Tájékoztató záróvizsgázó hallgatók részére
(2020. június)

Tisztelt Hallgatók!
Az Edutus Egyetemen a 2019/2020. tanév második félév záróvizsga időszakára
2020. június 22 – 2020. július 3. között kerül sor.
A vizsgabeosztás 2020. június 12-től a NEPTUN Meet Street Záróvizsga tételek és információk 2019/20/2 virtuális térben lesz elérhető. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a záróvizsga csoportok beosztása végleges. A leadott szakdolgozatok
bírálatát a Neptunba töltjük fel várhatóan 2020. június 15-ig.
Záróvizsga jelentkezésre
2020. május 18 – 30.
között van lehetőség a Neptunban (Ügyintézés/Záróvizsgák menüpontban).
Záróvizsga felkészítő konzultációk
A konzultációk pontos meghirdetését a NEPTUN tanulmányi rendszerben, a Tanulmányok/Konzultációk felületén,
illetve a NEPTUN Meet Street Záróvizsga tételek és információk 2019/20/2 virtuális térben tesszük közzé, várhatóan 2020. május 22-től. A konzultációkra a Neptunban kell jelentkezni. A konzultációk időpontjai 2020. június 2
- június 13. közötti időszakban kerülnek meghirdetésre. A konzultációk online formában kerülnek meghirdetésre.
Szakmai gyakorlat teljesítése:
Záróvizsgázó hallgatók esetében a szakmai gyakorlat lezárása, az igazolás, az értékelő lap, illetve a kitöltött kérdőív
leadásának határideje: 2020. június 4. A dokumentumot Pály Ildikónak (paly.ildiko@edutus.hu) kell megküldeniük.
(Akiknek a munkahelye igazolja a szakmai gyakorlat teljesítését, csak az eredeti „Igazolás szakmai gyakorlatról” c.
kitöltött űrlapot kell elküldenie.) A prezentáció megtartásának határideje: 2020. június 4.
(Figyeljék a meghirdetett vizsgaidőpontokat!) A prezentációk online formában kerülnek meghirdetésre.
Végbizonyítvány
A végbizonyítvány/abszolutórium a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és - a nyelvvizsga letételének és
szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével - más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a képzési
és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett. A tanulmányi
követelmények teljesítése után az Oktatásszervezési Osztály kiállítja a végbizonyítványt. 2015 szeptemberében és azt
követően kezdett hallgatók esetében a kreditértékkel rendelkező diplomamunka, illetve szakdolgozat beleszámít a végbizonyítvány megszerzés feltételei közé.
A záróvizsgára bocsátás feltétele
• a kiállított végbizonyítvány/ abszolutórium
• eredményes szakdolgozat
• Egyetemmel szemben nincs tartozása
Ellenőrizzék, hogy valamennyi kiírt pénzügyi tétel státusza „Teljesített” legyen. Nem elég a tételt a gyűjtőszámlára
befizetni, azt a Neptun-ban a kiírással össze is kell kapcsolni.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év
eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem
tehető.
Aki most, 2020. júniusban szerez végbizonyítványt az
 2022. júniusban még külön feltétel nélkül tehet záróvizsgát,
 2023. januártól a szakfelelős javaslatára a rektor feltételekhez kötheti a záróvizsgát,
 az utolsó záróvizsga lehetőség 2025. júniusi záróvizsga.
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Az oklevél: Az oklevél Magyarország címerével ellátott közokirat, amely végzettséget és/ vagy szakképzettséget igazol. Az oklevél kiállítás feltétele a sikeres záróvizsga. A 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. § értelmében:
Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga
letételének kötelezettsége alól.
Adategyeztetés oklevélhez:
Kérjük, hogy az oklevél kiállításához egyeztesse a Neptun tanulmányi rendszerben lévő adatait (név, anyja neve, születési adatok, lakcím, e-mail cím, telefonszám). Amennyiben a nyilvántartott adatokban eltérést tapasztal, kérjük, hogy
emailben jelezze ezt a tanulmányi ügyintézőjének és kérje az adatainak módosítását 2020. június 8-ig.
A helytelen adatszolgáltatás miatt történő új oklevél kiállításának díja a hallgatót terheli. (30.000 Ft)
Nyelvi követelmények teljesítése:
Nyelvvizsga bizonyítványok (akinek van) legkésőbb 2020. június 27-ig küldhetők be a Tanulmányi Csoporthoz.
A záróvizsga díja hallgatói jogviszonyon kívüli vagy ismétlő záróvizsga esetén:
A hallgatói jogviszonyon túl (azaz a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő félévek valamelyikében) záróvizsgázók esetén a záróvizsga díja: 25.000,- Ft, melynek kiírására a záróvizsga jelentkezés után kerül sor.
Szintén ezen időszakban kerülnek kiírásra a záróvizsga ismétlési díjak (15.000,- Ft/részvizsga). Ezeket a díjakat legkésőbb 2020. június 12-ig kell kiegyenlíteniük.
Záróvizsga előtti feladatok:
A záróvizsga előtt adategyeztetés és egyéb adminisztrációs feladatok elvégzése történik (személyes adatok, nyelvvizsgák, minőségbiztosítási adatlapok kitöltése stb.), ezért kérjük, hogy a záróvizsgán a meghirdetett kezdési időpont
előtt legalább 1 órával szíveskedjenek megjelenni!
A záróvizsgára hozza magával:
 szakdolgozata bekötött példányát (mely példány az Egyetemen marad)
 a szakdolgozat prezentációját többféle adathordozón
 személyi igazolványát
A hallgatók meghatározott sorrendben jelennek meg a Záróvizsga-bizottság előtt. A sorrendet a vizsgabizottság határozza meg, a névsort a vizsgaterem ajtaján tesszük közzé.
A záróvizsga menete:
A szakdolgozat védése:
A hallgatónak 10 perc áll rendelkezésére, hogy a szakdolgozat védését a ppt segítségével prezentálja!
Szóbeli vizsga:
A szaknak/szakiránynak/specializációnak megfelelő tételsor alapján. A záróvizsga tételsorok elérhetőek a
Neptun Meet Street felületén. A tér neve: Záróvizsga tételek és információk 2019/20/2
Minden érintett egészségének megóvása érdekében nyomatékosan kérem az alábbi járványügyi óvintézkedések
betartását a záróvizsgák során:
1.
Mindenki hozzon magával maszkot és kesztyűt. Akinek nincsen, annak tudunk biztosítani.
2.
A maszkot az egyetem épületében való tartózkodás során végig legyenek szívesek használni.
3.
A kesztyűt a záróvizsgán való részvétel során legyenek szívesek használni.
4.
Ügyeljenek a gyakori szappanos kézmosásra.
5.
Tartózkodjanak a közvetlen érintkezéstől, mindenkor tartsák be egymás között a minimum 1,5 méteres távolságot.
Oklevélátadó ünnepség nem lesz! Az oklevelek 2020. július 20-tól átvehetők személyen vagy megbízott útján.
Sikeres záróvizsgát kívánunk!
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