Tisztelt Hallgatók!
Kérjük,

figyelmesen

olvassák

el

a

szakra

vonatkozó

Záróvizsga

Szabályzatot

(http://givk.sze.hu/zarovizsga-szabalyzat
illetve
http://jt.sze.hu/downloadmanager/details/id/27980/m/3185 és lehetőség szerint ennek betartásával

járjanak el záróvizsgájukkal, ill. a szakdolgozat/diplomamunka leadásával kapcsolatban is.
A 2017/18/1 félévben a leadási határidők a következők:

Szakmai gyakorlat igazolásának leadása (az aktuális félévben záróvizsgázók számára):
12. oktatási hét

2017. november 24. péntek 12:00

A-308

Tanszékünkön a Gépészmérnök BSc szak Gépgyártástechnológia Automobil Produktion és
Minőspégbiztosítási specializáció, Műszaki menedzser BSc szak Gyártási és
minőségbiztosítási folyamatok specializáció szakmai gyakorlatért felelős oktató: Szalai
Szabolcs (szalaisz@sze.hu).
A szakmai gyakorlat adminisztratív ügyintézése a https://karrier.sze.hu/kszgy weboldalon
történik.

Előrehozott államvizsgára való jelentkezés esetén
jelentkezőknek):




(Keresztféléves

Bírálói adatlap leadása:
10. oktatási hét

2017. november 10. péntek 12:00

Szakdoldogat leadása:
12. oktatási hét

2017. november 24. péntek 9:00-12:00

MSc

képzésre

e-mailben

B-401

Normál idejű államvizsgára való jelentkezés esetén:




Bírálói adatlap leadása:
12. oktatási hét

2017. november 24. péntek 12:00

Szakdolgozat/ Diplomamunka leadása:
vizsgaidőszak 1. hete
2017. december 15. pénteken 8:00-12:00

e-mailben

B-401

A dolgozatot egy nyomtatott és egy elektronikus formában a dolgozat CD mellékleteként kell
beadni. Az elektronikus (PDF) formátumot a leadás előtti napon éjfélig fel kell tölteni a
http://lib.sze.hu/diplomaleado weboldalra is, ennek hiányában a dolgozat a tanszéken nem
kerül átvételre. A diplomaleadó felületen a kar és tanszék kiválasztásánál azt a kart és tanszéket
szükséges megjelölni, amelyikre a hallgató a dolgozatot leadja (Audi Hungaria Járműmérnöki
Kar > Járműgyártási Tanszék).
Titkosított munka esetén fel kell tölteni a titkosítási kérelem (ZVSZ 3. sz. melléklete) beszkennelt
változatát, az eredeti példányt pedig kérjük beköttetni a dolgozat elejébe.

JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. 9007 Győr, Pf. 701
Tel.: +36-96-503-400/3015 Tel: +36-96-613-739 E-mail: info.jt@sze.hu Web: http://jt.sze.hu

Záróvizsgára való jelentkezés:
Neptun- rendszerben a „Záróvizsga jelentkezési időszakra” történő jelentkezéssel az
Ügyintézés/ Záróvizsgák menüpontban.
A diplomamunka/szakdolgozat sablonok letölthetők a tanszéki honlapról (http://jt.sze.hu).

Határidőn túli jelentkezést, leadást nem áll módunkban elfogadni!
Járműgyártási Tanszék
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