
 

 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

a 2011/2012. tanév 1. félévében végző  

BSc képzésben résztvevő hallgatók részére 

 
Beiratkozás:  
A beiratkozás a végleges tanulmányi rendnek (szakdolgozatnak is) a felvételével történik a regisztrációs héten 

2011. augusztus 29 - szeptember 2. között, ha a tanrend felvétele előzetesen nem történt meg. 

 
A félév időbeosztása: 

Szorgalmi időszak: 2011. szeptember 5-től december 9-ig. 
 

A kitöltés egyszerűsítése és az ügymenet gyorsítása érdekében az adatlapokat a hallgatók már a Diplomaterv 

Portálon töltik ki és adják be. Ily módon már nem kell többször megadniuk a szakdolgozat/diplomaterv és a 

záróvizsga tantárgyak adatait, a tanszéki adminisztrátorok az adatokat egyszerű lekérdezéssel ki tudják majd 

gyűjteni a záróvizsgák előkészítéséhez. A Portálra a hallgatói törzsadatok feltöltése folyamatban van, az adatlapok 

kitöltésének lehetősége (az egyébként más tekintetben most is folyamatosan működő Portálon) a 3. oktatási héttől 

nyílik meg a hallgatók számára. A szakdolgozat adatlapokat legkésőbb a 6. oktatási hét végéig kell elektronikusan 

leadni úgy, hogy azt konzulensüknek 2011. október 16-ig jóvá kell hagynia (le kell zárnia). A teendőkről 

útmutatót tettünk közzé a kari honlapon. 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:  2011. december 9. 
 

A beadás 1 db papíralapú példánynak a tanszéken történő leadását, valamint az összefoglaló, a kulcsszavak és a  

dolgozat (amennyiben van, annak mellékletével együtt) elektronikus feltöltését jelenti a Diplomaterv Portálra. A 

dolgozatot akkor tekintjük beadottnak, ha valamennyi előírt adat feltöltését követően fenti határidőig a munkát a 

konzulens a Portálon jóváhagyta (lezárta). 

A Záróvizsga-szabályzat értelmében az első tantárgy vizsgája komplex, amely megegyezik a szakirányú 

mesterképzésbe való bejutást célzó felvételi vizsgával. A szakdolgozat védéssel egyidejűleg bonyolódik a 

szakdolgozathoz kapcsolódó záróvizsgatárgy szóbeli vizsgája. 

 
Záróvizsga időszak: 

Közös BSc záróvizsga – MSc felvételi vizsga: 2012. január 3. (vill/info) és január 11. (eü/gain) 

Szakdolgozat védések: 2012. január 4 – január 27. 
 
Záróvizsgát az előírt C típusú középfokú nyelvvizsgával nem rendelkező hallgató is tehet, de oklevelét csak a 

nyelvvizsga teljesítése után kaphatja meg. Felhívom figyelmét a Kari Tanács 2011. április 19-i ülésén elfogadott 

BSc szakdolgozat-, záróvizsga- és oklevélszabályzatra, amelyet a Kar honlapjáról elérhet. 

A hallgatók az oklevelüket magyar és angol nyelven kapják meg.  

Az oklevelek ünnepélyes kiosztása előreláthatólag 2012. február 24-én lesz. Meghívót minden e félévben oklevelet 

szerzett hallgató kapni fog. 

 
A hallgatói jogállás megszűnésével kapcsolatos feladatok: 
A hallgatók 2012. január 27-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, 2011. szeptember 16. 

 

Dr. Tevesz Gábor s.k. 

oktatási dékánhelyettes 


