezt követően a munkát a konzulens a
Portálon jóváhagyta (lezárta).
A Záróvizsga-szabályzat értelmében az első tantárgy vizsgája komplex, amely megegyezik a szakirányú
mesterképzés felvételi vizsgájával. A szakdolgozatvédéssel egyidejűleg bonyolódik a szakdolgozathoz kapcsolódó
záróvizsgatárgy szóbeli vizsgája.
Felhívom a végzős hallgatók figyelmét, hogy a záróvizsga a mintatantervnek megfelelően több tárgyból történő
(adott esetben időpontjaikban elkülönülő) vizsgákból és a szakdolgozat megvédéséből áll. A folyamat nem
osztható meg különböző záróvizsga időszakok között, tehát a hallgató nem teheti meg, hogy a záróvizsga
bármelyik időpontján nem jelenik meg, majd a következő időpontban esedékes vizsgáját leteszi. Bármelyik
záróvizsga-időpontról történő hiányzása a hallgatót az adott záróvizsga időszakból kizárja és záróvizsga
lehetőségeinek számát eggyel csökkenti.
Záróvizsga időszak:
Közös BSc záróvizsga – MSc felvételi vizsga:
Szakdolgozat védések:

2018. január 2. (vill/info) és január 4. (gain)
2018. január 3 – 29. (MSc felvételizőknek január 3 – 5.)

Záróvizsgát az előírt B2 típusú középfokú nyelvvizsgával nem rendelkező hallgató is tehet, de oklevelét csak a
nyelvvizsga teljesítése után kaphatja meg. Felhívom figyelmét a Kari Tanács 2017. június 20-i ülésén elfogadott
új BSc szakdolgozat-, záróvizsga- és oklevélszabályzatra, valamint a Közös BSc záróvizsga – MSc felvételi
szabályzatra, amelyeket a Kar honlapján elérhet.
A hallgatók az oklevelüket magyar és angol nyelven kapják meg.
Az oklevelek ünnepélyes kiosztása előreláthatólag 2018. február végén lesz. Meghívót minden e félévben
oklevelet szerzett hallgató fog kapni.
A hallgatói jogállás megszűnésével kapcsolatos feladatok:
A hallgatók 2018. január 31-ig tartoznak jogilag az Egyetemhez. A kollégistáknak eddig az időpontig a
kollégiumból ki kell költözniük, további bentlakási engedélyt nem kaphatnak
Szociális ügyek:
A szakdolgozat készítés idejére a hallgatók továbbra is kaphatják a szociális támogatást és az ösztöndíjat.
Budapest, 2017. szeptember 1.
Dr. Tevesz Gábor s.k.
oktatási dékánhelyettes

