SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Tanulmányi Iroda
www.eco.u-szeged.hu

Cím: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
Telefon: 62/546-913, Fax: 62/546-916
E-mail: lehotai@eco.u-szeged.hu

JELENTKEZÉSI LAP
A DIPLOMA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGRE
2013. július 5. 8.30 óra
JATIK Kongresszusi terem
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot legkésőbb 2013. június 28-ig szíveskedjék eljuttatni a
Tanulmányi Irodába! (Faxon vagy szkennelt formában is elfogadjuk.)
A diploma átvételének feltétele: a tanulmányi kötelezettségek, a szakdolgozatvédés és a záróvizsga, valamint a
nyelvvizsga követelmény teljesítése. Záróvizsgát követően megszerzett, új nyelvvizsga bizonyítványt és a

diploma kiállítására vonatkozó kérvényt – amennyiben az ünnepségen részt kíván venni – legkésőbb 2013.
június 25-ig lehet benyújtani.
Az alábbi adatokat az aktuális személyi igazolvány szerint kérjük kitölteni. Új igazolvány esetén az igazolvány
számát is kérjük feltüntetni! Egyúttal kérjük, az ETR-ben is ellenőrizzék a személyes, illetve nyelvvizsga adatok
helyességét is. (Korábbi záróvizsga esetén a nevet nem változtatjuk meg!)

NÉV és EHA kód:

………………………………………………………………………..…

Személyi igazolvány száma:

………………………………………………………..…

Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Anyja neve:

...........................................................................................................

Szak- szakirány / tagozat: ...........................................................................................................
(Továbbiakban a megfelelő jelzések / sorok aláhúzandók!)

A nyelvvizsga követelményeket

teljesítettem

/

nem teljesítettem

/

felmentési engedéllyel rendelkezem
A diploma átadó ünnepségen részt kívánok venni:
Várhatóan /összesen/ …................................

fő vendéget / kísérőt kívánok hozni.

A diploma átadó ünnepségen nem tudok megjelenni:


Okmányaimat személyesen, illetve meghatalmazott személy útján kívánom átvenni



Okmányaimat az alábbi címre (irányítószámmal!) postai úton kérem eljuttatni:

..........................................................................................
...........................................................................................................................................................
A diplomák személyes átadását és postai úton történő kiküldését az ünnepséget követő héten kezdjük meg.

2013. június ………

……………………………………….
Jelentkező aláírása

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Tanulmányi Iroda
www.eco.u-szeged.hu

Cím: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
Telefon: 62/546-913, Fax: 62/546-916
E-mail: lehotai@eco.u-szeged.hu

JELENTKEZÉSI LAP
A DIPLOMA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGRE
2013. július 5. 13.30 óra
JATIK Kongresszusi terem
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot legkésőbb 2013. június 28-ig szíveskedjék eljuttatni a
Tanulmányi Irodába! (Faxon vagy szkennelt formában is elfogadjuk.)
A diploma átvételének feltétele: a tanulmányi kötelezettségek, a szakdolgozatvédés és a záróvizsga, valamint a
nyelvvizsga követelmény teljesítése. Záróvizsgát követően megszerzett, új nyelvvizsga bizonyítványt és a

diploma kiállítására vonatkozó kérvényt – amennyiben az ünnepségen részt kíván venni – legkésőbb 2013.
június 25-ig lehet benyújtani.
Az alábbi adatokat az aktuális személyi igazolvány szerint kérjük kitölteni. Új igazolvány esetén az igazolvány
számát is kérjük feltüntetni! Egyúttal kérjük, az ETR-ben is ellenőrizzék a személyes, illetve nyelvvizsga adatok
helyességét is. (Korábbi záróvizsga esetén a nevet nem változtatjuk meg!)

NÉV és EHA kód: …………………………………………………………………………
Személyi igazolvány száma:

………………………………………………………….

Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Anyja neve:

...........................................................................................................

Szak- szakirány / tagozat: ...........................................................................................................
(Továbbiakban a megfelelő jelzés / sor aláhúzandó!)

A nyelvvizsga követelményeket

teljesítettem /
nem teljesítettem
felmentési engedéllyel rendelkezem

/

A diploma átadó ünnepségen részt kívánok venni:
Várhatóan /összesen/ …................................

fő vendéget / kísérőt kívánok hozni.

A diploma átadó ünnepségen nem tudok megjelenni:


Okmányaimat személyesen, illetve meghatalmazott személy útján kívánom átvenni



Okmányaimat az alábbi címre (irányítószámmal!) postai úton kérem eljuttatni:

..........................................................................................
...........................................................................................................................................................
A diplomák személyes átadását és postai úton történő kiküldését az ünnepséget követő héten kezdjük meg.

2013. június ………

……………………………………….
Jelentkező aláírása

