Tájékoztató
a 2012 februárban induló MSc képzésekre jelentkező,
ebben a félévben végző BSc képzéses hallgatók számára
Tisztelt Végzős Kolléga !
A kari honlapon megjelent tájékozatókban (https://www.vik.bme.hu/files/00006171.pdf)
közzétettük a 2011/12 tanév őszi félévéhez kapcsolódó záróvizsga időszakkal kapcsolatos
teendőket és tudnivalókat. A keresztféléves felvételi rendszer időbeli korlátaiból adódóan a
legfontosabb határidők a következők:
1. A szakdolgozatok beadási határideje: 2011. december 9. (24h), a konzulens
hozzájárulásával a végső beadási határidő 2011. december 16. (24h). Ez utáni
időpontban a Diplomaterv Portál a dolgozatok feltöltését már nem teszi lehetővé.
2. A beadott szakdolgozat konzulens által történő jóváhagyásának végső határideje
2011. december 19. (24h).
3. Valamennyi teljesítendő félévközi követelmény és vizsga letételének határideje (a
keresztféléves MSc képzésre jelentkező hallgató számára) 2011. december 23.
4. Közös BSc záróvizsga – MSc felvételi időpontja (mérnök informatikus és
villamosmérnöki szakok): 2012. január 3. A helyszínről és a kezdés pontos
időpontjáról hirdetményt teszünk közzé.
5. A BSc záróvizsgák időpontjai: 2012. január 4-5-6. A pontos időpontokról és a
helyszínekről a védéseket szervező tanszékek küldenek értesítést.
6. A sikeres záróvizsgát tett hallgatók számára (akiknek záróvizsga adatai legkésőbb
2012. január 6. 18h-ig a tanszékek által leadásra kerültek a Központi Tanulmányi
Hivatalban) a megszerzett BSc diploma igazolását a KTH kiadja 2012. január 9-én,
és szükség esetén 10-én (itt a létszámok miatt jelentős torlódás várható).
7. A keresztféléves MSc képzésre történt jelentkezés valamennyi dokumentumát
(így a leckekönyv másolatát, a többletpontokra jogosító igazolásokat és a BSc
diploma igazolását is) a jelentkező hallgatónak kell feltöltenie az e-felvételi
rendszerbe, vagy postán kell beküldenie. A feltöltés végső időpontja (a postai
feladóvevény bélyegzője) 2012. január 10. 24h. Szemben a korábbi évekkel ezen
dokumentumok benyújtását az Oktatási Hivatal az Egyetemtől nem fogadja el.
8. Amennyiben bármilyen okból a diploma igazolásukat (de csak azt) nem tudták volna
a fenti módon a megadott határidőig beadni, az Oktatási Hivataltól kapott
tájékoztatás szerint utólagosan beküldhetik azt elektronikus levél mellékleteként a
felveteli.eljaras.2012k@oh.gov.hu címre 2012. január 16. 16h-ig. Felhívjuk azonban
a figyelmét, hogy az ilyen módon beküldött igazolás jogilag nem bizonylatolható,
esetleges vitás kérdésben nem tudunk segítséget nyújtani a bizonyításban, így a
dokumentum beadásának ezen módját nem javasoljuk.
9. Az egészségügyi mérnök és a gazdaságinformatikus mesterszakok felvételi
időpontja: 2012. január 11. A helyszínről és a kezdés pontos időpontjáról
hirdetményt teszünk közzé.
10. A pontszámítás gyorsítása érdekében a felvételihez benyújtott dokumentumai
másolatát az értesítő levélben megadott helyen és időben is adja le (a nálunk végző
hallgatóknak a leckekönyv másolat és a diploma igazolás leadása nem szükséges).
Sikeres vizsgaidőszakot, záróvizsgát és felvételit kívánunk – reméljük hamarosan
mesterképzéses hallgatónk között üdvözölhetjük Önt is !
Budapest, 2011. december 12.
Dr. Tevesz Gábor s.k.
oktatási dékánhelyettes

