
A villamosmérnöki szakok záróvizsga szabályai 
(A Villamosmérnöki Szakbizottság által a 2012. október 8.-i ülésen elfogadva) 

 
 
1. Villamosmérnöki szakdolgozat és diplomaterv, valamint diplomakurzus kiírására 
közvetlenül jogosultak a szakirányokért felelős tanszékek. Más kari tanszék csak a témának 
megfelelő szakirányért felelős tanszék vezetőjének jóváhagyásával írhat ki szakdolgozat, 
illetve diplomaterv témát. Záróvizsgát csak a hallgató szakirányáért felelős tanszék 
szervezhet. 
(Kiegészítés a kari szabályzat  2. paragrafusának 1. 4.  pontjához) 
 
 
2. A szakirányokért felelős tanszékek vezetői diplomakurzus-felelőst, vagy felelősöket 
neveznek ki a tanszék vezető oktatói közül (B.Sc.: Prof. Kuczmann Miklós, M.Sc.: Dr. 
Hidvégi Timót). 
(Kiegészítés a kari szabályzat  2. paragrafusának 3. pontjához) 
 
 
3. Ha a hallgató által diplomamunkájának témájához kiválasztott és felkért oktató a téma 
belső konzultációját nem vállalja, a hallgató a tanszékvezetőhöz fordul belső konzulens 
kijelöléséért. Amennyiben a tanszékvezető nem talál a témához belső konzulenst, a 
hallgatónak más témát kell választania.  
(Kiegészítés a kari szabályzat  3.paragrafusának 3. pontjához) 
 
 
4. A villamosmérnöki szakokra Diplomatervezési Útmutatót a szakirányokért felelős 
tanszékek dolgoznak ki (az Útmutató a Tanszék honlapjáról letölthető). Amennyiben nem a 
szakirányért felelős tanszék ír ki diplomamunkát, a megfelelő szakirányra vonatkozó útmutató 
szerinti előírásokat kell követnie, illetve a hallgatóval követtetnie.   
(Kiegészítés a kari szabályzat 3.paragrafusának 6. pontjához) 
 
 
5. A villamosmérnök-jelöltek tantárgyi záróvizsgát tesznek. A záróvizsga tárgyait a belső 
konzulens jelöli ki a szakdolgozat, illetve a diplomamunka témájához kapcsolódó tantárgyak 
közül. A záróvizsga tárgyainak összes kredit értéke alapképzési záróvizsgán minimum 10, 
mesterszintű záróvizsgán minimum 15. A záróvizsga tárgyakat csak a hallgató által teljesített 
villamosmérnöki törzstárgyak és szakirányú kötelező, valamint szakirányú választható 
tárgyak közül lehet kiválasztani.  
(Kiegészítés a kari szabályzat 7. paragrafusának 2. pontjához, különösen annak az  ’a’ és ’b’ 
alpontjaihoz: 
 
  
6. A tantárgyi záróvizsgára a diplomamunka sikeres (legalább elégséges minősítésű) 
megvédése után kerülhet sor. A védés kb. 20 perces vetített prezentációból, valamint az azt 
követő diszkusszióból áll. A hallgató a prezentáció során köteles a bíráló által felvetett 
problémákra reagálni, illetve a bíráló kérdéseire választ adni. 
(Kiegészítés a kari szabályzat  7. paragrafusának  2. pontjához, különösen annak ’c’  és ’d’ 
alpontjaihoz) 
 
 
7. A diplomakurzus kreditpontjait a belső konzulens akkor és csakis akkor jogosult a 
hallgatónak megítélni, ha a szakdolgozatot illetve diplomamunkát tartalmi és formai 
szempontból egyaránt beadhatónak minősítette. A diplomakurzus minősítését, illetve 
érdemjegyét ugyancsak ebben az esetben lehet megadni. 


