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A COVID -19 (koronavírus) járványhelyzet elleni védekezésérdekében tett kormányzati 

intézkedésekre tekintettel, a Záróvizsga formai követelményeire vonatkozóan az alábbiakat 

rendelem el. 

 

 

Felsőoktatási szakképzés, BA hallgatók, Mester, Szakirányú továbbképzéses hallgató 

záróvizsgája  

2021. május 31. – június 04. között kerülhet megrendezésre.  

 

A szakdolgozatot leadott és záróvizsgára jelentkezett hallgatói névsor alapján a Bizottságokat 

(minimum 2 fő, maximum 3 fő) a hallgatói beosztásokkal együtt az alábbi időpontig kell 

megküldeni. 

Határidő: 2021. május 17. 

A záróvizsga bizottságok összetételére vonatkozó rendelkezések közül a záróvizsga-bizottság 

létszámára, valamint annak külsős tagjára vonatkozó rendelkezésektől veszélyhelyzet idején 

eltérhetnek, azzal, hogy a bizottságnak elnöke és legalább egy tagja van, továbbá a 

záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi tanár vagy 

docens legyen.  

 

Záróvizsga menete:  

A záróvizsga egységesen nem kerül megnyitásra.  

A záróvizsgára a hallgatót 20-30 perces időközönként kell beosztani.  

Az érkező hallgatók számára várakozási helyet kell biztosítani, melyről a hallgatót előzetesen 

értesíteni szükséges. (plusz terem, vagy előadó foglalása) 

A záróvizsga tételeket annyi példányban szükséges elkészíteni, ahány vizsgázó van az adott 

napon.  

A hallgató által kidolgozott feladat megoldások papírjai külön dossziéban tárolandók, és 24 

órán át pihentetendők.  

Amennyiben a hallgató prezentál a szakdolgozat védés során, minden hallgató után az érintett 

eszközök fertőtlenítése kötelező.  

A tételekből való felkészülésre nem kell időt biztosítani.  

Étkezés, italfogyasztás nem lehetséges a záróvizsga idején és helyén. 

A záróvizsga bizottsági tagoknak szájmaszk és gumikesztyű viselése kötelező! 

 

A záróvizsga eredményéről és az oklevél minősítésről a hallgatót legkésőbb 24 órán belül 

email-en keresztül tájékoztatni szükséges. 

A záróvizsgával kapcsolatos dokumentumokat a Dékáni Hivatal részére a záróvizsgát követő 

napon 12 óráig szükséges leadni.  

A záróvizsgára beosztott hallgatói névsort a portán, illetve a diszpécser szolgálaton a 

záróvizsgát megelőzően 24 órával leadni szükséges.  

A záróvizsga során biztosítani kell, hogy a vizsgázó és más személyek személyes érintkezését 

ne igényelje, a személyek között a legalább 1,5 méter távolságot meg kell tartani. 

 



 

A hallgatót a záróvizsgára értesítés során az alábbiakról is tájékoztatni szükséges.  

„A hallgató a záróvizsgára megjelölt időpontot pontosan be kell tartsa, mivel a beosztásnak 

megfelelően, elkülönítetten bonyolítjuk le a záróvizsgát. A záróvizsga céljából a neve leadásra 

kerül az A4. épület portáján, ezért az előzőekben leírtaknak megfelelően pontosan szükséges 

megjelenni. A záróvizsgát követően a hallgatónak el kell hagyni el az Egyetem területét. 

 

Amennyiben valamely hallgató a személyes jelenléten alapuló záróvizsga letételét különösen 

méltányolható okból nem tudja vállalni, akkor esetében méltányosan a Dékán engedélyével 

kell eljárni. Ebben az esetben lehet online záróvizsgára sort keríteni. 

 

Az Egyetemre szájmaszkban és gumikesztyűben érkezzen!!! 

A záróvizsgára szakdolgozatát 1 példányban hozza magával!” 

A hallgatói csoportosulás nem megengedett az Egyetem területén.  

Az egyetem egyéb termeinek, irodáinak látogatása tilos.  

 

 

 

 

Miskolc, 2021. május 10.  

 

 

 

 

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann 

dékán 


