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HHAALLLLGGAATTÓÓII  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ    

AA  SSZZAAKKDDOOLLGGOOZZAATT//DDIIPPLLOOMMAAMMUUNNKKAA  LLEEAADDÁÁSSRRÓÓLL,,  VVÉÉDDÉÉSSRRŐŐLL    

ÉÉSS  AA  ZZÁÁRRÓÓVVIIZZSSGGÁÁKKRRÓÓLL  

 

 

SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA LEADÁSA: 

 

A képzési és kimeneti követelmények, valamint a tanterv előírásai alapján a hallgatók az alapképzésen 

szakdolgozatot, mesterképzésen diplomamunkát készítenek. A dolgozat készítésével a jelöltnek 

elsősorban azt kell bizonyítania, hogy hivatása gyakorlásához tanulmányai során kellően megalapozott 

elméleti-szakmai ismereteket szerzett, s ezek birtokában egy adott témában önálló elemzésre és 

szintézisre képes, a tanultak gyakorlati alkalmazásához megfelelő áttekintéssel, jártassággal és 

készséggel rendelkezik. 

 

Az elkészült dolgozatot 2018. április 30. napjáig (tekintettel arra, hogy a határidő pihenőnapra esik, 

így 2018. május 2-án (szerda) munkaidő végéig még befogadhatóak a dolgozatok) az előírt formá-

tumban és elektronikus adathordozón a témahirdetésre jogosult tanszéknél/intézetnél kell be-

nyújtani. Amennyiben a hallgató ezen időpontig az elfogadott dolgozatot nem adja le, úgy az azt követő 

vizsgaidőszakban záróvizsgát nem tehet. 

 

LEADOTT SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA BÍRÁLATA: 

 

A szakdolgozat/diplomamunka leadását követően a dolgozatot a konzulens véleményezi, majd ezen 

véleménnyel együtt az illetékes tanszék/intézet átadja bírálónak, továbbá plágiumkereső szoftveren 

is ellenőrizteti azt. A bíráló elkészíti a szakdolgozat/diplomamunka bírálatát, javaslatot tesz a dolgozat 

minősítésére, illetve előzetes kérdéseket fogalmaz meg a védésre. 

 

A hallgató az Országos Tudományos Diákköri Konferencián I-III. helyezést, illetve különdíjat elért 

egyszerzős dolgozata védés nélkül, jeles bírálati javaslattal szakdolgozatként/diplomamunkaként a Zá-

róvizsga Bizottság elé terjeszthető, amennyiben a témát a szakfelelős szakdolgozat/diplomamunka té-

maként befogadta és az megfelel a szakdolgozattal/diplomamunkával szemben támasztott tartalmi és 

formai követelményeknek. 

 

Az Intézményi és az Országos Tudományos Diákköri konferencián bemutatott dolgozat függetle-

nül attól, hogy ott milyen helyezést ért el – ha az megfelel a szakdolgozattal/diplomamunkával szemben 

támasztott tartalmi és formai követelményeknek – szakdolgozatként/diplomamunkaként benyújtható, 

amennyiben azt a témát a szakfelelős szakdolgozat/diplomamunka témaként, legkésőbb a szakdolgo-

zat/diplomamunka témák meghirdetésének időpontjáig befogadta. Ebben az esetben a Záróvizsga Bi-

zottság előtt a dolgozatot meg kell védeni. 

 

A szakdolgozat/diplomamunka készítésének további szabályait a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 5. 

számú melléklete tartalmazza. 
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A ZÁRÓVIZSGA MENETE: 

 

Az igazgatásszervező és nemzetközi igazgatási alapszakos hallgatók esetében: 

A hallgató egy Bizottság előtt védi meg a szakdolgozatát és felel a dolgozat témájához kapcsolódó két 

tantárgyból. A záróvizsga az illetékes intézet által meghatározottak szerint zajlik. 

 

A közigazgatás-szervező alapszakos hallgatók esetében: 

A záróvizsga két részből áll, melyet egy Bizottság előtt tesz le a hallgató: 

- szakdolgozat megvédése (ötfokozatú érdemjegy) 

- komplex szóbeli vizsga, három tétel húzása - alapozó ismeretek 1 db, szakmai törzsanyag 1 db, szak-

irány differenciált szakmai ismeretek 1 db (ötfokozatú érdemjegy) 

A tételsor a Moodle rendszerben elérhető. 

 

A 2014/2015. tanév előtt kezdett közigazgatási, illetve európai és nemzetközi igazgatás mester-

szakos hallgatók esetében: 

A záróvizsga két részből áll, melyet kettő független Bizottság előtt tesz le a hallgató: 

- diplomamunka megvédése (ötfokozatú érdemjegy) 

- komplex szóbeli vizsga, egy-egy-egy tétel húzása a 3 témakörből (ötfokozatú érdemjegy) 

A tételsor a Moodle rendszerben elérhető. 

 

A 2014/2015. tanévben és azt követően kezdett közigazgatási mesterszakos hallgatók esetében: 

A záróvizsga két részből áll, melyet kettő független Bizottság előtt tesz le a hallgató: 

- diplomamunka megvédése (ötfokozatú érdemjegy) 

- komplex szóbeli vizsga, három tétel húzása - alapozó ismeretek 1 db, szakmai törzsanyag 1 db, szak-

irány differenciált szakmai ismeretek 1 db (ötfokozatú érdemjegy) 

A tételsorok a Moodle rendszerben elérhetők. 

 

A ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZÉS MENETE: 

 

A záróvizsga jelentkezésre a Neptun rendszer erre alkalmas felületén van lehetőség az alábbi időszak-

ban: 

 

2018. április 2. (hétfő) 8:00 - 2018. április 30. (hétfő) 23:59 között 

 

Amely hallgató ezen időszak alatt nem jelentkezik záróvizsgára, a 2018. évi nyári záróvizsga-időszakban 

záróvizsgát nem tehet.  

 

A Neptunban történő jelentkezés menetéről a honlapon (https://akk.uni-

nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-ugyek/szakdolgozatdiplomamunka-zarovizsga) található részletes 

tájékoztató. 

 

 

 

 

https://akk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-ugyek/szakdolgozatdiplomamunka-zarovizsga
https://akk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanulmanyi-ugyek/szakdolgozatdiplomamunka-zarovizsga
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A 2018. ÉVI NYÁRI ZÁRÓVIZSGA-IDŐSZAK: 

 

A 2017/2018. tanév beosztása alapján a mesterképzési szakokon a diplomamunka védés időszaka: 

 

2018. június 26 – június 27.  

 

A mesterképzési szakok szóbeli komplex vizsgáinak időszaka: 

 

2018. július 3 – július 4. 

 

Az alapképzési szakok záróvizsga időszaka: 

 

2018. június 26 – július 2. 

 

A 2018. évi nyári záróvizsga-időszakban szakdolgozatukat/diplomamunkájukat megvédeni, illetve a 

záróvizsgán részt venni csak azok a hallgatók jogosultak, akik: 

- szakdolgozatukat/diplomamunkájukat 2018. április 30-ig (illetve 2018. május 2-ig) az illetékes 

tanszékhez/intézethez benyújtják, és dolgozatuk bírálaton részt vett; 

- záróvizsgára jelentkeztek a Neptun rendszeren keresztül 2018. április 30-ig; 

- az előírt tanulmányi követelményeket teljesítették, végbizonyítványt (abszolutóriumot) 

szereztek; 

- az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségük nincs. 

 

A hallgatói jogviszonyukat 2012. szeptember 1-je után létesítő hallgatók esetében a záróvizsga a végbi-

zonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő záróvizsga időszakban a hallgatói jogviszony kereté-

ben, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvé-

nyes képzési követelmények szerint letehető. A szakfelelős a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiál-

lításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő 

ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. 

 

A záróvizsga eredményét 

- az igazgatásszervező és nemzetközi igazgatási alapképzéseken a szóbeli vizsgára adott érdemjegy 

adja. 

- a közigazgatás-szervező alapszakon a szakdolgozatvédés érdemjegyének és a komplex szóbeli vizsga 

érdemjegyének egyszerű számtani átlaga adja. 

- a közigazgatási, valamint az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzéseken a diplomamunka 

védés eredményének és a szóbeli komplex vizsga eredményének egyszerű számtani átlaga adja. 

 

Ha a záróvizsga sikertelenségének oka a szakdolgozat/diplomamunka sikertelen megvédése, akkor az 

ismétlő vizsgán a javított vagy új szakdolgozatot/diplomamunkát újból meg kell védeni, és a még nem 

teljesített vizsgakötelezettségeknek eleget kell tenni. 

Amennyiben a hallgató a záróvizsgán a szakdolgozatát/diplomamunkáját eredményesen megvédte, de 

az egyéb vizsgakövetelmények valamelyikének nem tudott eleget tenni, az ismétlő vizsgára új szakdol-

gozatot/diplomamunkát, nem kell készítenie, csak a nem teljesített követelményeknek kell megfelelnie.  
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A megismételt záróvizsga térítésköteles (6000 Ft), amit a (volt) hallgatónak a záróvizsgára jelentke-

zéskor kell megfizetnie. 

 

AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE: 

 

Az igazgatásszervező alapszakon, a nemzetközi igazgatási alapszakon, a közigazgatási mesterszakon 

(utoljára 2013. szeptemberében létesített hallgatói jogviszony esetén), illetve az európai és nemzetközi 

igazgatás mesterszakon az oklevél minősítését a tanulmányok során letett alapvizsgák, valamint a záró-

vizsgára kapott érdemjegy egyszerű számtani átlaga adja. 

A 2014/2015. tanévben és utána kezdett közigazgatás-szervező alapszakos hallgatók oklevél minősíté-

sét az alapvizsgák érdemjegyeinek egyszerű átlaga és a záróvizsga eredményének egyszerű átlaga adja 

meg.  

A 2014/2015. tanévben és utána kezdett közigazgatási mesterszakos hallgatók esetében az oklevél mi-

nősítését a szakirányon előírt kötelezően teljesítendő tantárgyak eredményeinek átlaga és a záróvizsga 

eredményének egyszerű számtani átlaga adja meg. 

 

Budapest, 2018. április 20.        

 

Tanulmányi Osztály 


