Végzéssel kapcsolatos teendők programtervező informatikusoknak
Tájékoztatom, hogy a végzős hallgatók tavaszi félévének beosztása az alábbiak szerint alakul:
1. A szorgalmi időszak vége: 2020. április 30.
2. Vizsgaidőszak
− a mintatanterv szerinti 6. féléves tárgyakból vizsgaidőszak: 2020. május 4. – június
12.
− a mintatanterv korábbi féléveihez tartozó tárgyakból vizsgaidőszak: 2020. május 18.
– július 31.
(A vizsgák tervezésekor kérem vegyék figyelembe, hogy csak az záróvizsgázhat
ebben a félévben, aki időben megszerzi az abszolutóriumát!)
3. A szakdolgozat beadási határideje (elektronikus úton): 2020. április 30.
4. A szakdolgozat beadásának módjáról a témavezetők, szak/ specializáció gondozó
Intézetek adnak tájékoztatást.
5. A veszélyhelyzetre tekintettel a szakdolgozat beadási határideje 2+2 héttel módosítható
az alábbiak szerint:
• Intézeti hatáskörben történő halasztás engedélyezése: indokolt esetben a beadási
határidőt követő 2. hét utolsó munkanapjáig (legkésőbb 2020. május 15.
péntekig) díjfizetés nélkül.
• Dékáni hatáskörben történő halasztás engedélyezése: indokolt esetben további
két héttel, azaz a beadási határidőt követő 4. hét utolsó munkanapjáig (legkésőbb
2020. május 29. péntekig) dékáni engedéllyel, díjfizetés nélkül.
A kérelem ügyintézése elektronikus úton történik általános dékáni kérvény
beadásával. (A szükséges nyomtatvány letölthető a kari honlapról:
http://www.gepesz.uni-miskolc.hu/letoltheto_nyomtatvanyok,
geik.uni-miskolc.hu/content/106/106_20.doc.)
6. Záróvizsgára a szakdolgozat leadását követően/azzal párhuzamosan 2020. április 30. 12.00
órától – május 21. 23.59 óra között a Neptun rendszerben!!! kell jelentkezni az
Ügyintézés->Záróvizsgák menüpontban. (Csak az államvizsgázhat, aki időben jelentkezett!)
7. Záróvizsga időszak: 2020. június 15. – július 31.
8. MSc képzésen továbbtanulni szándékozók záróvizsgáira 2020. június 15 – 24. között kerül
sor.
9. A záróvizsgák pontos időpontjai, melyeket a szak/specializáció gondozó Intézetek jelölnek
ki, a jelentkezések lezárulta (2020. május 22. után) válnak véglegessé.

FONTOS!!! Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki abszolutóriumát legkésőbb az
államvizsga időpontja előtt 1 héttel megszerzi! Kérem vizsgáikat ennek megfelelően tervezzék!

Eredményes felkészülést, jó egészséget kívánok!
Üdvözlettel:
Árvai-Homolya Szilvia
oktatási dékánhelyettes

Végzéssel kapcsolatos teendők minden alap- és mesterszakos végzős hallgatónak a
programtervező informatikusok kivételével
Tájékoztató a végzéssel kapcsolatos tennivalóiról és fontos dátumokról:
1. A szorgalmi időszak vége: 2020. május 15.
2. Elmaradt és folyó féléves tárgyakból vizsgaidőszak: 2020. május 18. – július 31.
(A vizsgák tervezésekor kérem vegyék figyelembe, hogy csak az záróvizsgázhat ebben a
félévben, aki időben megszerzi az abszolutóriumát!)
3. A szakdolgozat / diplomaterv beadási határideje (elektronikus úton): 2020. április 30.
4. A szakdolgozat/ diplomaterv beadásának módjáról a témavezetők, szak/ specializáció
gondozó Intézetek adnak tájékoztatást.
5. A veszélyhelyzetre tekintettel a szakdolgozat/ diplomaterv beadási határideje 2+2 héttel
módosítható az alábbiak szerint:
• Intézeti hatáskörben történő halasztás engedélyezése: indokolt esetben a beadási
határidőt követő 2. hét utolsó munkanapjáig (legkésőbb 2020. május 15.
péntekig) díjfizetés nélkül.
• Dékáni hatáskörben történő halasztás engedélyezése: indokolt esetben további
két héttel, azaz a beadási határidőt követő 4. hét utolsó munkanapjáig (legkésőbb
2020. május 29. péntekig) dékáni engedéllyel, díjfizetés nélkül.
A kérelem ügyintézése elektronikus úton történik általános dékáni kérvény
beadásával. (A szükséges nyomtatvány letölthető a kari honlapról:
http://www.gepesz.uni-miskolc.hu/letoltheto_nyomtatvanyok,
geik.uni-miskolc.hu/content/106/106_20.doc.)
6. Záróvizsgára a szakdolgozat/ diplomaterv leadását követően/ azzal párhuzamosan 2020.
április 30. 12.00 órától – május 21. 23.59 óra között a Neptun rendszerben!!! kell
jelentkezni az Ügyintézés->Záróvizsgák menüpontban. (Csak az államvizsgázhat, aki időben
jelentkezett!)
7. Záróvizsga időszak: 2020. június 15. – július 31.
8. MSc képzésen továbbtanulni szándékozók záróvizsgáira 2020. június 15 – 24. között kerül
sor.
9. A záróvizsgák pontos időpontjai, melyeket a szak/specializáció gondozó Intézetek jelölnek
ki, a jelentkezések lezárulta (2020. május 22. után) válnak véglegessé.
FONTOS!!! Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki abszolutóriumát legkésőbb az
államvizsga időpontja előtt 1 héttel megszerzi! ! Kérem vizsgáikat ennek megfelelően
tervezzék!

Eredményes felkészülést és jó egészséget kívánok!
Üdvözlettel:
Árvai-Homolya Szilvia
oktatási dékánhelyettes

