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Évközi jegy 

A tananyag 

Oktatási cél: 

A szakdolgozat olyan összetett, egyéni feladat, amely a megszerzett tudás szintézisét és alkotó alkalmazását 

követeli meg. A szakdolgozat készítése önálló munkát igényel, amelynek során tilos más szellemi termékével 

való visszaélés (plágium). A szakdolgozat/diplomamunka kredit értékét a tanterv rögzíti. 

A szakdolgozat készítésének az a célja, hogy a hallgató tanulmányi ideje végén önállóan oldjon meg egy – a szak 

jellegének megfelelő – összetett feladatot, s ezzel bizonyítsa, hogy a képzési célokban megfogalmazott 

követelményeknek megfelelő szakmai ismeretekkel és jártassággal rendelkezik, tájékozott a szakirodalomban. 

A szakdolgozat-feladat lehetőséget ad a hallgatónak az önálló alkotó tevékenységre, továbbá arra, hogy 

szakterületének egyes részei közötti lényeges összefüggésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos gyakorlati 

műszaki-gazdasági követelményekről bemutassa ismereteit. 

Ütemezés: 

konzultáció Témakör 

1. 
A szakdolgozat formai követelményei. A szakdolgozati téma rögzítése és elfogadása. Az 

egyéni hallgatói munka megkezdése a konzulensek irányításával. (szeptember 17.) 

2. 
A külső és belső konzulenssel konzultáció igazolása a konzultációs lapon,  

az elkészült munka bemutatása. (december 10.) 

Konzulenssel 

egyeztetett 

időpontban. 

Az elkészült szakdolgozat értékelése, beadása. 

Félévközi követelmények  

konzultáció Zárthelyik, feladatok 

  

Az évközi jegy megszerzésének módja: 

A szakdolgozatra vonatkozó szabályozásban előírtak teljesítése. Az értékelés a követelményekben 

előírt dokumentáció alapján történik. 

A pótlás módja: 

A szorgalmi időszakban megbeszélt időpontban. Vizsgaidőszakban a pótlásra nincs lehetőség! 

Irodalom: 

Kötelező: 

1. Irodalomkutatás a hallgató egyéni munkájaként 

Ajánlott: 

1. Majoros Pál (2004): A kutatásmódszertan alapjai: Tanácsok, tippek, trükkök (nem csak szakdolgozat-

íróknak). Budapest: Perfekt. 

Egyéb segédletek: 

1. - 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei: 

A tananyag frissítése folyamatosan történik a megjelenő szakanyagok, jogszabályok, valamint a 

hallgatók véleményének figyelembevételével. Szükség esetén a hallgatók kívánsága alapján 

konzultációt tartunk. 

Budapest, 2016. június 01. 
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 tárgyfelelős oktató 


