A számonkérések és értékelések általános követelményrendszere a
GTK mesterszakjain
Minden kötelező és kötelezően választható mesterszakos tantárgy vizsgával zárul (kivéve az … aktuális
kérdései… című tárgyakat, valamint a Projektfeladatot és a Szakdolgozatot). Vizsgára bocsáthatósági
feltétel nincs.
A vizsgás tantárgyakból megajánlott jegy szerzési lehetőségként (azaz nem kötelezően) a nappali
tagozaton (kivéve a számvitel mesterszak egyes ACCA akkreditáció által érintett tantárgyait) és az MBA
szak nem szakmai modulos tárgyai esetében a félév során írt zárthelyiken összesen 100 pont
szerezhető. Nappali tagozaton a 3 kredites tárgyakból 2, a 6 kredites tárgyakból 3 zárthelyi van. Az
MBA szakon tárgyanként 2 zárthelyi van (kivéve a szakmai modultárgyakat). A számvitel mesterszakon
az ACCA akkreditáció előírásai miatt általában csak egyetlen hosszabb időtartamú 100 pontos zárthelyi
van (lásd egyedi tantárgyi tájékoztatók). A vizsgaközpontban tartott zárthelyik minimum 20 és
maximum 30 percesek lehetnek (kivéve a számvitel mesterszak egyes ACCA akkreditáció által érintett
tantárgyai).
A levelező szakok egyes tantárgyai, ill. az MBA szakmai modulos tantárgyai egy részénél a megajánlott
jegyért kiírt egyetlen zárthelyi („elővizsga”) szintén 100 pontos.
A zárthelyi(k) és vizsgák (néhány kivételtől eltekintve) a Vizsgaközpontban zajlanak.
Az előadásokon és a szemináriumokon – oktatói döntés alapján – ezekhez további összesen legfeljebb
10 pont szerezhető, amely a zárthelyiken szerzett legfeljebb 100 ponthoz hozzáadódik. Egy 2x90 perces
előadásblokkban vagy egy 90 perces szemináriumon legfeljebb 5 pont megszerzését kínálhatják az
oktatók. E pontszerzési lehetőségeket az oktatónak nem kell előre bejelentenie. Amennyiben a
hallgató 10 pontnál többet szerez, akkor is 10 pont kerül beszámításra. Levelező mesterszakokon e
többletpontos rendszer csak olyan tantárgyak esetében releváns, amelyekből a félév során van
megajánlott jegyért zárthelyi („elővizsga”).
A hallgató tehát a zárthelyi (k) során elérhető összpontszám és a maximum 10 többletpont alapján
szerezhet megajánlott jegyet.
Ponthatárok a megajánlott jegy szerzéséhez: 60-62 elégséges, 63-75 közepes, 76-87 jó, 88- 100 (110)
jeles. Oktatói döntés alapján a megajánlott jegyeknél előírható a zárthelyikre részkritérium is (pl.
mindegyik egyenként minimum 30%).
Amennyiben a hallgató nem szerzett megajánlott jegyet, vagy azt nem fogadja el, vizsgával teljesítheti
a tantárgyat. Vizsgán a ponthatárok: 51-62 elégséges, 63-75 közepes, 76-87 jó, 88-100 jeles.
A szorgalmi időszakban szerzett (többlet)pontok a vizsgapontokhoz nem adódnak hozzá.

