AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁNAK
OKLEVÉLOSZTÓ ÜNNEPÉLYE
2018. július 10.
Ünnepélyes keretek között kapják meg oklevelüket a 2018 nyarán sikeresen záróvizsgázott
hallgatók, akik az oklevél jogszabályi feltételeinek minden tekintetben megfelelnek.
TANÍTÓ, ÓVODAPEDAGÓGUS,
CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAKON ÉS
MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ FŐISKOLAI SZAKON,
továbbá SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEN
és
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOKON VÉGZETTEK

Időpont: 2018. július 10. 9.00 óra
Hely: ELTE Lágymányosi épület Gömb aula
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a
Kérjük, hogy két vendégnél többet ne hívjanak meg, mert ülőhelyet a helyszínen csak ezzel a
feltétellel tudunk biztosítani. Szíveskedjenek a kezdés előtt legalább fél órával a helyszínen
megjelenni, az ünnepi alkalomnak megfelelő öltözékben, az ünnepély méltó és gördülékeny
lebonyolítása érdekében. Fehér kesztyű viselése kötelező.
Az oklevélosztó ünnepségen résztvevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az ELTE
Tanító- és Óvóképző Kar a rendezvényen készülő fotó- és/vagy videofelvételen megjelenő
képmását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2.48. § (1) bekezdése
értelmében elkészítheti és felhasználhatja – ideértve a nyilvánosságra hozatalt is.
Aki nem tud megjelenni az oklevélosztó ünnepségen, kérjük, hogy feltétlenül jelezze a
th@tok.elte.hu e-mail címen legkésőbb 2018. július 2. hétfő éjfélig. Az oklevelet július 10.
után a Tanulmányi Hivatalban, a nyári nyitva tartás szerinti ügyintézési időben lehet átvenni.
FIGYELEM! Legkésőbb az alapképzésben meghirdetett záróvizsgák utolsó
napjáig, azaz 2018. június 22. péntekig van lehetőség a megszerzett nyelvvizsga
bizonyítványok bemutatására. A 2018. június 22. után bemutatott nyelvvizsgák esetén
az oklevél a hivatalos diplomaosztón nem vehető át, csak a kiállítást követően a Tanulmányi
Hivatalban a nyári nyitvatartás szerinti félfogadási időben.
IGAZOLÁS SIKERES ZÁRÓVIZSGÁRÓL
A 2018 nyarán sikeresen záróvizsgázott hallgatók, akik az oklevél kiállításának feltételéül
szabott nyelvvizsga kötelezettségnek nem tettek eleget, igazolást kapnak a
záróvizsgáról, oklevelet csak a nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatását követően kaphatnak. Az
igazolás az oklevelet nem helyettesíti, szakképzettséget nem igazol. Az igazolás átvehető a
Tanulmányi Hivatalban a záróvizsgát követő ötödik munkanaptól, a nyári nyitvatartás
szerinti ügyintézési időben.

