SZENT PÁL AKADÉMIA

JELENTKEZÉS ZÁRÓVIZSGÁRA új!
….….…../………… tanév ………. félév*
Ezúton kérem, hogy záróvizsgát tehessek a Szent Pál Akadémián, Teológia szakon,
főiskolai képzésben /
mesterképzésben /
Szent Pál Akadémiai főiskolai diplomával vagy főiskolai záróvizsgával mesterképzésben
folytatott tanulmányaim befejezéseként. (A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Név:

Neptun-kód:

Értesítési cím:
Telefon:
Külföldi állampolgár esetén a hallgató országa:
Első diplomádat szerzed-e? Igen / Nem (Kérjük a megfelelő részt megjelölni.)
Hallgatói jogviszony keretében vagy a hallgatói jogviszony megszűnése után** teszel-e záróvizsgát? (A
megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Indexem a Tanulmányi osztályon van / indexemet eljuttatom*** a Tanulmányi osztályra.
Kijelentem, hogy nincs könyvtári, költségtérítés- vagy egyéb díjtartozásom****.
Az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgával rendelkezem / nem rendelkezem / mentesültem
a nyelvvizsga követelmény alól. (A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Megjegyzés, egyéb közlendő:

Kelt:
aláírás

*

Jelentkezési határidő az 1. félévben (téli záróvizsga-időszak): november 2., a 2. félévben (nyári záróvizsga-időszak): március 15-

e utáni első munkanap

új!.

Záróvizsgát az abszolutórium megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói
jogviszony megszűnése után is lehet tenni az abszolutórium megszerzésétől számított öt éven belül (a 2006 ősze és 2011 ősze közötti
időszakban tanulmányaikat kezdők esetében határidő nélkül bármikor), a 2015. szeptember 1-ig abszolutóriumot szerzők esetében
beleértve a szakdolgozat benyújtását. (Amennyiben a hallgató közvetlenül tanulmányai befejezése után nem teszi le a záróvizsgát,
megszűnik a hallgatói jogviszony az adott képzési ciklust követő első záróvizsga-időszak utolsó napján.) Hallgatói jogviszonyon
kívül tett záróvizsgára jelentkezéskor a lelkészi ajánlást kérjük megújítani (ha van rá lehetőség, a tanulmányokat támogató
ajánlóval), és záróvizsga, illetve a szakdolgozat leadás díját befizetni.
***
Kérjük a megfelelő részt megjelölni.
Indexleadási határidő az 1. félévben (téli záróvizsga-időszak): november 2., a 2. félévben (nyári záróvizsga-időszak): május 25.
Hallgatói jogviszonyon kívül tett záróvizsga esetén az indexet (amennyiben a hallgatónál van) a jelentkezési lappal kérjük leadni.
****
Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, akinek könyvtári, költségtérítés- vagy egyéb díjtartozása van. A tartozásokat kérjük
legkésőbb a jelentkezési lap leadásával egyidejűleg rendezni. Kérjük a tartozás hiányáról való könyvtári és pénztári igazolást
kitöltve, aláíratva a jelentkezési laphoz csatolni.
**

A Tanulmányi osztály tölti ki!
Államilag támogatott (állami ösztöndíjas) / költségtérítéses (önköltséges) képzés
Az abszolutórium kiállításnak dátuma:
A szakdolgozatra a bíráló által javasolt jegy:

1

2 3 4 5

Nyelvvizsgája van-e? Igen / Nem
Mentesül a nyelvvizsga alól? Igen / Nem
Összesített kreditindex: ______________________

