Tájékoztató a záródolgozatról és záróvizsgáról (felsőoktatási szakképzés)
A tájékoztató azon hallgatóknak szól, akik a 2019/2020/I. félévben fognak
záróvizsgázni.
A tájékoztatóban foglalt határidők előzetes tájékoztatásul szolgálnak, a változtatás jogát a Kar
fenntartja.
A képzés záróvizsgával zárul, amely két részből áll: a záródolgozat védéséből valamint a
szóbeli vizsgából.
Záródolgozat:
·A más intézménynél írt záródolgozat nem elfogadható.
·A képzés lezárásához záródolgozat szükséges .
·A záródolgozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: legalább 30.000 karakter törzsszöveg
(szóközzel), ezen felül borító (Letölthető nyomtatványok között a sablon megtalálható),
tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, mellékletek. A tartalmi és formai követelményeket
a TVSZ 77§ részletezi, illetve erre vonatkozóan (pl. hivatkozások módja) az intézet
külön kiadott iránymutatásai a mérvadók.
. A záródolgozatot két példányban (kötött és spirálozott) kell leadni egy db CD-vel,
melyen megtalálható a záródolgozat word és pdf formátumban és minden melléklet pdf
formátumban.
. A záródolgozatban az alábbi mellékleteknek kell szerepelnie:
- Témaválasztó lap, konzulensi igazolás (kötöttben eredeti, spirálozottban
másolat)
- 5. sz. Függelék/Plágium nyilatkozat (Mind a két példányban eredeti!)
·Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a hivatkozások feltüntetése kötelező az oldalszám
pontos megjelölésével minden átemelt gondolat esetében (meg kell jelölni: szerző,
szerkesztő, cím, kiadás helye, kiadó, kiadás éve, oldalszám). A nem tételesen idézett
szövegnél is a forrást oldalszám nélkül fel kell tüntetni. Internetes hivatkozásnál az URL
címet és a letöltés időpontját is fel kell tüntetni.
·Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a záródolgozat megírásához téma és konzulens
szükséges. Kérjük, hogy konzulenseikkel folyamatosan értekezzenek a dolgozat
megírása alatt.
A témaválasztó lap leadási határideje 2019. május 18., melyet a Tanulmányi
Osztályon kell leadniuk. A TÉMAVÁLASZTÓ LAPOT CSAK ÉS KIZÁRÓLAG
A KONZULENS ÉS A TANSZÉKVEZETŐ ALÁÍRÁSÁVAL FOGADJA EL A
TANULMÁNYI OSZTÁLY! A formanyomtatvány az alábbi linken érhető el
ÁJK_Szakdolgozat_Zarodolgozat_Temavalaszto_alap_FOKSZ néven (illetve a
Tanulmányi Osztályon is beszerezhető):
http://www.kre.hu/ajk/index.php/hallgatoinknak/letoltheto-nyomtatvanyok.html

A szakdolgozati témakörök az alábbi linken találhatók meg:
http://www.kre.hu/ajk/index.php/polgari-jogi-es-romai-jogi-tanszek

·Konzulens lehet:
- tudományos fokozattal rendelkező, az Egyetemmel munkaviszonyban álló oktató,
tudományos kutató;
- személyre és tudományterületre vonatkozó dékáni engedély esetén a tudományos
fokozattal nem rendelkező, az Egyetemmel munkaviszonyban álló oktató, tudományos
kutató;
- Alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben és szakirányú továbbképzésben az
Egyetemmel munkaviszonyban álló oktató, tudományos kutató lehet témavezető. A

szakfelelős engedélye alapján témavezető és bíráló lehet az Egyetemmel
munkaviszonyban nem álló, elismert szakmai tekintélyű személy is;
- amennyiben a kutatott téma igényli, a dékán engedélyezheti, hogy a választott
témavezető mellett tudományos fokozattal rendelkező külső konzulens is felkérhető
legyen témavezetőnek.
Záródolgozat leadási határideje:
- 2019/2020/I. félévében záróvizsgázó hallgatóknak: 2019. október 26.
Szóbeli záróvizsga:
·A szóbeli záróvizsgára tételekből kell felkészülnie a hallgatónak. A tételek
elérhetőségének linkje Neptunban kerül majd kiküldésre. A vizsga során a
komplex, átfogó kérdésekre a vizsgabizottság gyakorlati válaszokat is vár.
·A záróvizsgára a záródolgozat leadása után tudnak jelentkezni Neptunon
keresztül (az időpontról tájékoztatást fogunk küldeni).
·A záróvizsgára előreláthatólag 2020. január hónapban kerül sor.
FIGYELEM:
Amennyiben a záródolgozatot nem tudják az adott félévben leadni, kérem
egyeztessenek a konzulensükkel, illetve Dr. habil. Boóc Ádám Tanszékvezető
Úrral.
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