A ZÁRÓVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha



az abszolutóriumot (végbizonyítványt) megszerezte,
szakdolgozatát (diplomamunka) benyújtotta és azt mindkét bíráló elfogadta.

A szakdolgozatok leadásának és záróvizsgára jelentkezés határideje a 2016/2017 őszi félévében 2016.
november 28.
Az abszolutórium feltétele:





Az előírt maximális képzési idő alatt alatt (aktív és passzív félévek száma együttesen nem
haladhatja meg a 8 félévet) a szükséges kreditpontok (120 kredit) megfelelő, az operatív
tantervek által előírt struktúrában történő teljesítése. Az előírt kreditmennyiség minimum
2/3 részét az anya-egyetemen kell teljesíteni.
A kreditelismerési határozatban kötelezően, az oklevél megszerzéséhez szükséges 120
krediten felül előírt tantárgyak sikeres teljesítése.
A tanulmányaikat 2014 szeptembere előtt megkezdett hallgatók esetében a komplex vizsga
sikeres teljesítése.

Azon hallgatóknak, akinek van tárgya a 2016/2017. tanév I. (őszi) félévében legkésőbb 2017.01.20.-ig
szerepelni kell minden jegynek a NEPTUN-rendszerben, különben nem engedhetők záróvizsgára.
Végzős hallgatónak a vizsgaidőszakot követően 5 napon belül, azaz 2017. január 25-ig kell jeleznie
a Közgazdálkodás és Közpolitika tanszék titkárságán, ha nem ért egyet a NEPTUN tanulmányi és
nyilvántartási rendszer értékelésre vonatkozó adataival.

A ZÁRÓVIZSGÁK IDŐPONTJA: 2017.02.06-02.10. KÖZÖTT.

A ZÁRÓVIZSGA1
A záróvizsga két részből áll:
1. A hallgató húz egy tételt, melyen az átfogó témakör szerepel. A húzott témakörből tesz fel a
bizottság egy kérdést, amelyet meg kell válaszolnia. A felkészülésre a hallgatónak 10 perce van.
2. A vizsga második részében szakdolgozatát védi meg, melyhez egy legfeljebb 10 percben előadandó
prezentációt készít. A szakdolgozat védés tartalmazza a szakdolgozatot bírálók által feltett kérdések
megválaszolását is. A kérdések nem kerülnek előzetesen kiküldésre, azokat a helyszínen, a
prezentáció előadása után teszik fel a vizsgabizottság tagjai.
A záróvizsgán egy három tagú bizottság előtt kell ismertetnie a szakdolgozat főbb elemeit, az itt
kifejtett elemzés legérdekesebb meglátásait és következtetéseit. Meg kell győznie a bizottságot
arról, hogy az elvégzett munka jelentős erőfeszítést igényelt, mindamellett érdekes és hasznos
eredményre vezetett. Hatásos eszköz erre, ha nem csak saját szóbeli képességeire támaszkodik,
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A tanulmányaikat 2014 szeptembere előtt megkezdő hallgatók a záróvizsgán a szakdolgozatukat védik meg,
esetükben a záróvizsga szóbeli részt nem tartalmaz. A záróvizsgára kapott érdemjegyük a két bíráló által adott
érdemjegy és a szóbeli védésre kapott érdemjegy számtani átlaga.

hanem egy rövid, maximum 5 képből álló prezentációt is készít. (A prezentáció elkészítése
kötelező). A bizottság arra kíváncsi, hogy képes-e megfogalmazni egy közgazdaságilag érdekes
kérdést, képes-e rá válaszolni oly módon, hogy közben egy percre sem billen ki a koherens logikai
rendszerből.
A záróvizsgára kapott érdemjegy a két bíráló által adott érdemjegy, a szakdolgozat védésre kapott
érdemjegy és a szóbeli vizsgarészre kapott érdemjegy számtani átlaga.

AZ OKLEVÉL

Oklevelet az kaphat, aki:



a szakján minden előírt tanulmányi követelményt teljesített (abszolutórium megszerzése,
sikeres záróvizsga letétele);
az előírt nyelvi követelmény(ek) teljesítését igazolta (a mesterfokozat megszerzéséhez angol
nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy
másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő
szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges). Idegen
nyelvű képzésben részt vevő hallgatók a nyelvvizsga követelmény teljesítése alól
mentesülnek.)

Az oklevél minősítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik:
Tanulmányaikat 2014 szeptembere előtt megkezdett hallgatók esetében:




a kötelező szaktárgyak jegyeinek kreditekkel súlyozott átlaga,
a komplex vizsgára kapott érdemjegy,
a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal.

A tanulmányaikat 2014 szeptemberében vagy azt követően megkezdett hallgatók esetében:
Az oklevél minősítése az alábbi tételek átlagából adódik:



a kötelező szaktárgyak jegyeinek kreditekkel súlyozott átlaga,
a záróvizsgára kapott érdemjegy.

Az oklevél minősítése:
-

kiváló, ha az átlag 4,81-5,00
jeles, ha az átlag 4,51-4,80
jó, ha az átlag 3,51-4,50
közepes, ha az átlag 2,51-3,50
elégséges, ha az átlag 2,00-2,50 között van.

