TÁJÉKOZTATÓ
A SZAKDOLGOZATRÓL, SZAKDOLGOZATI TÉMAVÁLASZTÁSRÓL
SZAKDOLGOZATHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRGYFELVÉTELRŐL 2021. augusztus
A szakdolgozat célja, hogy a hallgató számot adjon elméleti és szakmai felkészültségéről, valamint bizonyítsa, hogy
képes önállóan kutatómunkát végezni.
Az Egyetem „Útmutatóban” ismerteti a szakdolgozat készítésével kapcsolatos követelményeket és eljárási szabályokat, melynek áttanulmányozására fokozottan felhívjuk a figyelmet.
Az útmutató letölthető a Neptun Meet Street Szakdolgozati témák és információk 2021/22/1. félév című felületen.
(Útmutató szakdolgozat készítéséhez 2021 2022 őszi félév)

SZAKDOLGOZATI TÉMAVÁLASZTÁSI IDŐSZAK: 2021. augusztus 9 – 22.
A 2019/20. tanévtől minden alapképzési szakon két félév a szakdolgozat írása.
1. A szakdolgozati témaválasztás feltétele a 2017. előtti mintatanterven lévő hallgatóknak első alkalommal:
1.1. A Szakszeminárium I.-re való jelentkezéshez:
1.1.1. gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás alapképzésben: a C+D modul kreditpontjaiból legalább 38 kreditpont megszerzése
1.1.2. turizmus–vendéglátás alapképzésben: nappali tagozaton C+D modul kreditpontjaiból 38 teljesített
kredit, levelezőn C+D modul kreditpontjaiból 30 teljesített kredit
1.1.3. műszaki alapképzésben: legalább 150 kreditpont megszerzése,
2. A szakdolgozati témaválasztás feltétele a 2017. és az utáni mintatanterven lévő hallgatóknak első alkalommal:
2.1. A Szakszeminárium I.-re való jelentkezés feltétele:
2.1.1. gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás alapképzésben: a C modul kreditpontjaiból legalább 38 kreditpont megszerzése
2.1.2. turizmus–vendéglátás alapképzésben: nappali tagozaton C modul kreditpontjaiból 38 teljesített kredit, levelezőn C modul kreditpontjaiból 30 teljesített kredit
2.1.3. műszaki alapképzésben: legalább 120 kreditpont megszerzése,
3.

A szakdolgozati témaválasztás feltétele a Szakszemináriumra és a Szakdolgozatra jelentkezéshez:
minden mesterképzési és felsőoktatási szakképzési szakon legalább 75 kreditpont megszerzése.

4. A Szakszeminárium II. és Szakdolgozat tantárgyakra való jelentkezés feltétele az első alkalommal:
4.1. gazdasági alapképzésben a szakmai szigorlat és a Szakszeminárium I. teljesítése.
4.2. műszaki alapképzésben a Szakszeminárium I. teljesítése, a 2017 szeptemberében vagy utána iratkozott
hallgatók esetén pedig a szakmai szigorlat és a Szakszeminárium I. teljesítése.
5. Szakdolgozati témák meghirdetése.
A tanszékek a konzulens tanárok feltüntetésével, a szakdolgozat megírásához minden félévben témaköröket
hirdetnek meg. A meghirdetett témák átfogó jellegűek (tehát nem dolgozatcímek!), melyekhez a hallgató saját
konkrét kutatását illeszteni tudja.
A várható témaköröket a Neptun belépőoldalán találják meg.
6. Előzetes tájékozódás
A hallgatóknak az elektronikus témaválasztást megelőzően, személyesen kell egyeztetniük választott témájukat az oktatóval.
7. Szakdolgozati témaválasztás
A szakdolgozati témaválasztás elektronikus úton a Neptun-ban történik.
A szakdolgozati témaválasztási időszak: 2021. augusztus 9 – 22.
A hallgatók a „Tanulmányok/ Szakdolgozat/Szakdolgozat témára jelentkezés” felületen tudnak jelentkezni
az egyes témakörökre az ott megadott maximális létszámok keretéig. A pótjelentkezéskor a hallgatók számára
már csak azok a témák lesznek választhatók, amelyeknél még lesz szabad kapacitás.
A választás menete: a választani kívánt témakör sorában található "+" gombra, majd a megjelenő lehetőségek
közül a "jelentkezés" menüpontra kattintással.
Pót témaválasztási időszak: azoknak a hallgatóknak, akiknek a témaválasztását a tanszék nem fogadta el,
illetve a normál témaválasztási időszakban nem választottak
A szakdolgozati pót témaválasztási időszak: 2021. augusztus 31 – szeptember 5.
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8. Tárgyfelvétel a szakdolgozatíráshoz
Minden alapszakon két félév a szakdolgozat készítése.
Milyen tárgy(ak)at kell a hallgatónak felvenni a témaválasztás félévében?

minden alapszakon

1. Szakszeminárium I.

minden felsőoktatási szakképzési szak

1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.

marketing mesterképzési szak
műszaki mesterképzési szak

Szakdolgozati szakszeminárium
Szakdolgozat
Szakdolgozati szakszeminárium
Diplomamunka
Mester-szeminárium
Szakdolgozat
Szakdolgozati konzultáció

Milyen tárgyakat kell felvenni az alapképzéses hallgatónak a Szakszeminárium I. tárgy teljesítését követően!
1. Szakszeminárium II.
2. Szakdolgozat

Minden alapszakon

9. Szakdolgozat leadása
A Szakdolgozati szakszeminárium, alapképzésen a Szakszeminárium II. tantárgy aláírásának megadásával
igazolja az oktató, hogy a szakdolgozat beadható. Csak az adhatja le a dolgozatot, aki megkapta az aláírást.
10. Szakdolgozatírás folytatása a következő félévben
Amennyiben a belső konzulens a Szakdolgozati szakszeminárium, illetve Szakszeminárium II. teljesítését igazoló aláírást megtagadja, a hallgatónak egy újabb félév során – 30.000,- Ft különeljárási díj ellenében, - a tantárgyakat ismételten fel kell vennie. A hallgató a sikertelen szakdolgozatírást követően
 vagy új témát választ a következő témaválasztási időszakban
 vagy, jogviszonya megszűnését követően, kérvényezi a téma folytatását a Neptunban leadott kérvénnyel.
11. Szakdolgozat védése
A védésre javasolt szakdolgozatot, ha a hallgató a végbizonyítványt megszerezte, záróvizsgán védi meg.
11.1. Ha a záróvizsga hallgatói jogviszony keretében az abszolutórium megszerzésének félévében történik, akkor
ingyenes,
11.2. Ha a hallgató nem az abszolutórium megszerzésének félévében tesz záróvizsgát – tehát a záróvizsgára a
hallgatói jogviszony megszűnését követően kerül sor - a záróvizsga térítésköteles –melynek díja 25.000,- Ft.
Feladatok ütemezését megtalálják a Neptun Meet Street Szakdolgozati témák és információk 2021/22/1.
félév nevű tér alatt a Határidők.pdf-ben

Tatabánya, 2021. augusztus 4.
Szabó Mária
Oktatásszervezési Osztályvezető
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