
 

 

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 

KAR 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI TANSZÉK 
 
RO-410209 NAGYVÁRAD/ORADEA, VÁROSHÁZA/PRIMĂRIEI U. 27. SZ. 
TEL/FAX: (+40) 0259 418.252 

 

Alapszakok (BA): Menedzsment, Kereskedelem, turizmus és szolgáltatás 

gazdaságtan és Bank pénzügy 

 
 

 Jóváhagyta a PKE Szenátusa, a 113/16.12.2021. számú határozattal  
 

Tanszéki Tanács előterjesztése az államvizsga megszervezésére és 

lebonyolítására az alapszakokon a 2021-2022-es tanévben- frontális oktatás 

esetén  

 

 

Az alapszakos végzős hallgatók államvizsgája az Oktatási Minisztérium 6125/2016-os 

Rendeletének 13. és 18. pontja alapján két részből áll:   

P1. Alapvető gazdasági és szakmai ismeretek elsajátításának értékelése (írásbeli vizsga)  

P2. Az államvizsga dolgozat értékelése, bemutatása és megvédése 

P1. Az alapvető gazdasági és szakmai ismeretek elsajátításának értékelése az alábbi 

tantárgyak alapján történik: 

Kereskedelem, turizmus és szolgáltatás gazdaságtan szakon 

1. Marketing -AT 

2. Fogyasztói magatartás- SZK 

3. Turizmus gazdasági műveletek technikái -SZK  

4. Szálloda és vendéglő gazdálkodás- SZK 

 

Bank és pénzügy szakon 

1. Közpénzügyek  

2. Vállalati pénzügyek- SZK 

3. Hitelintézetek műveletei- SZK 

4. Pénzügyi piacok- SZK 

 

Menedzsment szakon 

1. Menedzsment-AT 

2. Termelésmenedzsment- SZK 

3. Stratégia menedzsment- SZK 

4. Humánerőforrás menedzsment - SZK 

Az írásbeli vizsga teszt formájában történik, a tesztlap 50 tesztkérdést  tartalmaz (20 alapvető 

gazdasági ismeretekről és 10-10  szakismeretekről).  

http://socasis.ubbcluj.ro/docs/ASIS/GhidLicentaAS.pdf#page=2
http://socasis.ubbcluj.ro/docs/ASIS/GhidLicentaAS.pdf#page=2
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A dolgozatok javítását a vizsgabizottság tagjai a helyszínen elvégzik, a hallgató jelenlétében, aki 

aláírásával tudomásul veszi a vizsgateszt eredményét.  

P2. Államvizsga dolgozat bemutatását és megvédését az államvizsga bizottság minden 

egyes tagja 1és 10 közötti egész számokkal értékeli és ezek számtani átlagából két 

tizedes pontossággal kerekítés nélkül számítják ki a szakdolgozat érdemjegyet.  

Az államvizsga jegy kiszámolása a két vizsgapróba (P1és P2) számtani átlagaként történik, két 

tizedes pontossággal, kerekítés nélkül. Az államvizsga teljesítésének feltétele a 6,00-os osztályzat 

elérése, és mindenik vizsgarészben legalább az 5,00-ös osztályzat teljesítése.  

A szakirodalom helyes használatáért, ennek pontos megjelöléséért a felelősség teljes mértékben a 

hallgatót terheli. Plágium (hivatkozás nélkül felhasznált szöveg) esetén az államvizsgára 

jelentkező végzős hallgató kizárásra kerül. A plágium ellenőrző szoftver által végzett jelentést a 

hallgató csatolja a leadandó dolgozatához, amelyet a témavezető tanár kézjegyével ellát. A 

hasonlósági index („similarity index”, „plagiarism”) nem haladhatja meg a 20%-t. 

. 

 

Nagyvárad, 2021. december 10.  

. 

 

dr. Veres Edit 

             tanszékvezető  
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Alapszakok (BA): Menedzsment, Kereskedelem, turizmus és szolgáltatás gazdaságtan és Bank 

pénzügy 

 
 

 

Tanszéki Tanács előterjesztése az államvizsga megszervezésére és 

lebonyolítására az alapszakokon a 2021-2022-as tanévben- online oktatás 

esetén  

 

 

Az alapszakos végzős hallgatók államvizsgája az Oktatási Minisztérium 6125/2016-os 

Rendeletének 13. és 18. pontja alapján két részből áll:   

P1. Alapvető gazdasági és szakmai ismeretek elsajátításának értékelése (írásbeli vizsga)  

P2. Az államvizsga dolgozat értékelése, bemutatása és megvédése 

P1. Az alapvető gazdasági és szakmai ismeretek elsajátításának értékelése az alábbi 

tantárgyak alapján történik: 

Kereskedelem, turizmus és szolgáltatás gazdaságtan szakon 

1. Marketing -AT 

2. Fogyasztói magatartás -SZT 

3. Turizmus gazdasági műveletek technikái -SZT  

4. Szálloda és vendéglő gazdálkodás -SZT 

 

Bank és pénzügy szakon 

1. Közpénzügyek -AT 

2. Vállalati pénzügyek -SZT 

3. Hitelintézetek műveletei -SZT 

4. Pénzügyi piacok -SZT 

 

Menedzsment szakon 

1. Menedzsment -AT 

2. Termelésmenedzsment -SZT 

3. Stratégia menedzsment -SZT 

4. Humánerőforrás menedzsment -SZT 

http://socasis.ubbcluj.ro/docs/ASIS/GhidLicentaAS.pdf#page=2
http://socasis.ubbcluj.ro/docs/ASIS/GhidLicentaAS.pdf#page=2
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Az alapvető gazdasági és szakmai ismeretek elsajátításának értékelése a Moodle rendszerben 

történik, időkorlátos teszttel, amely 50 kérdést (20 alapvető gazdasági ismeretekről és 10-10  

szakismeretekről)  fog tartalmazni. A javítókulcs pontosan jelöli a javítási kritériumokat, és 

minden esetben biztosítja az objektivitást.  

P2. Államvizsga dolgozat bemutatását és megvédését az államvizsga bizottság minden 

egyes tagja 1és 10 közötti egész számokkal értékeli és ezek számtani átlagából két 

tizedes pontossággal kerekítés nélkül számítják ki a szakdolgozat érdemjegyet.  

Az államvizsga dolgozat bemutatása és megvédése a Google Meet platform segítségével történik. 

A védésről felvétel készül. A védés alatt a bizottság mellett még legkevesebb két hallgató 

csatlakozik a videó-konferenciához. 

Az államvizsga jegy kiszámolása a két vizsgapróba (P1és P2) számtani átlagaként történik, két 

tizedes pontossággal, kerekítés nélkül. Az államvizsga teljesítésének feltétele a 6,00-os osztályzat 

elérése, és  mindenik vizsgarészben legalább az 5,00-ös osztályzat teljesítése.  

A szakirodalom helyes használatáért, ennek pontos megjelöléséért a felelősség teljes mértékben a 

hallgatót terheli. Plágium (hivatkozás nélkül felhasznált szöveg) esetén az államvizsgára 

jelentkező végzős hallgató kizárásra kerül. A plágium ellenőrző szoftver által végzett jelentést a 

hallgató csatolja a leadandó dolgozatához, amelyet a témavezető tanár kézjegyével ellát. A 

hasonlósági index („similarity index”, „plagiarism”) nem haladhatja meg a 20%-t. 

 

. 

 

Nagyvárad, 2021. december 10.  

 

dr. Veres Edit 

             tanszékvezető  

 

 

 

 


