
 

 

Partiumi Keresztény Egyetem 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Gazdaságtudományi Tanszék 
Szakok: Menedzsment (BA), Kereskedelemi, turisztikai és szolgáltató vállalkozások gazdaságtana (BA) 
és Pénzügy és bank (BA) 
 

  
AZ ÁLLAMVIZSGA MEGSZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA 

 A 2017-2018-ES TANÉVBEN 
 
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: 

KERESKEDELEMI, TURISZTIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ VÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGTANA szakon 

1. Marketing  

2. Fogyasztói magatartás 

3. Turizmus gazdasági műveletek technikái   

4. Szálloda és vendéglő gazdálkodás 

 
Specializarea FINANȚE ȘI BĂNCI 

1. Közpénzügyek  

2. Vállalati pénzügyek 

3. Hitelintézetek műveletei 
4. Pénzügyi piacok 

 
Specializarea MANAGEMENT 

1. Menedzsment 

2. Termelésmenedzsment 
3. Stratégia menedzsment 
4. Humánerőforrás menedzsment  

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

gazdasági ismeretekről és 10-10  szakismeretekről). Mindenik tesztkérdésnek 5 válaszlehetősége lesz, 

amely közül legalább egy, de legfeljebb 2 a helyes válasz.  

http://socasis.ubbcluj.ro/docs/ASIS/GhidLicentaAS.pdf#page=1
http://socasis.ubbcluj.ro/docs/ASIS/GhidLicentaAS.pdf#page=1
http://socasis.ubbcluj.ro/docs/ASIS/GhidLicentaAS.pdf#page=2
http://socasis.ubbcluj.ro/docs/ASIS/GhidLicentaAS.pdf#page=2


 

 

A dolgozatok javítását a vizsgabizottság tagjai a helyszínen elvégzik, a hallagató jelenlétében, aki 

aláírásával elfogadja a vizsgateszt eredményét.  

P2. Az államvizsga dolgozat értékelését, bemutatásának és megvédésének értékelését a témavezető 

tanár és egy tudományos fokozattal rendelkező értékelő, illetve az államvizsga bizottság végzi. Az 
államvizsga dolgozat értékelésének, bemutatásának és védésének jegyét a dolgozat értékelésének 

(50%) és bemutatásának-védésének (50%) számtani átlagaként számoljuk ki két tízedes pontossággal 

kerekítés nélkül.  

P2.1 Államvizsga dolgozat értékelését egy doktori fokozattal rendelkező értékelő (50%) és a 
dolgozat témavezető (50%) egyetemi oktatója végzi a Partiumi Keresztény Egyetem 

szabályzatainak és módzsertanainak megfelelő értékelőlap alapján.       

P2.2 Államvizsga dolgozat bemutatását és megvédését az államvizsga bizottság minden egyes 

tagja értékeli (10 és 1 közötti egész számokkal), és ezek számtani átlaga két tízedes 

pontossággal kerekítés nélkül számítják ki az érdemjegyet. Az államvizsga dolgozatok 

bemutatása és védése nyilvános.  

Az államvizsgára jelentkező teljes mértékben felel a szakirodalom helyes használatáért, pontos 

megjelöléséért. Plágium (hivatkozás nélkül felhasznált szakirodalom) felmerülése esetén az 

államvizsgára jelentkező végzős hallgatót kizárással szankcionáljuk.  

Az államvizsga jegy kiszámolása a két vizsgapróba súlyozott átlagaként számoljuk ki:  

o Írásbeli vizsga (lapvető gazdasági és szakismeretek elsajátításának értékelése) - 40%; 

o Államvizsgadolgozat értékelése, bemutatásának és megvédésének értékelése- 60%. 

Az államvizsga teljesítésének feltétle a 6,00-os osztályzat elérése, és a mindenik vizsgarészben legalább 

az 5,00-ös osztályzat elérése.  

Nagyvárad, 2017. december 4.     Dr. Szilágyi Ferenc 

         dékán 

 


