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Leadás lépései

• szakdolgozat tárgy felvétele
2022. február 11.
• Témaválasztás, konzulens választás, jelentkezési határidő:
2022. február 25. péntek 14.00
(a Szakmai autonómiafejlesztés 3 tantárgyat ez alapján utólag az EI
munkatársa fogja felvenni a hallgatóknak.)
Jelentkezési lapot a korábban már szakdolgozóknak is le kell adni!
• Konzultációs igazolás leadása
2022. március 18. péntek 14.00
• Szakdolgozat leadás
2022. május 2. hétfő 16.00
Késedelmes leadásra nincs lehetőség egyik esetben sem.
Szakdolgozat védése: 2022. június 20-21. között a Portfolió bemutatásával
egy időben történik, később hirdetett ütemezés szerint.

Adminisztráció – offline leadás
1. A jelentkezési lap kitöltése
word formátumban elérhető Neptun nyitóoldal Diploma 2022/BA):
- név, szak, hallgató e-mail címe
- szakdolgozat címe (munkacím)
- szakdolgozat témájának rövid leírása
- elméleti konzulens neve
- szaktanszéki konzulens neve és e-mail címe
- dátum (nap)
2. A jelentkezési lap aláíratása a konzulensekkel.
3. Jelentkezési lap leadása az Elméleti Intézet titkárságán. M_-131.

Adminisztráció Covid19
1.

A jelentkezési lap kitöltése
(word formátumban elérhető Neptun nyitóoldal Diploma 2021/BA):
- név, szak, hallgató e-mail címe
- szakdolgozat címe (munkacím)
- szakdolgozat témájának rövid leírása
- elméleti konzulens neve
- szaktanszéki konzulens neve és e-mail címe
- dátum (nap)
2. A jelentkezési lap elmentése pdf formátumban
(file elnevezés: Vezetéknév BA szakdolgozat.pdf)
3. Jóváhagyásra csatolmányban elküldeni az elméleti és a szakos konzulensnek.
4. A visszaigazoló e-mail(eke)t elküldeni a balo@mome.hu e-mailcímre, subject BA
szakdolgozat jelentkezési lap Vezetéknév
A visszaigazoló e-mailben egyértelmű utalás a konzulencia elvállalására, a hallgató és a
konzulens teljes nevének kiírásával, a szakdolgozat címének feltüntetésével.

Ki lehet konzulens?
Elméleti konzulensként felkérhető az Elméleti Intézet (!!!) státuszban
lévő oktatója. Az oktatói szakterületeket a Szakmai autonómiafejlesztés
3 kurzustematikákban találják, a nyitó oldalon
(Hasznos linkek Diploma 2022 / BA)
Szakos konzulens lehet a MOME bármely státuszban álló oktatója, akit
a szak vezetése jóváhagyott.
Mit jelent a közös konzultáció?
A hallgatónak legalább egy olyan konzultáción kötelező részt vennie
(igazoltan), ahol mindkét konzulens egyszerre van jelen. Természetesen
többszöri egyeztetés ajánlott az elméleti és a tervező szakos
konzulensével, ezt igazolja a konzultációs igazolás
(határidő március 18.)

Szakdolgozati konzulensnek választható
elméleti oktatók:
Design- és művészettörténet
Földi Eszter, Haba Péter, Horányi Attila, Kissné Budai Rita, Szentpéteri Márton, Zwickl
András
Filozófia és kommunikációelmélet
Gyenge Zsolt, Beck András, Keszeg Anna, Schneider Ákos, Tillmann József, Veres Bálint
Pedagógia és pszichológia
Arndt Bernadett, Bényei Judit, Berky Tamás, Illés Anikó
Társadalom- és gazdaságtudomány
Antalóczy Tímea, Babarczy Eszter, Balázs András, Ébli Gábor, Galla Dominika, German Kinga,
Povedák István, Simon Andrea, Schmidt Andrea, Szeles Nóra

Elérhetőségek
Szakmai autonómiafejlesztés tematikák
(Neptun nyitóoldal Diploma 2022/BA)
E-mail cím és tématerület meghatározás, kurzusra vonatkozó egyéb
információk.
Oktatók g.mome e-mailcíme, ha más elérhetőség nincs feltüntetve
(automatikus megjelenítés e-mail írásakor g.mome felületen)
www.mome.hu honlap-keresés-név-oktatói profil-kapcsolatok fül

A szakdolgozatokra vonatkozó követelmények
• A dolgozat tárgyához illeszkedő, ugyanakkor gördülékeny olvashatóságot
biztosító formában készül.
• Az érvelés részét képezheti a szöveget ellenpontozó vizuális-képi anyag
alkalmazása is.
• Minden szakdolgozat tartalmaz egy tartalomjegyzéket, és a dolgozat végén
egy felhasznált szakirodalmat felsoroló bibliográfiát, webográfiát,
videográfiát, képjegyzéket, formátuma az EI sztenderd szerint (Neptun
nyitóoldal Diploma 2022/BA)
• Szükségesnek tartjuk, hogy a szakdolgozati folyamat során szakdolgozat
konzulense, a szakos konzulens és a hallgató legalább egyszer egyeztessen a
szakdolgozat fő kérdésének és a megválaszolás módszerének kiválasztásáról
(ezt igazolja a konzultációs igazolás), a közös konzultációk többször is
folytathatóak amennyiben igény van rá.

Szakdolgozat formai és tartalmi részletei
• Az elméleti szakdolgozat terjedelme: 30.000-35.000 karakter, javasolt
terjedelem 30.000 (szóközzel, mellékletek nélkül).
• Karakterszám túllépés lehetséges, konzulens beleegyezésével.
• Az önállóan elkészített interjúk teljes szövege, a kérdőívek a szakdolgozat
mellékletében kapnak helyet és nem képezik a törzsszöveg részét!
• A grafikonok és szemléltető képek indokolt esetben bekerülhetnek a
főszövegbe is, nagyobb terjedelemben a mellékletet javasoljuk.
• Nem fogadható el olyan szakdolgozat, amely a szakirodalmat és mások
gondolatait nem tünteti fel pontosan (és a parafrázisok oldalszámokra
lebontott helyét sem adja meg), mivel a forrásmegjelölés nélkül átvett
gondolatok plágiumnak, a szellemi tulajdon jogtalan használatának
számítanak. (
Nyilatkozat csatolása a diplomához – utolsó oldal,
aláírás (sk.) )

A szakdolgozati témák kiválasztása és a
konzulensek megnyerése
A témaválasztás irányelvei:
Ajánlott, hogy a dolgozat kapcsolódjon a 6. félév tervezési feladatához,
de nem kötelező! Szakos egyeztetés fontos!
Törekedni kell arra, hogy a téma kapcsolódjon a szerző érdeklődési
területéhez, szakmaiságához.
Lehetőség van az első 5 félév alatt írt, legjobbnak tartott elméleti
szemináriumi dolgozat konzultációk nyomán történő
továbbfejlesztésére is.

A szakdolgozatokra vonatkozó formai
követelmények
• Az általánosan elfogadott szakdolgozati formátum:
• álló A4-es
• a fejezetcím 16-pontos, az alcím 14-, a szöveg 12-, a lábjegyzet 10pontos nagyságú fekete betű
• sorkizárt formázás
• másfeles sortávolság
• baloldalt 4 cm-es margó

• eltérő formátum LEHETSÉGES, egyeztetés szükséges

A szakdolgozat leadás formája
1. A legalább két alkalommal konzultáción bemutatott és megvitatott
anyagot végleges formában – a formai követelmények figyelembe
vételével – kell benyújtani.
2. A dolgozatot pdfben és szövegszerkesztővel írt formában, korrekt
tipográfiával és helyesírással, a témához illő arculattal kell a
repozitóriumba feltölteni.
(Technikai részletek, belépés későbbi tájékoztatás)
3. A jelenlegi pandémiás helyzetben még nem született döntés az
offline leadásról, erről később küldünk tájékoztatást.

Szakdolgozat végső leadása – május 2.
A szakdolgozatot a hallgatónak elektronikus formában kell leadnia a
könyvtár által biztosított tárhelyre való feltöltéssel pdf és word
formátumban.
E helyen a dolgozat tartalmára utaló 3-5 keresőszót is meg kell adni
magyar és angol nyelven, lehetőség van angol nyelvű absztrakt
feltöltésére is
A borítón (pdf 1. oldal) mindenképpen szerepeljen a „Szakdolgozat”
felirat, a szerző neve és szakja, a készítés éve, az egyetem neve.
A belső borítólapon szerepeljen a „Szakdolgozat felirat, a szerző neve,
szakja, a készítés éve, az egyetem neve, a szakdolgozat címe és alcíme,
valamint a szakdolgozat konzulens neve”.

