
Záróvizsga protokoll  
(Nemzetközi tanulmányok mesterszak) 

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

A tanszéki honlapon (www.diplomacia.hu) június 15-ig közzétesszük a vizsgahelyszíneket és a hallgatók 
beosztását a pontos kezdési időpontok, valamint a várakozásra kijelölt termek megjelölésével. Az egyetemi 
rendelkezéseknek megfelelően a hallgatók lehetőség szerint maximum 30 perccel a kijelölt vizsgaidőpontjuk 
előtt érkezzenek az egyetemre, és a várakozásra megnyitott teremben tartózkodjanak a vizsga számukra 
kijelölt kezdeti időpontjáig. Arra kérjük a záróvizsgázó hallgatókat, hogy a kijelölt vizsgaidőpontjuk előtt 5 
perccel érkezzenek a vizsga helyszínéül szolgáló terem elé és ott várakozzanak, amíg a Bizottság be nem hívja 
őket. A vizsgázók sorrendje és az, hogy az egyes hallgatók pontosan mikor vizsgáznak, a vizsga napján azoknak 
a szobáknak az ajtajára is ki lesz függesztve, ahol a bizottságok vizsgáztatnak. 

A vizsgázók sorrendjén a hallgatók nem változtathatnak, és 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. 
‒ Személyes jelenlétet igénylő eredményhirdetés a vizsga végén nem lesz, a záróvizsga eredményét 

(Neptun-kóddal) a tanszéki honlapon még a vizsga napjának délutánján közzétesszük. 

Biztonsági előírások: Az egyetemi szabályok értelmében mind a hallgatók, mind pedig a vizsgabizottságok 
tagjai kötelesek maszkot viselni abban az esetben, amikor nem biztosítható folyamatosan más személyektől 
legalább 1,5 m-es távolság megtartása, vagy az adott helyiségben tartózkodik olyan személy, aki saját 
egészségügyi állapota védelme érdekében jelzi, hogy igényli a szájmaszk minden jelenlévő által történő 
viselését. Ajánlatos továbbá a vizsgázóhelyek közlekedőiben és/vagy a várakozásra kijelölt termeknél 
kihelyezett kézfertőtlenítő eszközök használata. A vizsga teljesítése után a hallgató lehetőség szerint azonnal, 
de legkésőbb 15 percen belül hagyja el az épületet. 

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

Sikeres felkészülést és eredményes záróvizsgát kívánunk! 

Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék 


