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Bevezető


A hallgatónak az építészmérnöki oklevél megszerzéséhez diplomamunkát (diplomatervet) kell készítenie. A 
diplomamunka a képzettségnek megfelelő épülettervben és az azt kiegészítő tanulmányban megjelenő, alkotó jellegű 
szakmai feladat, amelynek elkészítésével és sikeres megvédésével igazolja a hallgató, hogy az alapképzés során 
megszerzett összetett tudást önállóan alkalmazni képes. Igazolja továbbá alkalmasságát az építészmérnöki szakma 
azon területeire, melyek végzéséhez a megszerzett diploma elegendő, egyben lehetőséget szerez arra, hogy — 
egyéb előírt feltételek teljesülése esetén — szakirányú tanulmányait magasabb szintű képzések keretében folytassa. 

1. §


A diplomatervezés


A diplomamunka készítése a „Diplomatervezés” című tantárgy keretében történik. A „Diplomatervezés” tárgy csak 
akkor vehető föl, ha a hozzá kapcsolódó tárgy(ak) kivételével a jelölt minden tárgyat teljesített. A diplomamunka 
készítését tanszéki témavezető (belső konzulens) irányítja. Témavezető az Építészmérnöki Tanszék azon oktatója 
lehet, aki tervezési praxissal rendelkezik, munkáját szükség szerint a tanszékvezető által jóváhagyott külső konzulens 
segítheti. 

A tantárgy aláírását a tanszék vezetője, ill. a tantárgy felelőse adja, érdemjegyét a tanszéki konzulens javaslatára a 
Tanszékvezető állapítja meg. Az aláírást megszerzi a hallgató, ha a diplomaterv vázlattervét határidőre beadta és azt a 
bíráló bizottság „A” vagy „B” minősítésűnek értékelte. 

A tantárgy eredményeként megszülető diplomamunkát bíráltatni kell. A bíráló (opponens) csak építészmérnöki 
egyetemi oklevéllel rendelkező külső szakember lehet, akit az Építészmérnöki Tanszék vezetője kér fel. Az opponensi 
bírálatot legkésőbb 2 nappal a diplomamunka védése előtt a jelölt számára hozzáférhetővé kell tenni. Az opponens 
javaslatot tesz a diplomamunka minősítésére (elfogadására). Amennyiben a bíráló elfogadásra nem alkalmasnak 
minősíti, úgy a hallgató záróvizsgára nem bocsátható. 

2. §


A diplomatervezés készítés menete


(1) A diplomaterv készítését irányító tanszéki konzulensek névsorát a tanszék a regisztrációs hét elején meghirdeti. 

(2) A hallgatónak a tantárgy felvételével egyidejűleg, a regisztrációs hét végéig a tanszéken jeleznie kell, hogy melyik 
konzulens vezetésével kívánja a diplomatervezési félévet elvégezni. 

(3) A szorgalmi időszak 1. hetében a választott konzulensek nyilatkoznak, hogy kit tudnak fogadni a hozzájuk 
jelentkezett hallgatók közül. A nem fogadott hallgatóknak a tantárgy felelősével egyeztetve a tanszék vezetője jelöl ki 
konzulenst. 

(4) A választható diplomatervezési feladatokat a tantárgy felelőse a szorgalmi időszak 1. hetében ismerteti. A 
feladatkiírással egyidejűleg a hallgatók megkapják a „Diplomatervezés” című tantárgy ütemtervét az évközi 
részfeladatok beadási határidejével és a „Diplomatervezés konzultációs lap”-ot. 

(5) Koncepcióterv 
A hallgatónak a szorgalmi időszak 5. hetében koncepciótervet kell leadnia, mely a tervezett épület helyszínen történő 
elhelyezését, térbeli elrendezését és volumenét, a részletes tervezési programot, valamint a diplomatervet kiegészítő 
tanulmány elképzeléseit ismerteti. 

A tervet a tanszék oktatói zárt körben bírálják el, az értékelésről a hallgatót szóban tájékoztatják. A terv „megfelelt” 
minősítése a félév folytatásának feltétele. „Nem megfelelt” minősítés esetén a következő héten kell pót 
koncepciótervet leadnia.  

Kötelezően beadandó munkarészek nyomtatott A3-as formában: 
- A tervezési helyszín tágabb környezetét és a tervezett épületet bemutató helyszínrajz és helyszínmakett, 

jellemzően m=1:500 léptékben 
- Részletes tervezési program 
- A diplomatervet kiegészítő tanulmány 1 A4-es oldalnyi vázlatát. 

A koncepcióterv részletes, jelen szabályzattól esetlegesen eltérő tartalmi és formai követelményeit az adott félév 
ütemtervében kell rögzíteni. 
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(6) A koncepciótervvel egyidejűleg kell a tanulmány témáját véglegesíteni, melyet a konzulens a konzultációs lapon 
aláírásával igazol. 

(7) Vázlatterv 
A hallgatónak a szorgalmi időszak 10. hetében vázlattervet kell leadnia és bemutatnia. A tervvel be kell mutatni, hogy 
a hallgató a diplomaterv készítésével olyan szinten áll, hogy azt a kĳelölt határidőig végleges diplomatervvé tudja 
feldolgozni. A vázlatterv elfogadása a „Diplomatervezés” című tantárgy, egyben a félév teljesítésének feltétele. 
A tervet a tanszék oktatói helyben, zárt körben bírálják el és az alábbiakkal minősítik: 

„A” - Elfogadja, vagy módosítások előírásával elfogadja. 

„B” - Elfogadja, de átdolgozásra javasolja, védés nem lehetséges. Ez esetben a vázlattervet újra be kell mutatni a 
szorgalmi időszak 12. hetében. 

„C” - Nem fogadja el, teljes egészében új vázlatterv készítését rendeli el. Ez jelentheti új koncepció kidolgozását, de 
jelentheti azt is, hogy a vázlatterv minősége nem érte el a továbbdolgozható (B kategória) szintet. 

A második, pót vázlattervi alkalmon a szorgalmi időszak 12. hetén azon hallgatók vehetnek részt, akik az előző 
vázlatterven bemutatták tervüket, ill. azok, akik előző félévben tervükre már „B” minősítést szereztek. Tanszékvezetői 
engedéllyel olyan hallgató is részt vehet a pót vázlatterven, aki az első alkalmon indokoltan nem tudott megjelenni. 
A bemutatott terveket a tanszék oktatói helyben, zárt körben bírálják el és az alábbiakkal minősítik: 

„A” - Elfogadja, vagy módosítások előírásával elfogadja. 

„B” - Elfogadja, de átdolgozásra javasolja, védés nem lehetséges. Ez esetben a diplomatervezési félév elismerésre 
kerül, de a hallgató abban a félévben nem védhet. A vázlattervet a következő félévben újra be kell nyújtani, és csak 
az „A” minősítést követően kerülhet sor a diplomaterv megvédésére. 

„C” - Nem fogadja el, teljes egészében új vázlatterv készítését rendeli el. Ebben az esetben a hallgató az adott 
félévben nem dolgozhatja fel a diplomatervét és a féléve sem kerül elfogadásra. A vázlattervet a következő félévben 
újra be kell nyújtani. 

Kötelezően beadandó munkarészek (a rajzi munkarészeket vetített prezentáció formájában kell bemutatni): 
- Helyszínrajz és helyszínmakett m=1:500 vagy m=1:1000 léptékben 
- Az épület szűkebb környezetét bemutató makett m=1:200 léptékben 
- Eltérő szintek alaprajzai m=1:200 léptékben 
- Metszetek a megértéshez szükséges számban, de min. 2 db. m=1:200 léptékben 
- Homlokzatok m=1:200 léptékben 
- Az épület térbeli ábrázolása 

A vázlatterv részletes, jelen szabályzattól esetlegesen eltérő tartalmi és formai követelményeit az adott félév 
ütemtervében kell rögzíteni. 
Elfogadott vázlatterv birtokában a jelölt a diplomatervét feldolgozhatja a 4. §-ban részletezett tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően. 

(8) A diplomát kiegészítő tanulmányt a szorgalmi időszak 12. hetén kell leadni a konzulensnek, aki azt a konzultációs 
lapon aláírásával igazolja. A tanulmány leadása a „Diplomatervezés” című tantárgy, egyben a félév teljesítésének a 
feltétele, a tanulmány minősítése beleszámít a „Diplomatervezés” című tantárgy osztályzatába. A tanulmányt a 
diplomavédésen 1 db. tabló formájában kell összegezve ismertetni. 

(9) A „Diplomatervezés” című tantárgy osztályzatát a pót vázlattervet követően a konzulens javaslatára a 
Tanszékvezető állapítja meg a hallgató féléves munkája és a leadott Tanulmány alapján. 

(10) A védés előtt 2 héttel a terveket a konzulensnek tervkontroll céljából meg kell mutatni. A konzulens dönti el, 
hogy a terv diplomavédésre bocsátható-e. 

(11) Konzultáció 
A hallgató a „Diplomatervezés” című tantárgy során folyamatosan köteles konzultálni, azaz az ütemtervnek megfelelő 
munkarészeket bemutatni a konzulensnek. A konzultációk minimális száma a diplomaterv leadásáig 8 alkalom. A 
konzulens a konzultációs lapon a konzultációk megtörténtét aláírásával igazolja, továbbá a tervet leadás előtt 
„védésre alkalmas” bejegyzéssel minősíti. A hiánytalanul kitöltött konzultációs lap a diplomavédés feltétele. 

A diplomaterv a hallgató önálló munkája, a tervet érintő döntések meghozatala, a tervvel kapcsolatban elhangzó 
esetlegesen előforduló, egymásnak ellentmondó vélemények közötti döntés a hallgató feladata és felelőssége. A 
konzulens szerepe alapvetően a munka figyelemmel kisérése. 
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3. §


A diplomaterv védése (záróvizsga)


Diplomavédés csak kĳelölt záróvizsga-időszakban történhet. Védésre az a hallgató bocsátható, aki az elkészült 
diplomatervét a hiánytalanul kitöltött konzultációs lappal valamint portfólióval együtt a beadási határidőre hiánytalanul 
beadja, és akinek diplomatervét a tanszék védésre alkalmasnak ítéli. 

Diplomavédésre (záróvizsgára) minden védeni szándékozó hallgatónak az Építészmérnöki Tanszéken kell jelentkeznie 
az ott kitett jelentkezési lapon a szorgalmi időszak 10. hetén.  

A diplomaterv védése záróvizsga keretében, a Záróvizsga Bizottság előtt történik. A legalább öttagú záróvizsga 
bizottság elnökből, elnökhelyettesből és tagokból áll. A záróvizsga bizottság elnöke és legalább két tagja a szakma 
által elismert, a DE Műszaki Karán főállásban nem oktató építészmérnök kell legyen, rajtuk kívűl a bizottság tagja a 
diplomáztató tanszék két főállású, építészmérnök oktatója. A záróvizsga bizottság elnökét a diplomáztató tanszék 
javaslata alapján - a kari tanács egyetértésével - a dékán kéri fel és bízza meg. 

A jelölt a diplomatervét a vizsgateremben kifüggeszti, majd azt röviden ismerteti, kiemelve a tervlapokról le nem 
olvasható körülményeket és megoldásokat. 

A vizsgabizottság tagjai kérdéseket tesznek fel a jelöltnek. A kérdések lehetnek magával a diplomatervvel és az azt 
kiegészítő tanulmánnyal kapcsolatosak, de a vizsgabizottság tagjai korlátlanul feltehetnek bármely kérdést, az 
építészeti tervezés, építészetelmélet és a kortárs építészet területén, amelynek megválaszolását szükségesnek látják 
a jelölt alkalmasságának megítéléséhez.  

A bizottsági tagok által adott osztályzatok átlaga adja a diplomaterv végosztályzatát. A diplomaterv osztályzatában 
70%-ot jelent a bemutatott terv  
30%-ot az elméleti felkészültség (építészeti, építészetelméleti, tervezési ismeretek).  

A diplomaterv és a jelölt felkészültségét mutató diplomavédés együtt minősül záróvizsgának. 

Vitás esetekben a bizottsági elnök szava dönt. A vizsgabizottság a jelöltek tervét és a vizsgán tanúsított 
felkészültségét a védések lezajlása után zárt ülésen értékeli és a fent leírt módon megállapítja a diplomaterv 
osztályzatát, illetve az oklevél minősítését. A záróvizsga befejezésekor a bizottság elnöke hirdeti ki az eredményeket. 
A záróvizsgáról, diplomavédésről jegyzőkönyv készül. 

Sikeres záróvizsga alapján, a kritériumkövetelmények teljesítése esetén a kar a jelölt számára a szakképesítés 
megjelölését is tartalmazó oklevelet állít ki. Az oklevelet a záróvizsga bizottság elnöke és a rektor írják alá. 

4. §


A diplomaterv tartalmi és formai követelményei


(1) Tervlapok 

A tervlapokat tetszőleges technikával, de az egyértelmű érthetőségre, a pontos műszaki ábrázolásra törekedve kell 
elkészíteni. 

A tervlapokat kemény borítóban, kasírozva, könnyen kezelhető, nem rongálódó formában kell benyújtani. A hallgató 
nevét, a diplomaterv címét, a munkarész tartalmát és a készítés évét minden tervlapon szerepeltetni kell (a borítón 
is). A konzulensek nevét a diplomaterv tervlapjain és leírásaiban feltüntetni nem szabad. 

Beadandó munkarészek: 
- Helyszín bemutatása fotók, rajzok, vázlatok segítségével  
- Átnézeti helyszínrajz a tágabb környezet ábrázolásával m=1:1000 vagy m=1:2000 léptékben 
- Részletes helyszínrajz a tetőfelülnézet és a telek közvetlen környezetének (utak, parkolók, burkolatok terepalakítás, 

főbb kertészeti … megoldások) bemutatásával m=1:500 vagy m=1:200 léptékben 
- Eltérő szintek alaprajzai m=1:100 léptékben 
- Metszetek a megértéshez szükséges számban, de min. 2 db. m=1:100 léptékben 
- m=1:50 léptékű (részlet) metszet az épület jellemző részéről kiviteli terv részletezettségű kótázással, 

anyagjelöléssel, rétegrendekkel és feliratokkal. További építészeti, épületszerkezeti, belsőépítészeti részletek a 
konzulenssel egyeztetett részekről. 

- Homlokzatok m=1:100 léptékben 
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- Épített környezet esetében utcakép m=1:200 léptékben 
- Az épület térbeli ábrázolása rajzok, látványtervek segítségével 
- Helyszínmakett m=1:500 vagy m=1:1000 léptékben 
- Az épületet szűkebb környezetét bemutató makett m=1:200 léptékben 
- A féléves tervezés folyamatának, az épület fejlődésének bemutatása 1 db. tablón 
- A diplomát kiegészítő tanulmány összegző ismertetése 1 db. tablón 
- Építészeti műszaki leírás: a tervezett épület építészeti koncepciójának bemutatása, érintve az alábbi témákat: 
	 - részletes tervezési program funkcionális kapcsolatokkal, az épület működése, használata  
	 - a tervezés folyamata, a beépítés, telepítés indoklása, környezetbe illesztés 

- szerkezeti ismertetés a szerkezetek bemutatásával, kiválasztásuk indoklásával, a felhasznált anyagokkal 
- építészeti részletképzések, belsőépítészeti megoldások 
- környezetrendezés, növényzettelepítés, parkolók kialakítása, közlekedés, megközelítés 
- minden egyéb gondolat, melyet a hallgató tervének jobb megértése érdekében írásban közölni szeretne 

(2) Tanulmány 

A diplomaterv kiegészítéseként egy min. 40.000 karakterű, illusztrációkkal ellátott, a tudományos elvárásoknak mind 
formájában, mind tartalmában megfelelő tanulmány készítendő. A tanulmány témáját a diplomatervvel 
összefüggésben kell kiválasztani, de nem elvárás a szoros kapcsolat, fontos, hogy a hallgató érdeklődésének, 
irányultságának megfelelően választhasson témát, melyet a félév során alapos kutatás során tanulmányozhasson. 

A tanulmány foglalkozhat a terv helyszínével, környezetével, a tervezés menetével, módszertanával, az épület 
programjának elemzésével, vizsgálati előtanulmány jelleggel, de akár konkrét építészeti megoldások (téri helyzetek, 
szerkezeti, műszaki megoldások, stb…) vizsgálatával is. 

A tanulmányt a szorgalmi időszak 12. hetében kell leadni, hogy a későbbiekben a hallgató már kizárólag a 
diplomatervvel tudjon foglalkozni. 

A tanulmányt a diplomavédésen 1 db. tabló formájában kell összegezve ismertetni. 

(3) Portfólió 

A portfólió első belső oldalán szerepeljen a hallgató rövid önéletrajza, iskolái, szakmán kívüli hobbĳai, stb. A portfólió 
tartalmazzon szabadkézi rajzokat, melyek lehetnek a rajzórákon készültek, de lehetnek otthon készített rajzok is. (5db) 
A hallgató mutassa be az addigi féléves tervei közül a számára legfontosabbakat, tervenként maximum 3 lapon. 
Mutassa be minden egyetemen kívüli tevékenységét (workshop, hallgatói tervpályázat, országos tervpályázat, grafikai 
tevékenység, fotózás, stb....) A portfólió A/3-as fekvő formátumban készül. Grafikai megjelenése legyen igényes, a 
hallgatóra jellemző és a diplomatervvel való kiegészítés után alkalmas egy állásinterjúhoz, illetve egy esetleges MSc 
képzésre való jelentkezéshez.  

(4) Archiválás 

A nyomtatott diplomatervet, a maketteket, a tanulmányt átvételi elismervény ellenében legalább 5 évig meg kell 
őrizni. 

A tervlapokat laponként PDF és JPG formátumban, a szöveges munkarészeket PDF formátumban, valamint a 
makettekről fotókat JPG formátumban CD-n vagy DVD-n a tanszéken le kell adni. 

A JPG file-oknak 300 dpi felbontásúaknak kell lenniük. 

A makettekről legalább 10 db. fotót kell leadni. 

A file-ok a következő formátumú mappában legyenek a lemezen: 

NÉV_NEPTUNKÓD 

A file-ok elnevezése a következő legyen: 

NÉV_NEPTUNKÓD_FILETARTALMA_SORSZÁM 
5. §


Az oklevél


Az oklevél minősítése az alábbi képlet alapján számítandó:  
Oklevél minősítése = 0,6 × ZV + 0,2 × TÁ + 0,2 × SZ  
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A változók jelentése: 
ZV: a záróvizsga (diplomavédés) záróvizsga bizottság által adott érdemjegye 
TÁ: az utolsó három félévre előírt kreditpontra – a Diplomamunka-készítés tantárgy kivételével – vonatkozó súlyozott 
tanulmányi átlag, két tizedes jegyig kerekítve  
SZ: a szigorlatok érdemjegyeinek átlaga két tizedes jegyre kerekítve 

A fentiek szerint kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni:  
kiváló: 	 	 4,81 - 5,00  
jeles: 	 	 4,51 - 4,80 
jó: 	 	 3,51 - 4,50  
közepes: 	 2,51 - 3,50 
elégséges: 	 2,00 - 2,50 

Kitüntetéses oklevelet kap az, aki a záróvizsgán (diplomavédésen) jeles eredményt ért el, valamennyi szigorlatának 
osztályzata jeles, a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,00, továbbá a 
képzésbe beszámított, teljesített tantárgyainak osztályzatai között közepesnél alacsonyabb nincs. Javítóvizsgával 
vagy ismétlő javítóvizsgával javított elégtelen vagy elégséges jegy a kitüntetéses oklevél kiadását nem zárja ki. 

Mellékletek: 
	 	 Diplomatervezés konzultációs lap 
	 	 Diplomatervezés értékelő lap 
	 	 Diplomaterv vázlattervi jegyzőkönyv 
	 	 Diplomavédés (záróvizsga) jegyzőkönyv 
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ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSC)	 	ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

DIPLOMATERVEZÉS KONZULTÁCIÓS LAP


A DIPLOMÁZÓ HALLGATÓ


neve: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

neptun kódja: ……………………………………………………………………………………………………………… 

diplomatervezés tanéve és féléve: ……………………………………………………………………………………….. 

DIPLOMATERV MEGNEVEZÉSE


……………………………………………………………………………………………………………………………… 

KONZULENSEK


építész konzulens: …………………………………………………………………………………………………………. 

külső konzulens: …………………………………………………………………………………………………………… 

KONZULTÁCIÓK AZ ÉPÍTÉSZ KONZULENSSEL


TELJESÍTÉSEK


KONZULTÁCIÓK A KÜLSŐ KONZULENSSEL:


dátum aláírás dátum aláírás

dátum aláírás dátum aláírás

dátum aláírás dátum aláírás

dátum aláírás dátum aláírás

KONCEPCIÓTERV ELKÉSZÜLT ÉS A BIZOTTSÁG ELFOGADTA: dátum aláírás

TANULMÁNY TÉMÁJÁT KONZULENS ELFOGADTA: dátum aláírás

VÁZLATTERV ELKÉSZÜLT ÉS A BIZOTTSÁG ELFOGADTA: dátum aláírás

TANULMÁNY LEADVA dátum aláírás

DIPLOMATERV ELKÉSZÜLT ÉS VÉDÉSRE ALKALMAS: dátum aláírás

dátum aláírás dátum aláírás



ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSC)	 	ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

DIPLOMATERVEZÉS ÉRTÉKELŐ LAP

A DIPLOMÁZÓ HALLGATÓ


neve: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

neptun kódja: ……………………………………………………………………………………………………………… 

diplomatervezés tanéve és féléve: ……………………………………………………………………………………….. 

DIPLOMATERV MEGNEVEZÉSE


……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ÉRTÉKELÉSEK


KONCEPCIÓTERV MINŐSÍTÉSE	 	 	 MEGFELELT 

	 	 	 	 	 	 NEM MEGFELELT 

TANULMÁNY TÉMÁJA	 	 	 	 ELFOGADVA 

	 	 	 	 	 	 NEM ELFOGADVA 

VÁZLATTERV MINŐSÍTÉSE	 	 	 	 A - MEGFELELT 

	 	 	 	 	 	 B - MEGFELELT, ÁTDOLGOZÁSRA JAVASOLT, VÉDÉS NEM LEHETSÉGES 

	 	 	 	 	 	 C - NEM MEGFELELT 

A DIPLOMATERVEZÉS TANTÁRGY	 	 	 ALÁÍRVA 

	 	 	 	 	 	 MEGTAGADVA 

DEBRECEN, ………………………………………………………………………………………………………………….. 

építész konzulens neve, aláírása: ……………………………………………………..……………………………………. 

A DIPLOMATERVEZÉS TANTÁRGY OSZTÁLYZATA	 	 5 	 / 	 4 	 / 	 3 	 / 	 2 	 / 	 1 

DIPLOMAVÉDÉS ELŐTTI BEMUTATÁS MINŐSÍTÉSE	 VÉDÉSRE ALKALMAS 

	 	 	 	 	 	 VÉDÉSRE NEM ALKALMAS 

DEBRECEN, ………………………………………………………………………………………………………………….. 

tanszékvezető  neve, aláírása: ……………………………………………………..………………………………………. 



ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSC)	 	ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

DIPLOMATERV VÁZLATTERVI JEGYZŐKÖNYV

A DIPLOMÁZÓ HALLGATÓ


neve: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

neptun kódja: ……………………………………………………………………………………………………………… 

diplomatervezés tanéve és féléve: ……………………………………………………………………………………….. 

DIPLOMATERV MEGNEVEZÉSE


……………………………………………………………………………………………………………………………… 

A TERVVEL KAPCSOLATBAN ELHANGZOTT VÉLEMÉNYEK:


MINŐSÍTÉS: ………………………………… 

DÁTUM: …………………………………….


  

	 	 	 	 	 	 	 	 ………………………………………… 

	 	 	 	 	 	 	 	 Építészmérnöki Tanszék vezetője vagy  

	 	 	 	 	 	 	 	 Vázlatterv Bíráló Bizottság elnöke  



DIPLOMAVÉDÉS (ZÁRÓVIZSGA) 

JEGYZŐKÖNYV 

A KÉTCIKLUSÚ ÉPÍTÉSZKÉPZÉS ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAKÁN (BSC)


A JELÖLT NEVE




ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSC)

DIPLOMAVÉDÉS (ZÁRÓVIZSGA) JEGYZŐKÖNYV	 	

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

DEBRECEN, 20 



ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSC)

DIPLOMAVÉDÉS (ZÁRÓVIZSGA) JEGYZŐKÖNYV	 	

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

A DIPLOMÁZÓ HALLGATÓ


neve: 

neptun kódja: 

DIPLOMATERV MEGNEVEZÉSE:


ZÁRÓVIZSGA BIZOTTSÁG TAGJAI


ELNÖK:


ALELNÖK:


BIZOTTSÁGI TAG:


BIZOTTSÁGI TAG:


BIZOTTSÁGI TAG:


BIZOTTSÁGI TAG:


KONZULENS:


DIPLOMATERVEZÉS KONZULTÁCIÓS LAP (JEGYZŐKÖNYVHÖZ CSATOLVA)


DIPLOMATERV VÁZLATTERVI JEGYZŐKÖNYV (JEGYZŐKÖNYVHÖZ CSATOLVA)


DIPLOMATERVEZÉS ÉRTÉKELŐ LAP (JEGYZŐKÖNYVHÖZ CSATOLVA)




ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSC)

DIPLOMAVÉDÉS (ZÁRÓVIZSGA) JEGYZŐKÖNYV	 	

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR

ELHANGZOTT KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK RÖVID ISMERTETÉSE:


BEMUTATOTT TERV ÉRDEMJEGYE:	 	 ……………..	  

DIPLOMAVÉDÉS (ZÁRÓVIZSGA) ÉRDEMJEGYE:	 ……………..	 	  

	 DIPLOMATERV ÉRDEMJEGYE: ……………..	 	  

UTOLSÓ HÁROM FÉLÉV ÁTLAGA: 

SZIGORLATOK ÁTLAGA:  

	 OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE:  …………….. 

…………………………………………	 	 	 	 	 ………………………………………… 

	 	 ELNÖK	 	 	 	 	 	 	 	 	 ALELNÖK


…………………………………………	 	 	 	 	 ………………………………………… 

	 	 BIZOTTSÁGI TAG	 	 	 	 	 	 	 	 BIZOTTSÁGI TAG


…………………………………………	 	 	 	 	 ………………………………………… 

	 	 BIZOTTSÁGI TAG	 	 	 	 	 	 	 	 BIZOTTSÁGI TAG


