
Végzéssel kapcsolatos teendők alapszakos hallgatóknak (kivéve programtervező 

informatikus) 

 

 

GÉIK FONTOS Végzéssel kapcsolatos információk 

 

Tisztelt Hallgató! 

 

Tájékoztatom, hogy a 2017/18. tanév I. félévének beosztása a végzős alapszakos (kivéve 

programtervező informatikus) hallgatók számára az alábbiak szerint alakul: 

1. a BSc képzések 7. féléves szorgalmi időszakának vége: 2017. november 10. (levelező 

tagozaton 2017. november 11.) 

2. vizsgaidőszak  

 BSc szintű képzéseknél a mintatanterv szerinti 7. féléves tárgyakból 2017. 

november 13. – december 1. (Elővizsga időszak: 2017. november 6–11.) 

 a mintatanterv korábbi féléveihez tartozó tárgyakból 2017. december 18–22., 

2018. január 2. – február 2. (levelező tagozaton február 3.) (Elővizsga időszak: 

2017. december 11–15. 

3. szakdolgozat beadási határideje: 2017. november 27.  

4. záróvizsgára a szakdolgozat leadását követően 2017. november 27. 12:00 – december 

11. 23:59 között a Neptun rendszerben kell jelentkezni az Ügyintézés->Záróvizsgák 

menüpontban (Csak az államvizsgázhat, aki időben jelentkezett!)  

5. záróvizsga időszak: 2018. január 2–25.  

6. MSc képzésen továbbtanulni szándékozók záróvizsgáira 2018. január 2–5. között 

kerül sor. 

 

FONTOS: Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki abszolutóriumát legkésőbb az 

államvizsga időpontja előtt öt munkanappal megszerzi! (Január elején 

államvizsgázóknál ez a dátum 2017. december 22.) 

 

Üdvözlettel: 

Árvai-Homolya Szilvia 

mb. oktatási dékánhelyettes 

 

P.s. Amennyiben Ön nem végez ebben a félévben, akkor kérem levelem tekintse 

tárgytalannak. 



Végzéssel kapcsolatos teendők programtervező informatikus alapszakos hallgatóknak 

 

 

GÉIK FONTOS Végzéssel kapcsolatos információk 

 

Tisztelt Hallgató! 

 

Tájékoztatom, hogy a 2017/18. tanév I. félévének beosztása a végzős programtervező 

informatikus hallgatók számára az alábbiak szerint alakul: 

1. szakdolgozat beadási határideje: 2017. november 27. 

2. szorgalmi időszak vége: 2017. december 15. 

3. vizsgaidőszak: 2017. december 18–22., 2018. január 2. – február 2. (levelező 

tagozaton február 3.) (Elővizsga időszak: 2017. december 11–15.) 

4. záróvizsgára a szakdolgozat leadását követően 2017. november 27. 12:00 és 

december 11. 23:59 között a Neptun rendszerben kell jelentkezni az Ügyintézés-

>Záróvizsgák menüpontban (Csak az államvizsgázhat, aki időben jelentkezett!)  

5. záróvizsga időszak: 2018. január 2–25.  

6. MSc képzésen továbbtanulni szándékozók záróvizsgáira 2018. január 2–5. között 

kerül sor. 

 

FONTOS: Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki abszolutóriumát legkésőbb az 

államvizsga időpontja előtt öt munkanappal megszerzi! (Január elején 

államvizsgázóknál ez a dátum 2017. december 22.) 

 

Üdvözlettel: 

Árvai-Homolya Szilvia 

mb. oktatási dékánhelyettes 

 

P.s. Amennyiben Ön nem végez ebben a félévben, akkor kérem levelem tekintse 

tárgytalannak. 

 

 



 

 

Végzéssel kapcsolatos teendők mesterszakos hallgatóknak 

 

 

GÉIK FONTOS Végzéssel kapcsolatos információk 

 

Tisztelt Hallgató! 

 

Tájékoztatom, hogy a 2017/18. tanév I. félévének beosztása a végzős mesterszakos hallgatók 

számára az alábbiak szerint alakul: 

1. az MSc képzések 4. féléves szorgalmi időszakának vége: 2017. december 15.  

2. vizsgaidőszak: 2017. december 18–22., 2018. január 2. – február 2. (levelező 

tagozaton február 3.) (Elővizsga időszak: 2017. december 11–15.) 

3. diplomaterv beadási határideje: 2017. december 18. 

4. záróvizsgára a diplomaterv leadását követően 2017. december 18. 12:00 – 2018. 

január 2. 23:59 között a Neptun rendszerben kell jelentkezni az Ügyintézés-

>Záróvizsgák menüpontban (Csak az államvizsgázhat, aki időben jelentkezett!) 

5. záróvizsga időszak: 2018. január 15–25. 

 

FONTOS: Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki abszolutóriumát legkésőbb az 

államvizsga időpontja előtt öt munkanappal megszerzi! 

 

Üdvözlettel: 

Árvai-Homolya Szilvia 

mb. oktatási dékánhelyettes 

 

P.s. Amennyiben Ön nem végez ebben a félévben, akkor kérem levelem tekintse 

tárgytalannak. 

 


