Tájékoztató a 2018/2019-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázó, az osztatlan és
a rövid ciklusú tanári mesterképzésben tanuló hallgatók számára
Tisztelt Hallgatónk!
Tekintettel arra, hogy várhatóan a jelen félévben fog záróvizsgázni, az alábbiakban tájékoztatjuk az
ezzel kapcsolatos teendőkről. Az osztatlan tanárképzés és a rövid ciklusú tanári mesterképzés
záróvizsgájára 2019. június 18. és 28. között kerül sor.
A záróvizsga-jelentkezést 2019. február 18. és március 14. között lehet leadni a Neptunon
keresztül kérvény formájában.
A záróvizsga kérvénye a Neptunban az Ügyintézés/Kérvények menüpontban a Kitöltendő kérvények
fülön érhető el és adható le. A kérvény a leadást követően nem módosítható, a később megjelenő
„Elfogadva” státusz a jelentkezés beérkezésének a visszaigazolására szolgál.
A jelentkezés elmulasztása esetén kizárólag a következő félév záróvizsga-időszakában lehet
záróvizsgát letenni.
A záróvizsga-jelentkezés visszavonására papíralapon a Tanárképző Központban van lehetőség
legkésőbb a záróvizsga első része előtt 72 órával. A visszavonás kérvényét honlapunk
Hallgatóknak/Szakzárás/Záróvizsga menüpontjában érheti majd el.
A Hallgatói Követelményrendszer 81. § (7) bekezdése alapján a „záróvizsgán az a hallgató vehet
részt, aki:
a) a végbizonyítványt (abszolutórium) megszerezte,
b) költségtérítéssel/önköltséggel, kártérítéssel, egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik, az
Egyetem leltári tárgyait leadta,
c) szakdolgozatát határidőre benyújtotta.”
Az abszolutórium kiállítását az alapkar Tanulmányi Hivatalában a tanárképzési referens végzi.
A szakdolgozat leadási határideje az osztatlan tanárképzésben: 2019. április 24.
A szakdolgozat formai követelményeiről és a leadás további részleteiről a Tanárképző Központ
honlapján tájékoztatjuk márciusban.
A portfólió leadási határideje az osztatlan tanárképzésben és a rövid ciklusú mesterképzésben:
2019. május 10.
A portfólió követelményeiről és a leadás további részleteiről a Tanárképző Központ honlapján
tájékoztatjuk márciusban.
A szakzárással kapcsolatos további tudnivalókról és az aktuális követelményekről a Tanárképző
Központ honlapján a Hallgatóknak/Szakzárás/ menüpontban, valamint az Aktuális események
http://tkk.elte.hu/aktualisesemenyek/oldalon tájékozódhat.
A záróvizsga-beosztásról 2019. május 30-ig tájékoztatjuk a hallgatókat.

A záróvizsgán való igazolatlan és igazolt nem megjelenés esetében is kizárólag a következő
záróvizsga-időszakban van lehetőség a záróvizsga letételére.
Ha a hallgató a záróvizsga valamely részén elégtelen érdemjegyet szerzett, akkor a következő
záróvizsga-időszakban kizárólag a záróvizsga adott részét kell megismételnie (HKR 82.§ (3)).
A diplomaosztó ünnepségekre júliusban az alapkaron kerül sor.
Tanárképző Központ

