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A koronavírus-járvány miatt elrendelt
veszélyhelyzet
következtében,
a
távoktatásra történő átállással egy
időben
a
félév
időbeosztásának
módosítása
vált
szükségessé.
Ez
érintette a szakdolgozatok leadási
határidejét
(2
héttel
történő
meghosszabbítás) és a záróvizsgára
jelentkezést is.

Due to the emergency situation caused
by the coronavirus epidemic, it was
necessary to change the schedule of the
semester while changing to distance
education. This also affected the
deadlines for the submission of the
theses (extended by 2 weeks) and the
application for the final examination.

1. Vizsgaidőszak
1.1. 2020. június-júliusban
záróvizsgázó (még nem
abszolvált) hallgatók
vizsgaidőszaka 4 hét: 2020.
05. 18 – 06. 13.

1. Examination period
1.1. For students taking their
final exam (not yet
completed) in June-July 2020
the examination period is 4
weeks: 18/05/2020 –
13/06/2020
2. Issue of a Final Certificate
(absolutorium)
2.1. A final certificate is issued by
the University to a student
who has completed the study
and
examination
requirements specified in the
syllabus, as well as the
required
practice
period,
with the exception of passing
the language examination
and
preparing
the
thesis/diploma work, and has
the required credits.
2.2.
If the final examiner
fails to pass the missing
examinations required for the
issue of the final certificate
between
18/05/2020
and
13/06/2020 and such grade is
not entered by 15/06/2020,
the student may not take the
final exam in the current
final exam period.

2. Végbizonyítvány
(abszolutóriumot) kiállítása
2.1. Végbizonyítványt az Egyetem
annak a hallgatónak állít ki,
aki
a
tantervben
előírt
tanulmányi
és
vizsgakövetelményeket,
valamint az előírt szakmai
gyakorlatot – a nyelvvizsga
letétele,
a
szakdolgozat/diplomamunka
elkészítése
kivételével
–
teljesítette, és az előírt
krediteket megszerezte.
2.2.
Amennyiben
a
záróvizsgázó hallgató nem
teszi le a végbizonyítvány
kiállításához
szükséges
hiányzó vizsgákat 2020. 05.
18.–06. 13. között és ezek
érdemjegye
nem
kerül
beírásra 2020. 06. 15-ig, úgy
a
hallgató
nem
tehet
záróvizsgát
az
aktuális
záróvizsga-időszakban.
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2.3.
A mennyiben a megadott
határidőig nem szerzi meg az
összes
érdemjegyét,
nem
teljesíti a követelményeket,
úgy a hiányzó vizsgáit az
alsóbb
éveseknek
meghirdetett
időpontig
(2020. 06. 20.) leteheti, de
záróvizsgát legkorábban már
csak a következő záróvizsgaidőszakban, 2021. januárban
tehet.
3. Záróvizsga-időszak a
2019/2020/2. félévben
Képzési szint
alapképzés
mesterképzés,
szakirányú
továbbképzés

2.3.
If students do not obtain
all their grades and do not
meet the requirements by the
given deadline, they can take
the missing exams by the
date announced for the lower
years (20 June 2020), but the
earliest date these students
can take the final exam is in
the next final exam period,
that is in January 2021.

3. Final examination period in the
2019/2020/2 semester

Záróvizsgaidőszak
2020. június
22–26.
2020. június
29.–július 3.

4. A szakdolgozatokat az Elnöki
Testületi rendelkezés alapján
kell leadni.

Education level

Bachelor level
Master level,
postgraduate
specialisation
programmes

Final
examination
period
22–26 June
2020
29 June to 3
July 2020

4. Theses shall be submitted in
accordance with the provisions
of the Presidential Committee.
Provision of the Presidential
Committee No. 29/2020. (IV. 23.) on
the deadlines and tasks for submitting
theses in the second (spring)
semester of the 2019/2020 academic
year period

29/2020. (IV. 23.) számú Elnöki
Testületi rendelkezés a 2019/2020.
tanév II. (tavaszi) félév szakdolgozatleadási határidőkről és feladatokról

5. Method and deadline for
5. A záróvizsgára jelentkezés
applying for the final
módja és határideje
examination
5.1. Azon
hallgatók,
akik
a
5.1. Students who will complete
szakdolgozathoz kapcsolódó
the course(s) of the special
szakszeminárium
seminar related to the thesis
tantárgya(ka)t 2019/2020/2.
in the second semester of
félévben fogják teljesíteni és
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szakdolgozatukat
2020
májusában
szándékoznak
leadni,
a
szakdolgozat
feltöltésekor
a
Moodle
rendszerben
nyilatkozniuk
kell,
hogy
záróvizsgát
tesznek-e vagy sem a júniusjúliusi
záróvizsgaidőszakban.
5.2.
Azon hallgatók, akik a
szakdolgozathoz kapcsolódó
szakszeminárium
tantárgya(ka)t 2019/2020/1.
félévben teljesítették,
5.2.1. valamint
szakdolgozatukat
2019.
november-decemberben
feltöltötték a Moodle-ba, a
Neptunban kitöltendő és
leadandó
záróvizsgajelentkezési
kérvénnyel
jelentkeznek
a
záróvizsgára 2020. május
19-én 15.00 óráig;
5.2.2. ám a szakdolgozatukat
2019.
novemberdecemberben
nem
töltötték fel, az 5.1-ben
foglalt szabály alapján –
szakdolgozatuk
feltöltésével egy időben –
a Moodle rendszerben
nyilatkoznak arról, hogy a
június-júliusi záróvizsgaidőszakban
záróvizsgát
kívánnak
tenni.
Ezen
hallgatóknak
van
érvényes Cusman belépési
jogosultságuk,
így
a
Neptun
és
Moodle
felületekre is be tudnak

2019/2020 and intend to
submit their thesis in May
2020 must declare in the
Moodle
system,
when
uploading
their
thesis,
whether or not they will take
the final exam during the
final exam period in JuneJuly.
5.2.
Students
who
have
completed the course(s) of
the special seminar related to
their thesis in the first
semester of 2019/2020,
5.2.1. and their thesis was
uploaded in Moodle in
November-December
2019, will apply for the
final exam with a final
examination application
to be completed and
submitted
in
Neptun.
Deadline: 15.00 on 19 May
2020;
5.2.2. but their thesis was not
uploaded in NovemberDecember 2019, on the
basis of the rule set in
section
5.1,
when
uploading their thesis,
shall
declare
in
the
Moodle system whether
or not they intend to take
a final examination in the
final exam period in JuneJuly. These students have
a valid Cusman access, so
they can log in to both
Neptun
and
Moodle
interfaces.
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jelentkezni.
5.3.
Azon hallgatók, akik a
5.3.
Students who obtained
végbizonyítványukat
a
their final certificates in the
2018/2019/2., 2018/2019/1.
following
semesters:
vagy 2017/2018/2. félévben
2018/2019/2, 2018/2019/1 or
szerezték meg
2017/2018/2
5.3.1. és
a
bekötött
5.3.1. and their bound thesis
szakdolgozatukat
a
has
already
been
korábbiakban
már
submitted, must apply for
leadták,
a
Neptunban
the final exam with an
kitöltendő és leadandó
application
to
be
záróvizsga-jelentkezési
completed and submitted
kérvénnyel jelentkeznek a
in Neptun;
záróvizsgára;
5.3.2. ám nem adták le a
5.3.2. but their thesis was not
szakdolgozatukat, azok az
uploaded, on the basis of
5.1-ben foglalt szabály
the rule set in section 5.1,
alapján,
szakdolgozatuk
when
uploading
their
feltöltésével egy időben a
thesis, shall declare in the
Moodle
rendszerben
Moodle system whether
nyilatkoznak arról, hogy a
or not they intend to take
június-júliusi záróvizsgaa final examination in the
időszakban
záróvizsgát
final exam period in Junekívánnak
tenni.
Mivel
July. Since these students
ezen hallgatók már nem
no longer have a valid
rendelkeznek
érvényes
Cusman
login,
please
Cusman
belépési
contact
jogosultsággal, Cusmanhallgatoi.iroda@unijelszó
igényüket
a
corvinus.hu for a Cusman
hallgatoi.iroda@unipassword.
corvinus.hu e-mail címen
jelezzék.
6. Cusman-jelszó
6. Cusman Password
A végbizonyítványt szerzett,
For
students
who
have
de záróvizsgát nem tett
obtained a final certificate
hallgatók
esetében
a
but have not passed the final
végbizonyítvány
exam, the Cusman user
megszerzését
követő
első
password will expire on the
félév első napjától számított
180th day from the first day
180-dik napon szűnik meg a
of the first semester after
Cusman felhasználói jelszó.
obtaining the final certificate.
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Amennyiben a hallgató nem a
If the student does not
végbizonyítvány
complete his/her thesis in the
megszerzését követő félévben
semester after obtaining the
fejezi
be
szakdolgozatát,
final certificate, he/she must
akkor
a
Cusman-jelszó
request the activation of the
aktiválását kérnie kell.
Cusman password.
A Cusman-jelszó aktiválását a
The activation of the Cusman
Hallgatói Szolgáltatások –
password is initiated by
hallgatoi.iroda@uniStudent
Services
–
hallgatoi.iroda@unicorvinus.hu
–kezdeményezi
corvinus.hu – at ISZK.
az ISZK-nál.
7. Neptun Password
7. Neptun-jelszó
The Neptun password will
A Neptun-jelszó a jogviszony
not
expire
after
the
megszűnése után nem szűnik meg.
termination
of
the
student
Amennyiben a hallgató elfelejtette a
status. Students who have
Neptun-jelszavát, a Hallgatói
forgotten
their
Neptun
Szolgáltatásoknál igényelhet új
password can request a new
Neptun-jelszót a neptun@uniNeptun
password
at
corvinus.hu email-címen.
neptun@uni-corvinus.hu
at
Student Services.
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