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2/2019. (X. 4.) határozat:
Iktatószám: ELTE/14505/3 (2019)

Általános tájékoztató a szakzárással kapcsolatos teendőkről és határidőkről az Nftv. szerinti
(OTAK, RTAK), budapesti képzési helyszínű tanárképzésben részt vevő hallgatók számára

Tevékenység

Határidő
Határidő
őszi félévben
tavaszi félévben
történő záróvizsga
történő
esetén
záróvizsga
esetén

Felelős(ök)

Dokumentum

1.

Szakdolgozati
témabejelentő leadása 2
példányban a kari
tanárképzési referensnél
(egyik példány a karon
marad, a másik a
hallgatóé) a témát
gondozó karon

a megelőző tanév
október közepéig

a megelőző tanév
március közepéig

hallgató

szakdolgozati
témabejelentő
űrlap

2.

Szakdolgozati téma
esetleges módosítása

a megelőző tanév
április közepéig

a megelőző tanév
október közepéig

hallgató,
témavezető,
szakfelelős

szakdolgozati
témabejelentést
módosító űrlap

az Összefüggő
egyéni iskolai
gyakorlat 2. nevű
tárgy félévében

az Összefüggő
egyéni iskolai
gyakorlat 2. nevű
tárgy félévében

hallgató

Neptun

szeptember
közepétől október
közepéig

február közepétől
március közepéig

hallgató

Neptun

hallgató

szakdolgozatátvételi
elismervény,
hallgatói
nyilatkozat a
kötött és a
digitális
változat
megegyezéséről

3.

4.

5.

Egyéni szakdolgozati
munka című tárgy
felvétele az elektronikus
tanulmányi rendszerben
(2015-től felvetteknek)
A Jelentkezés a
záróvizsgára című
kérvény leadása a
Neptunban
Szakdolgozat benyújtása
1 db kötött példányban a
kar Tanulmányi
Hivatalában, valamint
feltöltése digitálisan a
TKK által megadott
online felületre

november végén

április végén
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Tevékenység

Határidő
Határidő
őszi félévben
tavaszi félévben
történő záróvizsga
történő
esetén
záróvizsga
esetén

Felelős(ök)

Dokumentum

hallgató, PPK
TH

portfólió,
átvételi
elismervény

A kinyomtatott portfólió
leadása a PPK
Tanulmányi Hivatalában
(átvételi elismervény
ellenében, egy
példányban), ennek
melléklete a portfólió
elektronikus változata
(CD/DVD formában)

szorgalmi időszak
utolsó napja

szorgalmi
időszak utolsó
napja

7.

Záróvizsga-jelentkezés
visszavonása a Neptunban

legkésőbb az első
vizsgarész előtt 72
órával

legkésőbb az első
vizsgarész előtt
72 órával

hallgató

záróvizsgajelentkezés
visszavonása
kérvény

8.

az utolsó
A hallgatók jelzik a
az utolsó érdemjegy
érdemjegy
tanulmányi hivatalokban
rögzítését követő
rögzítését követő
az utolsó jegyük
munkanapig,
munkanapig,
rögzítését (a BTK-n
kivételesen
kivételesen
ügyfélfogadási időben
legkésőbb a
legkésőbb a
személyesen, a TTK-n,
záróvizsga előtt 3
záróvizsga előtt 3
IK-n, TÓK-on e-mailben)
nappal
nappal

hallgató

Neptun

9.

Záróvizsgán való
részvétel

hallgató

6.

január vége

június vége

A pontos határidőket az adott félévre vonatkozóan a TKK honlapján az Aktuális események menüpontban
tesszük közzé. (http://tkk.elte.hu/aktualisesemenyek/)
2019. október 4.

