HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ
A SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA LEADÁSÁRÓL
A 2018/2019. TANÉV II. FÉLÉVÉBEN

SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA LEADÁSA:
A képzési és kimeneti követelmények, valamint a tanterv előírásai alapján a hallgatók az alapképzésen
szakdolgozatot, mesterképzésen diplomamunkát készítenek. A dolgozat készítésével a jelöltnek elsősorban azt
kell bizonyítania, hogy hivatása gyakorlásához tanulmányai során kellően megalapozott elméleti-szakmai ismereteket
szerzett, s ezek birtokában egy adott témában önálló elemzésre és szintézisre képes, a tanultak gyakorlati
alkalmazásához megfelelő áttekintéssel, jártassággal és készséggel rendelkezik.
Az elkészült dolgozatot 2019. április 30. napjáig a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 5. mellékletében előírt
formátumban, két bekötött példányban az illetékes tanszéknél/intézetnél kell benyújtani, elektronikusan
pedig a Neptun rendszerbe kell feltölteniük. Amennyiben a hallgató ezen időpontig az elfogadott dolgozatot
nem adja le, illetve tölti fel a Neptunba, úgy az azt követő vizsgaidőszakban záróvizsgát nem tehet.
SZÖVEGEGYEZŐSÉG VIZSGÁLATA
Az elkészült művet a leadási határidő előtt legkésőbb 5 munkanappal, azaz 2019. április 23-ig annak készítője digitálisan megküldi az illetékes intézet adminisztrátorának (a továbbiakban tanszéki ellenőrző személy) ellenőrzés céljából. A tanszéki ellenőrző személy végrehajtja az ellenőrzést és annak eredményét digitálisan
egyidejűleg megküldi a kidolgozónak és konzulensnek.
Amennyiben a mű korábban elkészül, kérjük a készítőt, hogy ne várja ki a végső időpontot, művét hamarabb is
megküldheti a tanszéki ellenőrző személynek (ebben az esetben lehetősége nyílik a készítőnek műve korrigálására –
amennyiben az szükséges).
A TVSZ-nek megfelelően a konzulens és a mű készítője megteszik a nyilatkozatukat, mely bekötésre kerül a műbe.
Amennyiben a hallgató nem küldi el dolgozatát 2019. április 23-ig, a mű ellenőrzése nem történik meg annak
leadása előtt. Ez esetben a dolgozat a leadást követően kerül ellenőrzésre a szoftver által, így nincs lehetőség a leadott mű esetleges javítására. Szövegegyezőség esetén a hallgatónak a következő félévben lesz
lehetősége benyújtani a szakdolgozatot/diplomamunkát.

LEADOTT SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA BÍRÁLATA:
A szakdolgozat/diplomamunka leadását követően a dolgozatot a konzulens véleményezi, majd ezen véleménnyel
együtt az illetékes tanszék/intézet átadja bírálónak. A bíráló elkészíti a szakdolgozat/diplomamunka bírálatát,
javaslatot tesz a dolgozat minősítésére, illetve előzetes kérdéseket fogalmaz meg a védésre. A bírálatot az illetékes
tanszék/intézet legkésőbb a záróvizsga előtt 5 nappal átadja a hallgatónak.
A hallgató az Országos Tudományos Diákköri Konferencián I-III. helyezést, illetve különdíjat elért egyszerzős dolgozata védés nélkül, jeles bírálati javaslattal szakdolgozatként/diplomamunkaként a Záróvizsga Bizottság elé
terjeszthető, amennyiben a témát a szakfelelős szakdolgozat/diplomamunka témaként befogadta.
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Az Intézményi és az Országos Tudományos Diákköri konferencián bemutatott dolgozat függetlenül attól,
hogy ott milyen helyezést ért el – ha az megfelel a szakdolgozattal/diplomamunkával szemben támasztott tartalmi
és formai követelményeknek – szakdolgozatként/diplomamunkaként benyújtható, amennyiben azt a témát a szakfelelős szakdolgozat/diplomamunka témaként, legkésőbb a szakdolgozat/diplomamunka témák meghirdetésének
időpontjáig befogadta. Ebben az esetben a Záróvizsga Bizottság előtt a dolgozatot meg kell védeni.
A szakdolgozat/diplomamunka készítésének további szabályait a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 5. számú
melléklete tartalmazza.

Budapest, 2019. március 27.
Tanulmányi Osztály
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