A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Tanulmányi Ügyrendje
Jogszabályi háttér:
SZTE TVSZ:
19.5 A karok a kari ügyrendben határozzák meg és hirdetményben teszik
közzé:
- a záróvizsga időszakokat (időpontokat),
- a vizsgáztató bizottság összetételét
- a záróvizsga eredményének kiszámítási módját az érvényben lévő képesítési és
kimeneti követelmények szerint képzési területenként.
A kari hirdetmények megjelentetési határideje október 15. és március 15.
A 2005. évi CXXXIX. tv. 62 § (5):
(5) Az oklevél a Magyar Köztársaság címerével ellátott közokirat, amely tartalmazza
a kibocsátó felsőoktatási intézmény nevét, OM-azonosítóját, az oklevél sorszámát, az
oklevél tulajdonosának nevét, születésének helyét és idejét, a végzettségi szint,
illetve az odaítélt fokozat és a szak, szakképzettség, szakirány, képzési forma
megnevezését, a kibocsátás helyét, évét, hónapját és napját. Tartalmaznia kell
továbbá a felsőoktatási intézmény vezetőjének (illetőleg a vizsgaszabályzatban
meghatározott vezetőnek) és a záróvizsga bizottság elnökének eredeti aláírását, a
felsőoktatási intézmény bélyegzőjének lenyomatát. Ha a záróvizsga időszakában a
hallgató nem rendelkezik nyelvvizsgát igazoló okirattal, és ezért az oklevél
kiállítására a záróvizsga vizsgaidőszakát követően kerül sor, a záróvizsga-bizottság
elnöke helyett a vizsgaszabályzatban meghatározott vezető is aláírhatja az oklevelet.
A felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata további – a személyes
adatok körébe nem tartozó – adatok feltüntetését írhatja elő. A kiadott oklevelekről
központi nyilvántartást kell vezetni.

1. Alapképzésben (BA/BSC) a záróvizsga jegy
a szakdolgozat összesített jegyének és a záróvizsga szóbeli érdemjegyének kerekítés
nélküli számtani átlaga.
Szaktól függően
a szakdolgozat lehet két részjegyből vagy egy osztályzatból álló ötfokozatú jegy;
a szóbeli vizsga lehet alap és szakirányos jegyből vagy egyetlen osztályzatból álló
ötfokozatú jegy.
2. Az oklevél minősítése három jegyből tevődik össze:
a szakdolgozat összesített jegyének,
a záróvizsga szóbeli érdemjegyének
és a félévenkénti hagyományos tanulmányi átlagok kerekítés nélküli számtani átlagának
egyszerű számtani átlaga.
Jelen Kari Tanulmányi Ügyrendet a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanácsa 2009. május
14-én hozott 74/ 2009. (V. 14.) KT számú határozatával elfogadta.
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