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Kapják: a 2014/15-ös tanév tavaszi félévének végén záróvizsgázó Mezőtúri Pasztorális tanácsadásés szervezetfejlesztés szakos hallgatók
Tisztelt Végzős Hallgató!

Főiskola tanulmányainak zárására készülve néhány fontos tennivalóról az alábbiakban külön
is tájékoztatom, abban bízva, hogy mindez segíteni fogja a körültekintő felkészülésben.
1. A szakdolgozathoz tartozó egyes tennivalók
Ezúton tájékoztatom, hogy a végzős hallgatóknak a szakdolgozat Tanulmányi Osztályra
történő beadási határideje: 2015. április 30. A szakdolgozati témaválasztás lezárult, a
szakdolgozat készítésére vonatkozó tájékoztató/segédlet, letölthető a Főiskola honlapjáról
(http://www. gff-szeged.hu/filestore/downloads/to/sorvezeto.pdf).
A Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (XVI. fejezet) részletezi a
szakdolgozatra vonatkozó előírásokat. A választott szakdolgozati témavezetővel folytatott
konzultációkról „konzulensi jegyzőkönyvet” kell vezetni, mely formanyomtatvány szintén
letölthető a Főiskola honlapjáról (http://www.gff-szeged.hu/filestore/downloads/to/nyomtatvanyok/
szakdolgozati_jegyzokonyv. pdf).
2. A záróvizsgára bocsátás feltételeiről
Záróvizsgára bocsátás egyik feltétele az abszolutórium megszerzése, vagyis a képzés
lezárásához 2015. május 31-ig szükséges a hallgatónak valamennyi kurzust/szigorlatot/gyakorlatot
teljesítenie és a teljesítéseket a leckekönyvben is rögzíttetnie kell. A záróvizsgára bocsátás másik
feltétele, hogy a költségtérítési/önköltségi és egyéb díjakat legkésőbb 2015. május 31-ig fizesse be
a hallgató, mert az a hallgató nem tehet záróvizsgát, aki tartozik a Főiskolának.
3. Jelentkezés a záróvizsgára, záróvizsga tételek
Felhívom a figyelmét, hogy a záróvizsgára külön kell jelentkezni a Főiskola honlapjáról
letölthető formanyomtatvány kitöltésével (http:// www.gff- szeged.hu/filestore/downloads/to/
nyomtatvanyok/jelentkezes_zarovizsgara_2014_15.pdf) és 2015. április 30-ig a Tanulmányi
Osztályra történő leadásával történhet.
A záróvizsgák várhatóan 2015. június 9-10-én - a vizsga kiemelt szerepére tekintettel a
Főiskola székhelyén, Szegeden lesznek.
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4. A nyelvvizsga teljesítésének kötelezettsége
Felhívom a figyelmét arra, hogy a sikeres záróvizsgát követően az oklevele akkor állítható
ki, ha igazolja a nyelvvizsga teljesítését, amihez a nyelvvizsga bizonyítványt vagy a
jogszabályban előírt módon annak kiváltására alkalmas dokumentumot személyesen be kell
mutatnia a Tanulmányi Osztályon, vagy el kell juttatni oda a nyelvvizsga bizonyítvány, illetve a
dokumentumok közjegyzővel hitelesített másolatát. Nem állítható ki oklevél nyelvvizsga
bizonyítvány vagy az annak kiváltására alkalmas dokumentum bemutatása nélkül. Mindezt a TVSZ
is részletesen szabályozza.
A tanévzáró ünnepség, a diplomaátadás és a hálaadó szentmise várhatóan 2015. június 12-én
Szegeden lesz.
Tanulmányai befejezéséhez eredményes munkát kívánok, arra Isten áldását kérem!
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