PTE Bölcsészettudományi Kar
A-36/ 2018.04.25.
Jelentkezés záróvizsgára osztatlan nappali és rövid ciklusú tanárképzés esetében
Név: .............................................................................. Neptun kód: .........................................
Első közismereti tanári szak: ................... ….. Második közismereti tanári szak: ........................
Tagozat: Nappali / Levelező*
*A megfelelő(k) aláhúzandó(k)
1. Bejelentés

A jelentkező tölti ki:
Bejelentem, hogy záróvizsgán kívánok részt venni. Bejelentésemmel egyidejűleg leadtam a
Tanulmányi Osztályra a szakdolgozatomat** és/vagy a portfóliómat** 2-2 példányban és 2-2
elektronikus példányban (CD).
**A megfelelő(k) aláhúzandó(k)

Címe(k):.........................................................................................................................
………………………………………………………………………………..
Kelt: Pécsett, 20… ............................... hó ................. napján

Tájékoztatjuk, hogy a záróvizsgával és az oklevélátadó ünnepséggel kapcsolatos
tájékoztatókat a Neptunban található levelezési címre postázzuk.
Amennyiben a Neptunban található levelezési cím, telefonszám vagy e-mail cím nem aktuális,
kérjük, szíveskedjen azonnal, de legkésőbb a változást követő 8 napon belül megváltoztatni.
...................................................
A hallgató aláírása

A TO tölti ki:
A szakdolgozatot*** / a portfóliót*** átvettem
/ A szakdolgozatot /a portfóliót a hallgató
korábban leadta .
A jelentkező a _______évi januári/júniusi záróvizsgára jelentkezett.
***A megfelelő(k) aláhúzandó(k)

________________________________
_________________
A Tanulmányi Osztály ügyintézője

Kelt: 20____________,

Az 1. és a 2. pont kitöltése után az űrlap a hallgató által leadandó 2 pld-ban a Tanulmányi
Osztályra a szakdolgozattal és/vagy a portfólióval együtt!
Aki ezen az űrlapon jelzett időpontban mégsem kíván záróvizsgát tenni, az köteles vizsgahalasztási
szándékát az A-23/2016.08.22. számú űrlapon a záróvizsgázók vizsgaidőszakának végéig
bejelenteni, és a számára megfelelő szemeszterben a diplomamunka-leadási határidőig újra
záróvizsgára jelentkezni.
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Jelentkezés záróvizsgára osztatlan nappali és rövid ciklusú tanárképzés esetében
2. A hallgató és a tanszék tölti ki!
Szakdolgozat
A szakdolgozat leadásához hozzájárulok.

_____________________________________ _______________________________________
A témavezető tanár neve és aláírása

___________________________________
Az opponens tanár neve (A tanszék ügyintézője tölti ki)

3. A hallgató és a kari TK koordinátor tölti ki!
Tanári szakdolgozati portfólió
A szakdolgozati portfólió leadásához hozzájárulok.

_____________________________________ _______________________________________
A témavezető tanár neve és aláírása

___________________________________
Az opponens tanár neve (A kari TK koordinátor tölti ki)
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