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Jelentkezés záróvizsgára
FOKSZ, BA és MA szakos hallgatóknak

Záróvizsga-időszak: 2018. június 11. - 2018. június 15.
Hallgató neve:
Neptun-kód:
Tagozat:

nappali

levelező

Szak:
Telefonszám:

E-mail cím:

Értesítési cím:
Műveltségi terület vagy specializáció:
Szakdolgozat címe:
Tanszék:
Témavezető neve:
Tudomásul veszem, hogy záróvizsgát akkor tehetek, ha az alábbi feltételeknek együttesen megfelelek:
- a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerzem;
- a szakdolgozatomat 2018. április 18. 12.00 óráig (8.000 Ft térítési díj ellenében április 27. 12.00 óráig)
a téma szerint illetékes tanszéken leadom, és az legalább elégséges minősítéssel elfogadásra kerül;
- a költségtérítési, illetve egyéb térítési díjfizetési kötelezettségem maradéktalan teljesítem, valamint a könyvtári,
kollégiumi és egyéb tartozásaimat kiegyenlítem;
- a „Jelentkezés záróvizsgára” nyomtatványt (2 oldal) kitöltöm, aláírom és a Tanulmányi Osztályon leadom.

A hallgató a fent megjelölt szakdolgozatának egy bekötött példányát az eredetiséget igazoló
nyilatkozattal, valamint a szakdolgozat teljes terjedelmét tartalmazó szövegfájlt CD lemezen a mai
napon leadta, és azt a tanszéki adminisztrátor átvette.
Dátum: ……………… év ……………… hó …………. nap
…………………………………………….
átvevő aláírása
Alulírott bejelentem, hogy záróvizsgára jelentkezem.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megadott adatok a valóságnak
megfelelnek. A valótlan adatok közléséből keletkezett anyagi felelősség következményét
vállalom.
Dátum: ______________________

_____________________________________
hallgató aláírása

1/2 oldal

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.  27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: www.avkf.hu

NYILATKOZAT A NYELVI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL
A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres
záróvizsga, továbbá az előírt nyelvvizsga letétele:
a) alapképzésben egy középfokú „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű)
általános nyelvi, komplex államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges
azon hallgatók számára, akik 2006 szeptemberében és azt követően nyertek felvételt és
kezdték meg tanulmányaikat.
b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag
elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, vagyis középfokú „C” típusú általános
nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex államilag elismert vagy
azzal egyenértékű nyelvvizsga
Ha az oklevél kiállítására azért nincs lehetőség, mert a hallgató nem tett eleget az előírt
nyelvvizsga-kötelezettségének, akkor a főiskola számára Igazolást állít ki. Az igazolás
végzettséget, szakképzettséget nem igazol, tanúsítja a záróvizsga eredményes letételét.

□ Nyelvvizsgával rendelkezem az alábbi nyelvből:
nyelv (1):______________foka:__________________ típusa:_______________________
nyelvvizsga bizonyítvány száma:______________________________________________
nyelvvizsga bizonyítvány anyakönyvi száma:____________________________________

KÉRJÜK, MUTASSA BE A TANULMÁNYI OSZTÁLYON A
BIZONYÍTVÁNYT, ÉS HOZZA MAGÁVAL ANNAK MÁSOLATÁT!

NYELVVIZSGA

□ Nem rendelkezem nyelvvizsgával.
Ebben az esetben tudomásul veszem, hogy a főiskola Igazolást állít ki.

□ Mentesülök a nyelvvizsga-kötelezettség alól:
_____________________________________________________________________________

Keltezés: Vác, _______________

_____________________________________
hallgató aláírása
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