
 

 

 

 

 

 

 

Szakdolgozat Témaválasztási útmutató 

 

A szakdolgozat témák meghirdetésének rendje: 

 

Az oktatási szervezeti egység témajegyzéket készít, amelyen a témavezetők nevét is fel kell 

tüntetni.  Ugyanaz a téma a védésétől számított legalább 3 éven belül nem kerülhet ismételt 

kiírásra. Ha egy téma kidolgozás alatt áll, úgy a kiadástól számított 3 éven belül újra kiírni nem 

lehet. A szervezeti egységek témajegyzékeiket –a magyar és az idegen nyelvű képzésben 

résztvevő hallgatók számára külön-külön összeállítva - minden tanév június végéig megküldik a 

Dékáni Hivatalnak (illetve az illetékes Idegennyelvű Titkárságoknak), ahol összesítik azokat és 

elektronikusan eljuttatják az évfolyamfelelősön keresztül, a szeptemberben a IV. évfolyamba 

lépő  hallgatókhoz. Az idegen nyelvű képzések esetén a hallgatóknak szintén választaniuk kell 

egy képviselőt, mint évfolyamfelelőst 

 

Témaválasztás rendje: 

 

Minden évfolyam köteles magának évfolyamfelelős személyt választani. Az idegen nyelvű 

képzések esetén a hallgatóknak szintén választaniuk kell egy képviselőt, mint évfolyamfelelőst. 

Ennek személye a magyar nyelvű képzés esetén a mindenkori Hallgatói Önkormányzat aktív 

tagja kell hogy legyen, amennyiben ez nem lehetséges, a Hallgatói Önkormányzat választmányi 

döntés alapján felkér  az adott évfolyamból egy hallgatót ezen feladatkörre. A külföldi hallgatók 

esetében az aktuális külföldi hallgatói szervezetből választott tag, illetve amennyiben ez nem 

lehetséges, akkor egy általuk felkért személy az évfolyamról. 

Az évfolyamfelelős a Dékáni Hivatal által leadott témajegyzéket összesíti egy elektronikus 

táblázatban, amelyet egy előre kihirdetett időpontban az évfolyam összes tagjával megoszt 

szerkesztésre. 

Az évfolyam hallgatói ebbe a táblázatban nevükkel megjelölhetnek 3 témát szimpátia sorrend 

szerint sorszámozva, tehát minden hallgató egy elsődleges (1.), egy másodlagos (2.), és egy 

harmadlagos (3.) választást tesz. Elsőbbséget élveznek a témavezető oktatók mellett TDK-

munkát végző hallgatók, amennyiben az adott oktatóhoz kiírt témát választanak. Az Oktatási 

szervezeti egységeknek lehetőségük van hallgató nevéhez kötött témakiíráshoz, ezen témák csak 
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a kiírt hallgatókhoz kerülhetnek. A TDK-hallgatók témáinak kiosztása után a többi témát azok a 

hallgatók kapják kidolgozásra, akiknek a neve a téma mellett egyedül áll a legalacsonyabb 

szimpátia-sorszámmal.  

Amennyiben egy témát több hallgató is választ ugyanazzal a szimpátia-sorszámmal, az a 

hallgató, aki egy magasabb szimpátia-sorszámú választásával a másik téma elnyerésére áll, 

köteles azt választani, kivéve, ha az érintett hallgatók lemondó nyilatkozat (lásd: alább) 

kitöltésével megegyezésre jutnak. Minden egyéb esetben a hallgatók egymás közt eldönthetik a 

téma kidolgozójának személyét a lemondó nyilatkozat másik fél számára való kitöltésével. 

Amennyiben a hallgatóknak nem sikerült megegyezniük, úgy az évfolyamfelelős bekéri a  

kialakult vitában érintett hallgatók kumulált átlagát és a legmagasabb átlaggal rendelkezőnek 

ítéli oda a témát.  

Bármilyen egyéb kérdésben, amire jelen szabályzat nem ad útmutatást, az évfolyamfelelős 

hozhat döntést az érintett hallgatókkal való személyes megbeszélése után, írásos indoklással 

közölve az évfolyam felé. 

 

 

Magyarázat:  

 A piros szín jelöli az elfogadott témával rendelkező hallgatót. 

 Pálinkás József, mint Wigner Jenő TDK hallgatója, előnyt élvez hallgatótársával 

szemben, még ha az 1. választásként jelölte is meg az adott témát. 

 A szimpátia-sorszám után álló * jel jelöli: 

o Szentágothai és Vizi E. az 1. témán ütköztek egymással, és bár mindkettőjük állt 

nyerő sorszámmal egy másik témánál, közös megegyezéssel a táblázatban látható 

eredményre jutottak, a 6. témát pedig így egyikőjük sem dolgozza majd ki. 

o az Eötvös és Szemere között létrejött megegyezést. 

 

 

 



 

 

Jóváhagyás rendje: 

 

Az évfolyamfelelős előre megadott határidőre véglegesíti a táblázatot, az eredményről értesíti az 

évfolyamot, majd a végleges táblázat alapján minden hallgató saját kezűleg, két példányban 

kitölti a Kar honlapjáról letölthető konzultációs lapot, melyen feltüntetik a választott témát és a 

témavezető nevét. A kitöltött lapokat minden IV. éves hallgatónak legkésőbb október 30-ig a 

témát kiíró oktatási szervezeti egységben igazoltatni kell (témavezető aláírása, pecsétje). A 

konzultációs lap egyik példányát az adott szervezeti egység tanulmányi felelősének kell 

bemutatni, aki ellenjegyzésével igazolja, hogy a kiválasztott témát egyszerre többen nem 

dolgozzák ki. Az ellenjegyzett, befogadást igazoló lapot a 7. szemeszter szorgalmi idejének 

végéig kell a Dékáni Hivatalban leadni. A konzultációs lap másik példánya a hallgatónál marad, 

melyet a kötelező konzultációk alkalmával témavezetőjével köteles láttamoztatni. 

     A hallgató az intézetek által meghirdetett témákon kívüli témából is írhat szakdolgozatot, 

amennyiben azt valamely intézet befogadja és a témához a témavezetőt is felkéri. 

 

 

Az alábbi útmutató a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának Hallgatói 

Önkormányzata által készült a Kari Tanács támogatásával. 

 

 

Budapest, 2013. december 13.  
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1. melléklet 

 

 

Lemondó nyilatkozat 

 

Alulírott, ………………… (1.), szül. idő: ………. , NEPTUN-kód: ………… ,a Semmelweis 

Egyetem Fogorvostudományi Karának 4. éves … csoportos hallgatója az alábbi szakdolgozat-

téma kidolgozásáról önként lemondok ……………… (2.), szül. idő: ………. , NEPTUN-kód: 

………… ,a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának 4. éves … csoportos 

hallgatójának javára. 

 

A szakdolgozat témája: ……………………………………………………………………… 

 

 

 

         ……………………...  

Kelt.:          Aláírás 

 

 

 

 

 


