Kedves Hallgatók!
A záróvizsga rendjével kapcsolatos néhány további információ a KVK-n a következő:






















Záróvizsgára (ZV) jelentkezési időszak Neptunon az adott tanulmányi félév ütemtervét
részletesen tartalmazó Dékáni utasítás (DU) szerint. Elérése: https://kvk.unineumann.hu/hallgatoknak
A szakdolgozatot elektronikusan kell benyújtani, pdf formátumban (max. 15 MB
terjedelemben). Elérése: https://start.uni-neumann.hu/szakdolgozat/ (Neptun belépési
névvel és jelszóval).
A szakdolgozatok feltöltésének határideje a féléves ütemterv (DU) szerint.
Megjegyzés: a képek tömörítésével a file méretet lehet csökkenteni. A pdf-ként mentés
után még meg lehet próbálni egy ingyenes compress pdf programmal csökkenteni a
méretet, ha szükséges.
Figyelem: A Kertészmérnöki BSc és MSc szakosok a Kertészeti Tanszékhez; a
Vidékfejlesztési (Gazdvid.) BSc. és MSc. szakos hallgatók az Agrárökonómiai és
Vidékfejlesztési Tanszékhez; a Mezőgazdasági BSc. és FOSZK szakos hallgatók
pedig az Agrártudományi Tanszék felületére töltsék fel a dolgozatukat!
A szakdolgozatokat papír alapon nem kell benyújtani.
A konzultációs lapon az időpontokat és a témaköröket a hallgató tölti ki a konzulens
oktatóval történt egyeztetés után, melyet a konzulens aláír, és gondoskodik a tanszéken
történő gyűjtéséről. Veszélyhelyzet idején a hallgató a kitöltött word file-t küldi el a
konzulensének, aki egyetértése esetén kinyomtatja és aláírja.
A szakdolgozat bírálatokat a tanszéki adminisztrátoroktól kapják meg a záróvizsgázó
hallgatók, a záróvizsga előtt min. 1 héttel.
A záróvizsgákra a féléves ütemterv (DU) szerint kerül sor. A veszélyhelyzetre tekintettel
a ZV-ra vonatkozó Dékáni utasítás (DU) kiegészítésre került egy új, 6. ponttal, elérhető
a honlapon a Hallgatóknak szóló információk között!)
A hallgatók a védés ppt-t a konzulens segítségével véglegesítsék, és előre küldjék el a
ZV jegyzőjének (védés előtt 1-2 nappal), a DU szerint.
A záróvizsga időszak első napján általában a Kertészmérnöki BSc. és MSc. szakok
hallgatói
tesznek
záróvizsgát
(jegyző:
Tóthné
Taskovics
Zsuzsanna,
tothne.zsuzsanna@kvk.uni-neumann.hu), a 2. napján pedig a Vidékfejlesztési
agrármérnöki BSc és MSc szakos hallgatók (jegyző: Bene Melinda,
bene.melinda@kvk.uni-neumann.hu). A Mezőgazdasági Bsc. és FOSZK szakos
hallgatóink általában szintén a vizsgaidőszak 2. napján tesznek záróvizsgát.
A záróvizsgák részletes beosztásáról és helyszínéről a hallgatók az OKI munkatársától
kapnak tájékoztatást. Nyitó és záró értekezleten a hallgatók mindannyian részt vesznek,
kivételt képez a veszélyhelyzet ideje. veszélyhelyzetben a hallgatók az épületben pontos
menetrend szerint, és csak a felkészülés és vizsga idején tartózkodhatnak, betartva a
járványügyi előírásokat (ld. Dékáni utasítás 6. pont).
A szakdolgozat leadás - 5000 Ft késedelmi díjjal - tolható el egy héttel.
Sikeres záróvizsga felkészülést kívánunk!
Dr. Palkovics András dékán és Dr. Pető Judit dékánhelyettes
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