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A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet következtében, a távoktatásra tör-
ténő átállással egy időben a félév időbeosztásának módosítása vált szükségessé. Ez érin-
tette a szakdolgozatok leadási határidejét (2 héttel történő meghosszabbítás) és a záró-
vizsgára jelentkezést is.  

 

1. Vizsgaidőszak 
1.1. 2020. június-júliusban záróvizsgázó (még nem abszolvált) hallgatók vizs-

gaidőszaka 4 hét: 2020. 05. 18 – 06. 13. 
2. Végbizonyítvány (abszolutóriumot) kiállítása 

2.1. Végbizonyítványt az Egyetem annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben 
előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket, valamint az előírt szakmai 
gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat/diplomamunka elkészí-
tése kivételével – teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte.  

2.2. Amennyiben a záróvizsgázó hallgató nem teszi le a végbizonyítvány kiállí-
tásához szükséges hiányzó vizsgákat 2020. 05. 18.–06. 13. között és ezek 
érdemjegye nem kerül beírásra 2020. 06. 15-ig, úgy a hallgató nem tehet 
záróvizsgát az aktuális záróvizsga-időszakban. 

2.3. A mennyiben a megadott határidőig nem szerzi meg az összes érdemje-
gyét, nem teljesíti a követelményeket, úgy a hiányzó vizsgáit az alsóbb éve-
seknek meghirdetett időpontig (2020. 06. 20.) leteheti, de záróvizsgát leg-
korábban már csak a következő záróvizsga-időszakban, 2021. januárban 
tehet. 
 

3. Záróvizsga-időszak a 2019/2020/2. félévben 

Képzési szint Záróvizsga-időszak 
alapképzés 2020. június 22–26. 
mesterképzés, szakirányú továbbképzés 2020. június 29.–július 3. 

 
4. A szakdolgozatokat az Elnöki Testületi rendelkezés, illetve az intézet honla-

pon található eljárásrendje alapján kell leadni. 
 29/2020. (IV. 23.) számú Elnöki Testületi rendelkezés a 2019/2020. tanév II. (tava-

szi) félév szakdolgozat-leadási határidőkről és feladatokról 
 www.diplomacia.hu 

 
5. A záróvizsgára jelentkezés módja és határideje 

5.1. Azon hallgatók, akik a szakdolgozathoz kapcsolódó szakszeminárium tan-
tárgya(ka)t 2019/2020/2. félévben fogják teljesíteni és szakdolgozatukat 
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2020 májusában szándékoznak leadni, a szakdolgozat feltöltésekor a Mo-
odle rendszerben nyilatkozniuk kell, hogy záróvizsgát tesznek-e vagy sem 
a június-júliusi záróvizsga-időszakban. 

5.2. Azon hallgatók, akik a szakdolgozathoz kapcsolódó szakszeminárium tan-
tárgya(ka)t 2019/2020/1. félévben teljesítették, 

5.2.1. valamint szakdolgozatukat 2019. november-decemberben feltöltöt-
ték a Moodle-ba, a Neptunban kitöltendő és leadandó záróvizsga-je-
lentkezési kérvénnyel jelentkeznek a záróvizsgára legkésőbb 2020. má-
jus 19-én 15.00 óráig; 

5.2.2. ám a szakdolgozatukat 2019. november-decemberben nem töltötték 
fel, az 5.1-ben foglalt szabály alapján – szakdolgozatuk feltöltésével 
egy időben – a Moodle rendszerben nyilatkoznak arról, hogy a június-
júliusi záróvizsga-időszakban záróvizsgát kívánnak tenni. Ezen hallga-
tóknak van érvényes Cusman belépési jogosultságuk, így a Neptun és 
Moodle felületekre is be tudnak jelentkezni. 

5.3. Azon hallgatók, akik a végbizonyítványukat a 2018/2019/2., 2018/2019/1. 
vagy 2017/2018/2. félévben szerezték meg 

5.3.1. és a bekötött szakdolgozatukat a korábbiakban már leadták, a Nep-
tunban kitöltendő és leadandó záróvizsga-jelentkezési kérvénnyel je-
lentkeznek a záróvizsgára legkésőbb 2020. május 19-én 15.00 óráig; 

5.3.2. ám nem adták le a szakdolgozatukat, azok az 5.1-ben foglalt szabály 
alapján, szakdolgozatuk feltöltésével egy időben a Moodle rendszerben 
nyilatkoznak arról, hogy a június-júliusi záróvizsga-időszakban záró-
vizsgát kívánnak tenni. Mivel ezen hallgatók már nem rendelkeznek ér-
vényes Cusman belépési jogosultsággal, Cusman-jelszó igényüket a 
hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu e-mail címen jelezzék. 

6. Cusman-jelszó 
A végbizonyítványt szerzett, de záróvizsgát nem tett hallgatók esetében a 
végbizonyítvány megszerzését követő első félév első napjától számított 
180-dik napon szűnik meg a Cusman felhasználói jelszó. 
Amennyiben a hallgató nem a végbizonyítvány megszerzését követő félév-
ben fejezi be szakdolgozatát, akkor a Cusman-jelszó aktiválását kérnie kell.  
A Cusman-jelszó aktiválását a Hallgatói Szolgáltatások – hallga-
toi.iroda@uni-corvinus.hu –kezdeményezi az ISZK-nál. 

7. Neptun-jelszó 
A Neptun-jelszó a jogviszony megszűnése után nem szűnik meg. Amennyi-
ben a hallgató elfelejtette a Neptun-jelszavát, a Hallgatói Szolgáltatásoknál 
igényelhet új Neptun-jelszót a neptun@uni-corvinus.hu email-címen. 
 

 


