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Hallgató feladatai 
 
A 2018/19/1. félévben szakdolgozó hallgatók témajelentkezése papír alapon történt, de a 
szakdolgozat elektronikus verzióját a Neptun hallgatói weben keresztül kell leadniuk 
(Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés/ Szakdolgozat feltöltése gomb). 
 
Ahhoz, hogy a hallgató feltölthesse szakdolgozatát a Neptunba, azt a konzulensének engedélyeznie 
kell a Neptun oktatói weben. Ez lényegében egyenértékű „A konzultációkon történő részvétel 
igazolása” lap aláírásával (ami egyébként továbbra is feladat), de azzal nem azonos, s egyéb joghatása 
nincs. 
 
A 2018/19/2. félévben szakdolgozó hallgatóknak már a témajelentkezése is a Neptun rendszerben 
történik. A hallgatónak jelentkeznie kell az oktatási szervezeti egység által meghirdetett témára 
(Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés/ Szakdolgozat jelentkezés gomb) a cím 
megadásával, amely témajelentkezést a témához tartozó konzulens fog véleményeznie a Neptun 
oktatói weben. Ez lényegében egyenértékű a „Szakdolgozat témajelentkezési lap” aláírásával. 
Amennyiben a tanszék engedélyezte (nem jellemző) lehetőség van több témára is jelentkezni és 
rangsorolni azt (Jelentkezések gombra kattintva sorrendezhetők a jelentkezések). 
 
Ha a hallgató nem a meghirdetett témák közül szeretne választani, akkor lehetősége van Egyedi 
szakdolgozat témajelentkezés kérelem leadására (Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat 
jelentkezés/ Szakdolgozat jelentkezés gomb/ Egyedi téma gomb), ahol megjelölheti a kívánt 
szakdolgozattémát, -címet, annak indoklását, illetve, hogy kit szeretne konzulensének választani. Ez a 
kérelem a kiválasztott konzulenshez fog érkezni, aki véleményezni fogja azt, majd az oktatási szervezeti 
egység vezetője hagyja jóvá. A kérvény elbírálásáról rendszerüzenet érkezik. 
 
A témajelentkezéseket követően az oktatási szervezeti egységek beosztják a hallgatókat a témákra 
(beállítások figyelembevételével: rangsor, konzulens-, téma szakdolgozó korlát) és ezt követően lesz a 
szakdolgozat témajelentkezésből szakdolgozat sor a Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat 
jelentkezés menüponton. Tehát a beosztás eredményeként lesz a Neptun elfogadott a 
témajelentkezés. 
 
A beosztást követően a beosztás eredménye a Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés/ 
Beosztás eredménye oszlopban tekinthető meg. 
 
A szakdolgozat feltöltést a konzulens oktató fogja engedélyezni („A konzultációkon történő részvétel 
igazolása” lap aláíratás feltételével) a Neptun oktatói weben. Az engedélyezést követően elérhetővé 
válik a Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüponton a Szakdolgozat feltöltése 
gomb. A gombra kattinva a szakdolgozat feltöltésekor van lehetőség a szakdolgozat végleges cím 
megadására is. Egy PDF fájl tölthető fel, maximum 15 MB méretben. 
 
Ha a szakdolgozatról készült bírálat és értékelés feltöltésre került a Neptun rendszerbe, akkor az 
megtekinthető a Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüpont Értékelés 
oszlopában, illetve a Bírálat megtekintése lehetőség kiválasztásával. 
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Hallgató feladatai vázlatpontokban 
 
1. Témajelentkezés, cím megadás  
Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés/ Szakdolgozat jelentkezés gomb 
 

 
 
Ha több témára is jelentkezhet, akkor a Jelentkezések gombra kattintva sorrendezhetők a 
jelentkezések. 
 
Ha Egyedi szakdolgozat témajelentkezés kérelmet szeretne beadni a hallgató, akkor a Tanulmányok/ 
Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés/ Szakdolgozat jelentkezés gomb/ Egyedi téma gombra 
kattintva teheti meg.  
 

 



NKE  OTI 

 

 2018.10.15. 3. oldal, összesen: 3 

 

2. Beosztás eredményének megtekintése 
Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés/ Beosztás eredménye oszlop 
 

 
 
3. Szakdolgozat feltöltés 
Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés/ Szakdolgozat feltöltése gomb 
 

 
 

4. (esetlegesen) Szakdolgozat befogadási kérés 
Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés/ Szakdolgozat befogadási kérés gomb 
 
5. Bírálat megtekintése 
Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés/ Értékelés oszlop és Bírálat megtekintése 
lehetőség 


