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Szakdolgozat

• Minimum 3 alkalommal kell a belső konzulenssel
konzultálni (nem kell személyesen, email,…..)

• Konzultációs lapot a hallgatónak is alá kell írni! (lásd
szakdolgozati köv. melléklete)

• Szakdolgozatírás folyamatos legyen!
• Szakdolgozat leadási határidő: 2023.01.03.
• MESTERKÉPZÉS: Előrehozott záróvizsga esetén:

2022.12.02.

https://zek.uni-
pannon.hu/index.php/hu/dokumentumok/hallgatoi-
dokumentumok.html

Formai követelmény:

https://zek.uni-pannon.hu/index.php/hu/dokumentumok/hallgatoi-dokumentumok.html


Szakdolgozat – konzulensi határidők

• Külső konzulens bírálat elküldési határideje: 2023.
január 3. - biralat@zek.uni-pannon.hu címre

• Belső konzulens:
• Komplex témakör: január 6.
• Bírálati határidő: január 6.

• Előrehozottnál: külső dec. 2., belső dec. 6.



Szakdolgozat: RÉGI-ÚJ ELEM

• A szakdolgozat szakmai ellenőrzése a konzulensek 
által: 2022. dec. 20-ig!!!!!

• Utána még lehet a dolgozatot szerkeszteni a 
leadásig.

• A szakdolgozat formai kérdéseivel keressék a 
könyvtáros kollégákat!
• Ha hosszabb egyeztetés szükséges, akkor telefonon 

vagy emailben kell időpontot egyeztetni!!



Előrehozott záróvizsga - mesterképzés

• Szakdolgozatleadás: 2022.12.02.
• Külső konzulens bírálat: 2022.12.02.
• Belső konzulens bírálat & komplex téma: 2022.12.06.
• Előrehozott ZV: 2022.12.19.
• Felvételi elbeszélgetés: 2023.01.10. délelőtt

o Online formában



Záróvizsga

• Záróvizsgaidőszak: 2022.12.19.- 2023.01.27.
• Várhatóan jan. 18-tól kezdődően lesznek a ZV-k.
• GM, PS  alapszakon: nem lesz tételhúzás, komplex 

témakört előre kiadunk 5 orientáló kérdéssel 2023. 
jan. 6.

• GI alapszakon: csak szakdolgozatvédés
• PS,GM FOSZKon: csak szakdolgozatvédés
• Szakirányú továbbképzésen csak szakdolgozatvédés.



Záróvizsgára jelentkezés a NEPTUNBAN

• 1. kör: fel- és lejelentkezés: 2022. 11.09. (8:00) – 11.29. (22:00)

• 2. kör: csak lejelentkezés: 2022. 11.30. (8:00) – 12.13. (22:00)
Amennyiben a hallgató nem jelentkezik a záróvizsgára (1. körös) 
jelentkezés során és mégis záróvizsgázni szeretne akkor kérelmet 
kell benyújtania az oktatási dékánhelyetteshez. Mulasztási díj: 2000Ft

A hallgatók központilag kapnak Neptun-üzenetet a jelentkezésről.

• Egyetlen jelentkezési időszak kerül majd megnyitásra az 
alábbi bontásban:
• alapképzés, 
• FOSZK,
• szakirányú továbbképzés



Köszönöm a figyelmet!


