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Diploma menetrend
• szakdolgozat és mestermunka cím és téma bejelentése (diplomaadatlap
leadás a saját intézet titkárságán):
2021. szeptember 30.

• szakdolgozat leadása prezentációhoz
2021. december 10.
• szakdolgozat prezentáció
2021. január 3-14. – a szakdolgozat prezentációi ELŐZETES DÁTUM
2021. január 21.
– sikertelen szakdolgozati prezentáció esetén a pótprezentáció
végső határideje
• szakdolgozat végső leadás
2022. március 4. 14.00

Konzultációk – szakdolgozat és mestermunka
témájáról
• a szakdolgozat tekintetében 2021. júniusától – a konzultációk a
hallgatókkal.
• A konzultációk feladata tisztázni:
• tartalmilag: a szakdolgozat és a mestermunka lényegi kérdéseit
• formailag (az alábbi adatokat a témabejelentőn kell rögzíteni):
•
•
•
•
•

a szakdolgozat címét, témáját,
a mestermunka címét és témáját, valamint
a témavezető személyét,
a konzulens(ek) személyét,
a szakdolgozat és a mestermunka formai kérdéseit.

A szakdolgozatokra vonatkozó követelmények
• A diplomamunka arculatához és a dolgozat tárgyához egyaránt 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.
• Szükségesnek tartjuk, hogy a szakdolgozati folyamat során szakdolgozat
konzulense, a mestermunka konzulense a témavezető és a hallgató
legalább egyszer egyeztessen a szakdolgozat fő kérdésének és a
megválaszolás módszerének kiválasztásáról, a közös konzultációk többször
is folytathatóak amennyiben igény van rá.

• Az elméleti szakdolgozat terjedelme: minimum 30.000 karakter, javasolt
terjedelem 30-40.000 leütés (szóközzel, mellékletek nélkül)
• 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; segédanyagok: EI_Hivatkozási alapelvek)

Tantárgyfelvétel
• M-AE-301 Szakdolgozati szeminárium és kommunikációs tréning
szeptember 30. (Neptunban titkárság veszi fel következő héten)
December 10-ig le nem adott szakdolgozat: nem teljesített kurzus.
Kurzus teljesítésének feltétele: előprezentáció sikeres teljesítése
Értékelés módja: aláírás
• Szakdolgozat (tavaszi félévben!!!)
mindenkinek fel kell venni, aki diploma adatlapot adott le
Értékelés módja: öt fokozatú osztályzat

Szakdolgozat prezentációja
A dolgozat elkészültét követően, az Elméleti Intézet kijelölt bizottsága
előtt kerül sor annak prezentációjára.
Az elméleti szakdolgozat prezentációjára és az esetleges
pótprezentációra az Elméleti Intézet meghívja a diploma témavezetőjét
és a mestermunka konzulensét is.
A prezentáció időpontjáról a hallgatók értesítést kapnak.
A záróprezentáció során a hallgatóknak 3-5 diás vetítés segítségével kell
ismertetniük dolgozatukat.
A záróprezentációról jegyzőkönyv készül, amelyet a diplomázó is aláír.

A prezentáció eredménye a következő lehet:
a) a bizottság a dolgozatot változtatás nélkül elfogadja, végleges
leadásra, opponensi bírálatra alkalmasnak tartja.
b) a bizottság a dolgozatban bizonyos pontokon javítást (kiegészítést)
javasol, a javításokkal (kiegészítésekkel) együtt a dolgozatot
leadásra alkalmasnak tartja.
c) a bizottság a dolgozatot nem fogadja el, pótprezentációra küldi.

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

Az egyes leadások formái
1. Szakdolgozat leadása prezentációhoz (december 10.):
1 db fűzött példány (NEM kemény kötés!!!!) pl. sín, spirálkötés
Elektronikus formában a konzulensnek kell elküldeni.
(Tekintettel a jelenlegi pandémiás helyzetre elképzelhető, hogy online
leadás lesz, erről külön értesítést küldünk.)
2. Szakdolgozat leadása pótprezentációhoz :
Formailag megegyezik a prezentációs leadással (ld. 1. pont)

Szakdolgozat végső leadása – 2022. március 4.
A szakdolgozatot nyomtatva két példányban az Elméleti Intézet titkárságán kell
leadni.
A két példány egyike kötött (kemény borítós, tartós kivitelű; de nem kötelező a
fekete műbőr kötés, aranybetűkkel), a másik fűzött (spirállal vagy sínnel)
formátumú.
A szakdolgozatot a hallgatónak elektronikus formában is le kell adnia 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.
diplup.mome.hu
A külső borítón 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 témavezető és a konzulens/ek neve.

Korábbi szakdolgozók
(2020/21 tanév vagy előtte)

1. Fenntartja a tavalyi szakdolgozatát változtatás nélkül
- jelentkezési lapon jelzi (december 10.)
- tartalmi változtatás nélkül újrakötés
2. Fenntartja a tavalyi szakdolgozatát, de kisebb változtatásokat hajt
végre
- jelentkezési lapon jelzi (december 10.)
- konzulenssel való egyeztetés a változtatás mértékéről:
• Jelentős változtatásnak minősül: ajánlott az újabb prezentáció

3. Nem tartja fent a tavalyi szakdolgozatát
- az eljárás megegyezik a jelenlegi szakdolgozókkal

