
Záróvizsga protokoll  
(Nemzetközi tanulmányok alapszak) 

A vizsgaidőpontokat a hallgatók feltétlenül hagyják szabadon, a záróvizsga pontos dátumát kb. egy 
héttel a vizsgák előtt tudjuk csak közzétenni a Nemzetközi Tanulmányok Intézet honlapján 
(www.diplomacia.hu). 

A záróvizsga a regisztrációval veszi kezdetét. A regisztráció az intézeti titkársági szobában (C.503) 
zajlik, a délelőtti vizsgáknál 8.15 és 8.45, míg a délutáni vizsgáknál 12.15 és 12.45 között. Ha egy 
hallgató a vizsga kezdetéig nem regisztrál, az aznapi vizsgázók névsorából töröljük. 

A hallgató egy Záróvizsga Bizottság előtt tesz záróvizsgát. A hallgatók beosztásánál arra törekszünk, 
hogy a hallgató lehetőség szerint olyan bizottság előtt záróvizsgázzon, ahol tagként jelen van a 
szakszeminárium-vezetője vagy a bírálója is. 

A hallgatók pontos beosztása és a vizsgázók sorrendje a vizsga napján a C.503-as intézeti titkársági 
szoba melletti hirdetőtáblán lesz megtekinthető, és azoknak a szobáknak az ajtajára is ki lesz 
függesztve, ahol a bizottságok vizsgáztatnak. 

A vizsgázók sorrendjén a hallgatók nem változtathatnak, a Záróvizsga Bizottság is csak indokolt 
esetben módosíthatja azt. 

A záróvizsga két részből áll: 

1. Szóbeli komplexvizsga: 

‒ A hallgató egy tételt húz, majd rövid felkészülési idő alatt a témáról – az egyes 
alkérdések alapján – részletes vázlatot készít. Amikor sorra kerül, vázlatát a Záróvizsga 
Bizottságnak odaadja. 

‒ A Bizottság tagjai a vázlat alapján kérdéseket tehetnek fel, ezekre rövid, lényegre törő 
válaszokat várnak. 

‒ A vizsga ezen szakaszának időtartama kb. 10–12 perc. 

2. Szakdolgozatvédés: 

‒ A hallgatók nem tartanak prezentációt, de a Záróvizsga Bizottság kérheti a hallgatót, 
hogy a védés kezdetén röviden (néhány mondatban) ismertesse szakdolgozatának 
tartalmát. 

‒ A védés során a Bizottság akár a bíráló által feltett kérdéseket, akár más, a szakdolgozat 
témakörével kapcsolatos kérdéseket is feltehet a vizsgázónak. 

‒ A vizsga ezen szakaszának időtartama kb. 10 perc. 
‒ Miután a Bizottsághoz utolsóként beosztott hallgató is befejezte a vizsgát, a Záróvizsga 

Bizottság zárt ülésen értékeli a vizsgázók teljesítményét, majd ismerteti a hallgatókkal 
az eredményeket. 

Kérjük, hogy a záróvizsgával kapcsolatos kérdéseiket az nti@uni-corvinus.hu címen jelezzék. 

Sikeres felkészülést és eredményes záróvizsgát kívánunk! 

Nemzetközi Tanulmányok Intézet 


