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HHAALLLLGGAATTÓÓII  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ    AA  SSZZAAKKDDOOLLGGOOZZAATT//DDIIPPLLOOMMAAMMUUNNKKAA  VVÉÉDDÉÉSSRRŐŐLL    

ÉÉSS  AA  ZZÁÁRRÓÓVVIIZZSSGGÁÁKKRRÓÓLL  

 

 

A 2019. ÉVI NYÁRI ZÁRÓVIZSGA-IDŐSZAK 

 

A 2019. évi nyári záróvizsga-időszakban az alap- és mesterképzési szakokon a záróvizsga időszaka: 

 

2019. június 24. – június 28. 

 
Az alapképzésen és mesterképzésen működő bizottságok felállítását, a hallgatók besorolását az Intézetek végzik.  

A záróvizsgájuk pontos időpontjáról legkésőbb 2019. június 14-ig kapnak tájékoztatást attól az Intézettől, ahova a 

szakdolgozatukat/diplomamunkájukat leadták. A bizottsági beosztást a záróvizsgájuk napján, a terem ajtajára kifüg-

gesztve találják meg. 

 

A 2019. évi nyári záróvizsga-időszakban szakdolgozatukat/diplomamunkájukat megvédeni, illetve a záróvizsgán 

részt venni csak azok a hallgatók jogosultak, akik: 

- szakdolgozatukat/diplomamunkájukat 2019. április 30-ig az illetékes tanszékhez/intézethez benyújtották és 

a Neptun rendszerbe feltöltötték, valamint dolgozatuk bírálaton részt vett; 

- záróvizsgára jelentkeztek a Neptun rendszeren keresztül 2019. április 30-ig; 

- az előírt tanulmányi követelményeket teljesítették, végbizonyítványt (abszolutóriumot) szereztek; 

- az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségük és Könyvtári tartozásuk nincsen. 

 

A ZÁRÓVIZSGA MENETE 

 

A 2018/2019. tanév nyári záróvizsga-időszakától az ajánlott tantervekben meghatározott záróvizsga 

követelmények az alábbiak szerint alkalmazandók: 

 

1. A záróvizsgára bocsátás feltétele: 

 a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; 

 a szakdolgozat/diplomamunka elkészítése és benyújtása, illetve nyilvános védésre bocsátása. 

2. A záróvizsga részei: 

 a szakdolgozat/diplomamunka eredményes megvédése; 

 a szakdolgozat/diplomamunka tématerületéről folytatott szakmai diskurzus.  

 

A záróvizsga két részből álló, komplex jellegű számonkérés. Első része a bírálaton részt vett szakdolgo-

zat/diplomamunka védése és értékelésének megállapítása. A záróvizsga bizottság tehát külön, ötfokozatú érdemje-

gyet ad a disszertációra. 

 

Második része a szakdolgozat/diplomamunka tématerületéről folytatott szakmai diskurzus, amely alkalmas a képzési 

és kimeneti követelményekben előírt kompetenciák elsajátításának értékelésére.  

A vizsgabizottság feladata, hogy a szakdolgozat/diplomamunka tématerületéről kérdéseket fogalmazzon meg, ame-

lyek egy pályakezdő tisztviselőtől elvárható általános szakmai tájékozottsági szintnek megfelelő szakmai problémára 

irányulnak. 
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A szakmai diskurzusban értékelendő kompetenciák: 

- szakmai érvelés és összetett gondolkodás képessége, 

- probléma-elemzés képessége, 

- szakemberekkel történő világos kommunikáció és érvelés. 

 

A szakmai diskurzusnak nem célja és nem az értékelés tárgya a tankönyvi, illetve szakirodalmi ismeretanyag tételes 

ismerete, nincs előre tételezett válaszminta, illetve kötelező szakirodalom.  

A felkészülés nem igényli a képzés során használt tananyagok újratanulását, illetve nem ismételt számonkérést je-

lent. A hallgató kompetenciáinak jobb érvényesüléséhez mindig hasznos lehet az alapszakon/mesterszakon folyta-

tott tanulmányok során felhasznált tananyag áttekintése, de a felkészüléshez ez nem elvárás. 

 

A szakmai diskurzus értékelésének szempontjai: 

- a hallgató egy végzett közigazgatás-szervezőtől/közigazgatási szakértőtől elvárható szintű általános szakmai 

tájékozottsággal rendelkezik a közigazgatással összefüggő kérdésekben, 

- szakmai elemzési, érvelési és kommunikációs képességei megfelelő szintűek, 

- és összességében a Bizottság szerint elégségesen/közepesen/jól vagy kiválóan  

(vagy elégtelenül) felkészültnek tekinthető a közigazgatásban pályakezdőként történő feladatellátásra.  

 

Feleletükre a hallgatók egy ötfokozatú érdemjegyet kapnak. 

 

A záróvizsga végeredményét a szakdolgozat/diplomamunka védés érdemjegyének és a szakmai diskurzus értékelé-

sének egyszerű számtani átlaga adja (egészre kerekítve): 

záróvizsga = (szakdolgozat vagy diplomamunka + szakmai diskurzus) / 2 

 

 

EGYÉB INFORMÁCIÓ 

 

A hallgatói jogviszonyukat 2012. szeptember 1. után létesítő hallgatók esetében a záróvizsga a végbizonyítvány (ab-

szolutórium) megszerzését követő záróvizsga időszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogvi-

szony megszűnése után két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint 

letehető. A szakfelelős a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után felté-

telhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. 

 

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 vizsgaköte-

lezettségeknek 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 szakdolgoza-

tot/diplomamunkát nem kell készítenie, csak a nem teljesített követelményeknek kell megfelelnie. A megismételt 

záróvizsga térítésköteles (6000 Ft), amit a (volt) hallgatónak a záróvizsgára jelentkezéskor kell megfizetnie. 
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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 záróvizsgára kapott érdemjegy egyszerű 

számtani átlaga adja. 

A 2014/2015., 2015/2016. és a 2016/2017. tanévben kezdett közigazgatás-szervező alapszakos hallgatók oklevél 

minősítését az alapvizsgák érdemjegyeinek egyszerű átlaga és a záróvizsga eredményének egyszerű átlaga adja meg.  

A 2014/2015., 2015/2016. és a 2016/2017 tanévben kezdett közigazgatási mesterszakos hallgatók esetében az ok-

levél minősítését a szakirányon előírt kötelezően teljesítendő tantárgyak eredményeinek átlaga és a záróvizsga ered-

ményének egyszerű számtani átlaga adja meg. 

 

 

Budapest, 2019. május 22.       

Tanulmányi Osztály 


