Tisztelt Hallgató!
Az Építőmérnöki Intézet 2021. júniusi záróvizsgáinak technikai lebonyolításával kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatom:
1. A záróvizsgára történő beosztását a Kar honlapján találja meg. Mivel a záróvizsga
lemondási határidőig a hallgatóknak lehetőségük van a záróvizsgáról kilépni, a beosztás
változhat, ezt kérem a záróvizsga előtti napokban ellenőrizze a honlapon!
2. A szakdolgozatok a diplomaterv-portálon keresztül leadásra kerültek, ezzel nincs több
teendőjük. A konzulensekkel egyeztetett diplomaterv védés-prezentációk leadási határideje
2021. június 18. (péntek) 18:00. A prezentációt pptx formában kérjük. A prezentációt küldjék
meg a bizottsági beosztásuknak megfelelően az alábbi e-mail címek egyikére a bizottság
jegyzőjének:
Tűz BSC és Szakmérnök: ybltuz2020@gmail.com
Geotechnika specializáció: yblgeotech@gmail.com
Magas specializáció: yblmecha@gmail.com
Települési specializáció: yblinfra@gmail.com
3. A záróvizsgán a képzés (BSC vagy Szakmérnöki) "Tanulmányi tájékoztató" füzetében leírt
tantárgyakból kell vizsgázni. A kérdéssorok a Kar honlapján megtalálhatók. Erről
tájékoztatást kaptak a félév elején. Kérdés esetén keressék a bizottság jegyzőjét.
4. A záróvizsgát Rektor úr rendelete alapján online formában rendezzük meg. Az online
vizsga
platformja
a
Microsoft
Teams
felület.
FONTOS! A megadott e-mail címükhöz Microsoft fiókot kell regisztráljanak!
FONTOS: a Microsoft Teams futtatásához javasoljuk az asztali alkalmazás telepítését a
stabilabb kapcsolat miatt. A webes alkalmazás csak Microsoft Edge és Google Chrome alatt
fut megfelelően (Firefox vagy Opera alatt nem jó!)
A bizottság jegyzője a záróvizsga előtti héten létre fog hozni egy Teams csoportot, amelyhez
hozzáadja Önt. Erről a megadott e-mail címére a Microsoft üzenetet fog küldeni. A záróvizsga
előtt a csatlakozás ellenőrzéséhez "főpróbát" fogunk tartani, ezt a bizottság Jegyzője szervezi,
tőle fog információt kapni.
Kérem, hogy a záróvizsga napján legyen bejelentkezve a vizsga Teams csoportjába, de a
konferencia beszélgetéshez a beosztás szerinti ideje előtt 30 perccel csatlakozzon, és legyen
jelen az előző vizsgázó vizsgáján (ld. rektori utasítás). Az utolsó hallgató vizsgáján kérem,
hogy az előtte lévő hallgató vegyen részt (Így ő a sajátján kívül 2 vizsgán vesz részt).
Amennyiben a záróvizsgán valamilyen okból komolyabb csúszás (+/-) következik be, a
Jegyző a kiírt időpontnál hamarabb is megpróbálhatja a konferenciára hívni (erről a Jegyző a
"főpróbán" ad majd tájékoztatást).
Titkosított szakdolgozat védése esetén a bizottságon kívül csak a védést prezentáló hallgató

vehet részt! Ez után kerül behívásra a következő hallgató, hogy a feleletadásoknál jelen
lehessen.
5. A vizsga folyamata: 10 perc védés (Ön osztja meg a prezentációját) + 15 perc szóbeli
vizsga az előírt tárgyakból. Hosszabb felkészülési idő nem lesz. A szóbeli rész végén a
bizottság kikapcsolja a mikrofont és a kamerát, visszavonul rövid tanácskozásra. A
tanácskozás
végén
közlik
a
vizsgázóval
a
záróvizsga
eredményét.
A vizsgáról kép- illetve hangfelvételt nem készíthet.
Egyéb kérdés esetén kérem keresse a záróvizsga-bizottság Jegyzőjét.
2021. 05. 31.
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