
 

 

 

Tisztelt Hallgatók! 

 
Az alábbiakban a Gazdálkodástudományi Intézet által szervezett 2023.01. 25.-26.-i Záróvizsgához 

szeretnénk Önöknek hasznos és praktikus információkat adni:  

 

A Záróvizsga mindkét napon 7 óra 50 perckor egy tájékoztatóval kezdődik, melyen a bizottságok 

bemutatása történik, illetve a Záróvizsgázó hallgatók operatív technikai információkat kapnak. A Tájékoztató 

helyszíne az A/253-as Nagyelőadó. Ez után a hallgatók és a Bizottságok tagjai a kijelölt termekhez mennek, 

ahol a névsor szerinti első 3 hallgató tételt húz, és egy 10 perces vázlat-kidolgozás után megkezdi a 

Záróvizsgát.  

 

FONTOS!: A Tájékoztató előtt kell a ppt.-ket feltölteni az adott Bizottságának helyt adó teremben 

lévő laptopra, ezért javasolt kb. 7.10-7.30 között megérkezni az „A” épületbe, megkeresni a kijelölt 

termet és önállóan vagy az ott lévő jegyző segítségét  kérve feltölteni az anyagot!  

(Mivel a reggeli közlekedés során kb. bármi előfordulhat, javasolt „ráhagyással” tervezni az aznap reggeli 

utazást) 

 

A Záróvizsga során először a szakdolgozatot bemutató ppt.-bemutatása történik 10 percben, majd a bizottság 

tagjai a témához kapcsolódóan kérdezhetnek/kérdeznek a hallgatótól. Fontos, hogy az időkeretet ne lépjék 

túl, a .ppt bemutatása során a dolgozat lényegére és a saját kutatásra, illetve az eredményekre 

koncentráljanak! Ez után a kihúzott tétel bemutatása következik szintén 8 – max. 10 percben, majd a felelet 

után a bizottság tagjai a tétel témájához kapacsolódóan kérdezhetnek/kérdeznek a hallgatótól. 

 

A feletet befejező hallgató távozik a teremből, de ne menjen haza, vagy túl messzire mert miután az utolsó 

hallgató is befejezte a Záróvizsgát, a Bizottság megvitatja a feleleteket, és megállapítja a végső érdemjegyeket. 

(1 érdemjegy a Szakdolgozatra, 1 érdemjegy a Tételre) Ezek után minden hallgató a terembe megy és a jegyző 

hallgatónként kihirdeti az eredményeket! A Bizottság tagjai gratulálnak a sikeres záróvizsgázóknak 

befejeződik a Záróvizsga. (Következhet a megnyugvás, feszültségoldás).  

 

DRESS CODE: Uraknak öltöny, ing, nyakkendő, (nem csokornyakkendő) és cipő (nem sportcipő, nem 

szandál). Hölgyeknek szintén az alkalomhoz illő, alapvetően a Business standard szabályai az 

irányadóak. Kérjük, hogy ennek betartásával tiszteljék meg magukat, az Egyetemet, a Záróvizsga 

alkalmát és a tudományt. (A bizottság tagjai szintén ilyen dress code-ban tisztelik meg Önöket!) 

 

FONTOS: Az egyes tételekhez kapcsolódó tudásbázison túlmenően ismerjék a napi aktualitású hazai és 

európai jelenségeket, gazdasági mutatókat, gazdaság-statisztikai adatokat, részvényárfolyamokat, 

devizaárfolyamokat, stb., hiszen a bizottság ezen keresztül tudja értékelni az olvasottság, napi tájékozottságot 

szintjét. Ne legyen olyan tétel, melyhez kapcsolódóan semmit nem tudnak mondani! Izgulni lehet, félni tilos! 

 

 

 

Megköszönve az együtt töltött 7 félév közös munkáját, jó egészséget, eredményes és hatékony készületet, 

inspiráló gondolatokat és sok sikert kívánok Önöknek a Záróvizsgára a magam és a GTI munkatársai nevében! 
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