
Végzéssel kapcsolatos teendők alapszakos hallgatóknak (kivéve programtervező 

informatikus) 

 

Tisztelt Hallgató! 

 

Tájékoztatom, hogy a végzős hallgatók 2021/2022. tanév I. félévének beosztása az alábbiak 

szerint alakul: 

1. BSc. képzések 7. féléves szorgalmi időszakának vége: 2021. november 05. 

2. Vizsgaidőszak: 

 BSc szintű képzéseknél a mintatanterv szerinti 7. féléves tárgyakból 2021. 

november 8 - 26. (Elővizsga időszak: 2021. november 4-5.) 

 a mintatanterv korábbi féléveihez tartozó tárgyakból 2021. december 13 - 23., 

2022. január 3 – 28. (levelező tagozat esetén: január 29.)  

(Elővizsga időszak: 2021. december 6 - 10.) 

3. Szakdolgozat beadási határideje: 2021. november 12. 

A szakdolgozat beadási határideje 1+1 héttel módosítható az alábbiak szerint: 

 Intézeti hatáskörben történő halasztás engedélyezése: indokolt esetben a 

beadási határidőt követő 1. hét utolsó munkanapjáig (legkésőbb 2021. 

november 19. péntekig) díjfizetés nélkül. Az intézeti halasztás ügyében kérjük az 

illetékes Intézettel szíveskedjenek egyeztetni! 

 Dékáni hatáskörben történő halasztás engedélyezése: indokolt esetben további 

egy héttel, azaz a beadási határidőt követő 2. hét utolsó munkanapjáig 

(legkésőbb 2021. november 26. péntekig) dékáni engedéllyel, dékáni 

méltányossági díj fizetése mellett.  

A kérelem ügyintézése elektronikus úton történik általános dékáni kérvény 

beadásával. (A szükséges nyomtatvány letölthető a kari honlapról: 

http://www.geik.uni-miskolc.hu/letoltheto_nyomtatvanyok, geik.uni-

miskolc.hu/content/106/106_20.doc.) A dékáni méltányossági kérelmet – kitöltve - 

az illetékes Intézetbe nyújtsák be (elektronikusan) véleményezésre, ahonnan 

véleményezés után továbbításra kerül a kari hallgatói kapcsolattartóhoz 

ügyintézésre!  

4. Záróvizsgára a szakdolgozat leadását követően 2021. november 12. 12:00 – 2021. 

november 28. 23:59 között a Neptun rendszerben kell jelentkezni az Ügyintézés-

>Záróvizsgák menüpontban. (Csak az államvizsgázhat, aki időben jelentkezett!) 

5. Záróvizsga időszak: 2022. január 4 – 19.  

6. MSc. képzésen továbbtanulni szándékozók záróvizsgáira 2022. január 4 - 6. között 

kerül sor. 

7. A záróvizsgák pontos időpontjai, melyeket a szak/specializáció gondozó Intézetek 

jelölnek ki, a jelentkezések lezárulta (2021. december 1.) után válnak véglegessé. 

 

FONTOS: Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki abszolutóriumát legkésőbb az 

államvizsga időpontja előtt öt munkanappal megszerzi! Kérem, vizsgáikat ennek 

megfelelően tervezzék! (Január elején államvizsgázóknál ez a dátum 2021. december 

17.) 

 

Üdvözlettel: 

Árvai-Homolya Szilvia 

oktatási dékánhelyettes 

 

P.s. Amennyiben Ön nem végez ebben a félévben, akkor levelem tekintse tárgytalannak. 



Végzéssel kapcsolatos teendők programtervező informatikus alapszakos hallgatóknak 

 

 

Tisztelt Hallgató! 

 

Tájékoztatom, hogy a 2021/2022. tanév I. félévének beosztása a végzős programtervező 

informatikus hallgatók számára az alábbiak szerint alakul: 

1. Szakdolgozat beadási határideje: 2021. november 12. 

A szakdolgozat beadási határideje 1+1 héttel módosítható az alábbiak szerint: 

 Intézeti hatáskörben történő halasztás engedélyezése: indokolt esetben a 

beadási határidőt követő 1. hét utolsó munkanapjáig (legkésőbb 2021. 

november 19. péntekig) díjfizetés nélkül. Az intézeti halasztás ügyében kérjük az 

illetékes Intézettel szíveskedjenek egyeztetni! 

 Dékáni hatáskörben történő halasztás engedélyezése: indokolt esetben további 

egy héttel, azaz a beadási határidőt követő 2. hét utolsó munkanapjáig 

(legkésőbb 2021. november 26. péntekig) dékáni engedéllyel, dékáni 

méltányossági díj fizetése mellett.  

A kérelem ügyintézése elektronikus úton történik általános dékáni kérvény 

beadásával. (A szükséges nyomtatvány letölthető a kari honlapról: 

http://www.geik.uni-miskolc.hu/letoltheto_nyomtatvanyok, geik.uni-

miskolc.hu/content/106/106_20.doc.) A dékáni méltányossági kérelmet – kitöltve - 

az illetékes Intézetbe nyújtsák be (elektronikusan) véleményezésre, ahonnan 

véleményezés után továbbításra kerül a kari hallgatói kapcsolattartóhoz 

ügyintézésre! 

2. Szorgalmi időszak vége: 2021. december 10. 

3. Vizsgaidőszak: 2021. december 13 - 23., 2022. január 3 – 28. 

(Elővizsga időszak: 2021. december 6 - 10.) 

4. Záróvizsgára a szakdolgozat leadását követően 2021. november 12. 12:00 – 2021. 

november 28. 23:59 között a Neptun rendszerben kell jelentkezni az Ügyintézés-

>Záróvizsgák menüpontban. (Csak az államvizsgázhat, aki időben jelentkezett!) 

5. Záróvizsga időszak: 2022. január 4 – 19.  

6. MSc. képzésen továbbtanulni szándékozók záróvizsgáira 2022. január 4 - 6. között 

kerül sor. 

7. A záróvizsgák pontos időpontjai, melyeket a szak/specializáció gondozó Intézetek 

jelölnek ki, a jelentkezések lezárulta (2021. december 1.) után válnak véglegessé. 

 

FONTOS: Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki abszolutóriumát legkésőbb az 

államvizsga időpontja előtt öt munkanappal megszerzi! Kérem, vizsgáikat ennek 

megfelelően tervezzék! (Január elején államvizsgázóknál ez a dátum 2021. december 

17.) 

 

Üdvözlettel: 

Árvai-Homolya Szilvia 

oktatási dékánhelyettes 

 

P.s. Amennyiben Ön nem végez ebben a félévben, akkor kérem levelem tekintse 

tárgytalannak. 

 



Végzéssel kapcsolatos teendők mesterszakos hallgatóknak 

 

 

Tisztelt Hallgató! 

 

Tájékoztatom, hogy a 2021/2022. tanév I. félévének beosztása a végzős mesterszakos 

hallgatók számára az alábbiak szerint alakul: 

1. MSc. képzések 4. féléves szorgalmi időszakának vége: 2021. december 10. 

2. Vizsgaidőszak: 2021. december 13 - 23., 2022. január 3 – 28. 

(Elővizsga időszak: 2021. december 6 - 10.) 

3. Diplomaterv beadási határideje: 2021. november 19. 

A diplomaterv beadási határideje 1+1 héttel módosítható az alábbiak szerint: 

 Intézeti hatáskörben történő halasztás engedélyezése: indokolt esetben a 

beadási határidőt követő 1. hét utolsó munkanapjáig (legkésőbb 2021. 

november 26. péntekig) díjfizetés nélkül. Az intézeti halasztás ügyében kérjük az 

illetékes Intézettel szíveskedjenek egyeztetni! 

 Dékáni hatáskörben történő halasztás engedélyezése: indokolt esetben további 

egy héttel, azaz a beadási határidőt követő 2. hét utolsó munkanapjáig 

(legkésőbb 2021. december 03. péntekig) dékáni engedéllyel, dékáni 

méltányossági díj fizetése mellett.  

A kérelem ügyintézése elektronikus úton történik általános dékáni kérvény 

beadásával. (A szükséges nyomtatvány letölthető a kari honlapról: 

http://www.geik.uni-miskolc.hu/letoltheto_nyomtatvanyok, geik.uni-

miskolc.hu/content/106/106_20.doc.) A dékáni méltányossági kérelmet – kitöltve - 

az illetékes Intézetbe nyújtsák be (elektronikusan) véleményezésre, ahonnan 

véleményezés után továbbításra kerül a kari hallgatói kapcsolattartóhoz 

ügyintézésre!) 

4. Záróvizsgára a diplomaterv leadását követően 2021. november 19. 12:00 – 2021. 

december 5. 23:59 között a Neptun rendszerben kell jelentkezni az Ügyintézés-

>Záróvizsgák menüpontban (Csak az államvizsgázhat, aki időben jelentkezett!) 

5. Záróvizsga időszak: 2022. január 10–19. 

6. A záróvizsgák pontos időpontjai, melyeket a szak/specializáció gondozó Intézetek 

jelölnek ki, a jelentkezések lezárulta (2021. december 07.) után válnak véglegessé. 

 

FONTOS: Záróvizsgára csak az a hallgató bocsátható, aki abszolutóriumát legkésőbb az 

államvizsga időpontja előtt öt munkanappal megszerzi! Kérem, vizsgáikat ennek 

megfelelően tervezzék! 
 

Üdvözlettel: 

Árvai-Homolya Szilvia 

oktatási dékánhelyettes 

 

P.s. Amennyiben Ön nem végez ebben a félévben, akkor kérem levelem tekintse 

tárgytalannak. 

 


