TVSZ 2017.12.12

KIVONAT - Záróvizsga Szabályzat
80.§
(2) A ZV része:
a) a diplomamunka megvédése,
b) komplex vagy tantárgyakra lebontott ún. tantárgyi záróvizsga, …
(3) A védés során a ZV bizottság a szakmai tartalom mellett azt is vizsgálja, hogy a dolgozat a
hallgató eredeti munkája-e. A hallgatóval ismertetni kell a bírálatot, hozzá kérdéseket lehet intézni
vagy módot kell adni arra, hogy a kérdésekre és a bírálatra válaszoljon.
(4) A tantárgyi/komplex tantárgyi záróvizsga lehet írásbeli és/vagy szóbeli és/vagy gyakorlati … a
tantervben meghatározottak szerint. Tantárgyi szóbeli vizsga alkalmával a vizsgázónak legalább 10
perc felkészülési időt kell biztosítani tantárgyanként. Komplex szóbeli vizsga esetén a minimális
felkészülési idő 20 perc.
Infrastruktúra-építőmérnöki MSc tanterv 2017
A záróvizsga részei:
- a diplomamunka megvédése,
- komplex szóbeli vizsga a diplomamunkához kapcsolódó elméleti ismeretekből

Akik 2017 szeptemberében kezdték a képzést, azokra a „komplex záróvizsga
lebonyolítási rendje” vonatkozik ( 4./B.§), akik korábban kezdték a képzést, azokra a
„tantárgyi záróvizsga lebonyolítási rendje”
Záróvizsga Szabályzat az Építőmérnöki BSc és Infrastruktúra-építőmérnöki MSc Szak részére
3.§
A tantárgyi/komplex záróvizsga témaköreinek felsorolása
Tantárgyi záróvizsga témakörök az Építőmérnöki BSc Szak különböző képzéseinek
Specializációin/Szakirányain:
…..
Az Infrastruktúra-építőmérnöki MSc Szakon
a komplex szóbeli vizsgára való felkészüléshez minden hallgató öt témakört kap a diplomamunkájához
kapcsolódó elméleti ismeretekből. A témakörök a hallgató által teljesített bármelyik tantárgyból
kijelölhetők. Csak olyan témakör jelölhető ki, amely a hallgató által teljesített valamelyik tárgyban
szerepel. Az öt témakör két-három tantárgyból jelölendő ki. A témakörök irányadó terjedelme a 14
hetes tantárgyi tematika egy-két hetes tananyaga
A témaköröket a hallgató belső konzulense jelöli ki és a specializáció felelőse hagyja jóvá. A
hallgatónak a témaköröket a diplomamunka beadása után legkésőbb egy héttel meg kell kapnia.
4./A.§
A tantárgyi záróvizsga lebonyolítási rendje
(1) A tantárgyi záróvizsga során a hallgató szóbeli felelete alapján a Záróvizsga Bizottság
meggyőződik a hallgató szakmai ismereteiről.

(2) A tantárgyi záróvizsga kezdetén a hallgató az általa elvégzett szakirányhoz tartozó, e
Szabályzatban felsorolt záróvizsga tárgyak mindegyikének témaköreiből húz egyet-egyet
véletlenszerűen.
(3) A hallgatónak tárgyanként 15-15 perc felkészülési idő áll rendelkezésére. A felkészülési idő a
hallgató kérésére lerövidíthető, de nem hosszabbítható meg.
(4) A hallgató tárgyanként külön-külön ismerteti a témakörökre kidolgozott válaszait. A tantárgyi
záróvizsga során húzott témakörök ismertetésekor a Záróvizsga Bizottság tagjai kérdéseket tehetnek
fel a jelölthöz.
(5) A tantárgyi záróvizsgát követően a Záróvizsga Bizottság zárt ülésen dönt a diplomamunka
végleges jegyéről, valamint a tantárgyi záróvizsga osztályzatáról.
4./B.§
A komplex záróvizsga lebonyolítási rendje
(1) A komplex záróvizsga során a hallgató szóbeli felelete alapján a Záróvizsga Bizottság
meggyőződik a hallgató szakmai ismereteiről.
(2) A komplex záróvizsga kezdetén a hallgató az általa korábban megkapott öt témakörből húz kettőt
véletlenszerűen.
(3) A hallgatónak összesen 20 perc felkészülési idő áll rendelkezésére. A felkészülési idő a hallgató
kérésére lerövidíthető, de nem hosszabbítható meg.
(4) A hallgató témakörönként külön-külön ismerteti a témakörökre kidolgozott válaszait. A témakörök
ismertetésekor a Záróvizsga Bizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel a jelölthöz.
(5) A komplex záróvizsgát követően a Záróvizsga Bizottság zárt ülésen dönt a diplomamunka
végleges jegyéről, valamint a komplex záróvizsga osztályzatáról.
5.§

A diplomamunka védésének lebonyolítási rendje (változatlan)

