Kedves BSc és MSc Diplomatervező Hallgatók!

Egyre több kérdés érkezik a félévzárással, diplomaleadással kapcsolatban, ezért összefoglalom a
tudnivalókat teendőket, mert azt tapasztaltam, hogy több téves információ kering.
Diplomatervek leadása:
-

Rendes határidő május 17 péntek, pótlási határidő május 24 péntek 12:00. Mindkét
határidőre ugyan azok a feltételek vonatkoznak (lásd az ütemterv három opcióját: 100%,
80% és <80%).

-

Aki legkésőbb május 24-ig leadta a diplomatervet (100%), annak elbíráltatjuk a
diplomatervét és jöhet záróvizsgázni 2019. júniusban (Neptunon jelentkezni kell a
záróvizsgára). Ha nem akar záróvizsgázni jönni 2019. júniusban, megteheti, de akkor is
elbíráltatjuk a dolgozatát.

-

A bírálatokat a záróvizsga előtt kb. 1 héttel Mikulásné Piroska fogja elküldeni e-mailben.
BSc esetén egy belső és egy külső bírálat van, MSc esetén minimum egy bírálat van. Csak
akkor jelezzék a bírálat hiányát, ha záróvizsga előtt 5 nappal még nem érkezett meg emailben.

-

Aki május 24-én 80%-os napló beírással rendelkezik, az nem jöhet záróvizsgázni 2019.
júniusban. Önállóan befejezi a diplomatervét és a következő diplomaterv leadási határidőre
leadja, vagy a következő utánira, vagy az az utánira stb. (félévek max. számát lásd TVSZ).
2019 Szeptemberi záróvizsga időszak 2019. szeptember 23-27, diplomatervek leadás 2019.
augusztus 31.

-

Aki legkésőbb május 24-én nem szerezte meg a 80%-os naplóbeírást, az elégtelen
osztályzatot kap és félévet ismétel, folytathatja az elkezdett diplomatervet, az esetben, ha
ehhez a Tanszék hozzájárul (félévek max. számát lásd TVSZ).

-

A május 24-i leadáshoz nincs semmilyen előfeltétel, amit május 24-i teljesíteni kellene.

-

Május 24. 12:00 után nem fogadunk el diplomaterveket leadásra!

-

A fenti határidők a nyomtatott és a digitális leadásra egyaránt vonatkoznak. A leadással
kapcsolatos részleteket lást a „BSc és MSc Diplomamunka tartalmi és formai
követelményei” pdf fájlban.

Záróvizsga:
-

A záróvizsgára a Neptunon kell jelentkezni.

-

Záróvizsga időszak június 17-28. Nem lesz előrehozott záróvizsga BSc magas és híd
szakirányon is június elején (előrehozott BSc záróvizsga csak januárban van). Június végén
lesz a BSc záróvizsga és ekkor lesz az MSc Záróvizsga is.

-

Pontos beosztás akkor lesz, ha tudjuk, hogy hányan akarnak jönni záróvizsgázni, vagyis
május 24-es diplomaterv leadás után és a Neptun jelentkezés lezárása után.

-

A záróvizsga 2 részből áll: diplomaterv védés és felelet a záróvizsga kérdésekre.

-

A védésre egy 10 perces (nem hosszabb!) előadással kell készülni, melyben összefoglalja a
diplomatervet kiemelve a lényegi részeket.

-

A védésen válaszolni kell a bírálók által feltett kérdésekre és a bizottság által a helyszínen
feltett kérdésekre.

-

A záróvizsga kérdéseket a záróvizsga bizottság elnöke határozza meg a záróvizsga kérdéssor
alapján.

-

BSc záróvizsga kérdéssor: http://epito.bme.hu/bsc-zarovizsga?language=hu
A régi és az új BSc mintatanterv specializációs tárgyait vegyesen hallgatók részére a fenti
linken, záróvizsga kérdéssorok felett, pirossal kiemelve, van egy táblázat, melyet ki kell
tölteni és Mikulásné Piroskának el kell juttatni (e-mail vagy nyomtatva) a záróvizsga előtt.

-

MSc záróvizsga kérdéssor http://epito.bme.hu/msc-zarovizsga?language=hu
Aki vegyesen hallgatta a 2017 előtti és utáni tanterv szerinti tárgyakat az írjon nekem erről
e-mailt.

-

A záróvizsga menete általában az alábbi: 7:30-ra bejönnek a hallgatók és megkapják a
kérdéssort és elkezdi kidolgozni. 8:00-ra jön a bizottság és megnyitják a záróvizsgát, az első
hallgató elkezdi az előadását. Aztán a következő hallgató tartja az előadást, és így tovább,
amíg mindenki végzett a védéssel. Ez után következik szóbeli vizsga az oktatókkal, ez
párhuzamosan megy, addig tart, amíg mindenki felelt. Ez után a bizottság zárt ülést tart.
Végül behívják az összes hallgatót és elmondják az elért osztályzatokat, diploma minősítését
(és az MSc szóbeli felvételi pontokat). A fenti menettől kisebb eltérések lehetnek
bizottságonként.

Remélem sikerült minden felmerült kérdésre válasz adni, ha maradt még bizonytalan pont azt
kérem, hogy e-mailben jelezzék!

Budapest, 2019. május 1

Dr. Kovács Nauzika
diplomaterv felelős

