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Melléklet 

 
A szakdolgozat eljárási rend illesztése az új tantervekhez 

(munkaterv) 

Új 2017/2018. évi  tantervhez illeszkedő szakdolgozat-rend! 

Életbe lép: 2019/2020. évi tanévben. 

Az új rendszerű szakdolgozat-eljárási rend indulása: 2020 tavaszi félév. 
 

Projekt-elem 

(KT elfogadta) 

 
A projekt-elem részletes leírása 

(KT elfogadta) 

 

 
Tennivaló, javasol felelős, javasolt határidő 

Folyamatos tudományos 
kutatás-orientált oktatás 

A szakdolgozat írásához szükséges (az elméletben elsajátított) ismereteket a hallgató 
tudományos szakirodalmi és önálló kutatói példákon sajátítsa el tanulmányai alatt (1. 
szemesztertől), hogy a szakdolgozat megírásában már tudja hasznosítani tapasztalatait, 
megszerzett tudását. 
A kutatásmódszertani eljárásokat a hallgató tanulmányai alatt valamennyi tantárgyból 
ismerje meg és gyakorolja különböző feladatok segítségével (beadandó házi dolgozat 
megírása; kutatási terv elkészítése; e-learning rendszerben feladatok megoldása; 
statisztikai elemzések elkészítése, stb.). A gyakorlatok megvalósítását az oktatók 
fokozatosan kérjék számon, és szükség esetén konzultáljanak a hallgatóval. 

A Szakdolgozat-útmutató átírása, a projekt-elem 
megjelenítése az Útmutatóban 
 
Könyvtár 
 
2018. december 1. 

A szakdolgozat  
műfaja 

A szakdolgozat többféle műfajt képviselhet: esettanulmány, klinikai vizsgálaton alapuló 
vizsgálat, survey kutatás, meta-analízis, gyakorlatok strukturált elemzése, a megszerzett 
ismeretek rendszerező, értékelő és értelmező feldolgozása, stb. A tanszékek ezen 
szakdolgozati formákban hirdetnek témákat, megjelölve a kívánatos/elvárt formát. 

A Szakdolgozat-útmutató átírása szükség szerint  
 
Könyvtár 
 
2018. december 1. 

A szakdolgozat-készítés 
eljárási rendjének 
dokumentumai 

A szakdolgozat-eljárási rend dokumentumainak (jelentkezési lap, konzulensi megbízás, 
bírálói megbízás, tanszéki javaslati dokumentumok a könyvtár felé, stb. kialakítása.)  

Dokumentumok megszerkesztése 
 
Oktatási dékánhelyettes, Dékáni Hivatal 
2018. december 1. 

A szakdolgozat-
módszertan tantárgy 
tartalmi illesztése az 
íráshoz 

A szakdolgozat-módszertan tantárgy a szakdolgozat-írás előtt kezdődik. A 6. félévben 
az általános jellegű kurzusok: könyvtár, informatika, survey-módszertan, írás-tan, stb. a 
7. félévben a szakspecifikus kurzusok legyenek! 

A Szakdolgozat-módszertan tárgy tantárgyi programjának 
ki/átdolgozás 
 
Minden tanszék, könyvtár, lektorátus, Képalkotó 
Diagnosztikai Analitikus és Orvostechnikai tanszék 
Informatikai csoport 
2018. október 1. – tantárgylista (kurzus-tervek) egyeztetése, 
2019. március 31. – tantárgyi programok kidolgozása 
 



 
Projekt-elem 

(KT elfogadta) 

 
A projekt-elem részletes leírása 

(KT elfogadta) 

 

 
Tennivaló, javasol felelős, javasolt határidő 

A szakdolgozat tantárgy 
elhelyezése a tantervben 

A szakdolgozat-írás (szakdolgozat tantárgy) az eddigieknél rövidebb időszakra 
koncentrálódik (7.-8. félév). 

A Szakdolgozat-útmutató átírása + TVSz módosítása 
 
Oktatási dékánhelyettes, Dékáni Hivatal (jogászok) 
 
2018. június 1. 

A szakdolgozati 
témaválasztás 
mechanizmusa 

A hallgató a témát meghirdető tanszéken jelentkezik. A tanszékvezető a téma 
felelősével egyeztetve dönt a választott téma befogadásáról. Amennyiben a téma nem 
valamely tanszék meghirdetett témája, és nem dönthető el, hogy hova tartozik, a 
jelentkezés és a konzulens megbízása a szakirányfelelős tanszék hatáskörébe tartozik.  

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása 
 
Oktatási dékánhelyettes, Dékáni Hivatal (jogászok) 
 
2018. június 1. 

A szakdolgozati 
témaválasztás időpontja 

6. félévben. Határidő: április 30. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása 
 
Oktatási dékánhelyettes, Dékáni Hivatal (jogász) 
 
2018. június 1.  
 
+ 
 
Tanévnaptár módosítása 
 
Tanulmányi osztályvezető 
 
2019. április 30. 

A szakdolgozat-írás 
időintervalluma 

7. – 8. félév Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása 
 
Oktatási dékánhelyettes, Dékáni Hivatal (jogász) 
 
2018. június 1.  
 

A szakdolgozat 
konzulensének 
kijelölése, felkérése 

A hallgató által konzulensként felkért oktatónak a témagazda tanszék vezetője ad 
megbízást. Egy oktatónak maximum 15 szakdolgozatot készítő hallgatója lehet! Külső 
konzulens választása esetén a témát meghirdető tanszék vezetőjével kell egyeztetni a 
hallgatónak. 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása 
 
Oktatási dékánhelyettes, Dékáni Hivatal (jogász) 
 
2018. június 1.  
 



 
Projekt-elem 

(KT elfogadta) 

 
A projekt-elem részletes leírása 

(KT elfogadta) 

 

 
Tennivaló, javasol felelős, javasolt határidő 

A szakdolgozat 
leadásának időpontja 

A záróvizsga előtt 40 nappal.  Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása 
 
Oktatási dékánhelyettes, Dékáni Hivatal (jogász) 
 
2018. június 1.  
 
+ 
 
Tanévnaptár módosítása 
 
Tanulmányi osztályvezető 
 
2019- április 30. 

A szakdolgozat 
bírálójának felkérése 

A témafelelős tanszékvezető jelöli ki a bíráló személyét, aki lehet a konzulens is. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása 
 
Oktatási dékánhelyettes, Dékáni Hivatal (jogász) 
 
2018. június 1.  

A záróvizsgák éves 
száma, rendje 

Továbbra is marad a 3 záróvizsga, de az őszi záróvizsga november végén – december 
elején legyen! 

Tanévnaptár módosítása 
 
Tanulmányi osztályvezető 
 
2019. április 30. 

A szakdolgozat-védés 
elhelyezése a záróvizsga 
keretein belül, vagy 
azokon kívül 

A védés része marad a záróvizsgának. A bizottsági elnök és tagok, előzetesen 
betekinthetnek a szakdolgozatokba.  

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat áttekintése 
 
Oktatási dékánhelyettes, Dékáni Hivatal (jogász) 
 
2018. június 1.  

A szakdolgozat formai 
követelményei 

A hallgató elektronikus formában és egy nyomatott/bekötött példányban adja le 
szakdolgozatát, utóbbit a záróvizsga után visszakapja.  

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása 
Oktatási dékánhelyettes, Dékáni Hivatal (jogász) 
2018. június 1.  
+ 
Szakdolgozat-módszertan módosítása  
Könyvtár 
2018. június 1.  



 
Projekt-elem 

(KT elfogadta) 

 
A projekt-elem részletes leírása 

(KT elfogadta) 

 

 
Tennivaló, javasol felelős, javasolt határidő 

A szakdolgozat-védés 
folyamata 

Marad a jelenlegi rendszer. A szakdolgozat-értékelő lapon a kritikai rész részletesebb, 
informatívabb legyen! Marad a prezentáció, a bírálói kérdések, a bizottsági szerepkör. 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása 
 
Oktatási dékánhelyettes, Dékáni Hivatal (jogász) 
 
2018. június 1.  
 
+ 
 
Szakdolgozati Útmutató módosítása  
 
Oktatási dékánhelyettes 
 
2018. június 1. 

A szakdolgozat 
értékelési 
mechanizmusa, 
eszközei, az értékelés 
módja 

Megtartjuk a jelenlegi pontozási módszert, de a kritikai észrevételeket részletesebben 
kifejtjük írásban.  
 

Szakdolgozati-Útmutató módosítása  
 
Oktatási dékánhelyettes 
 
2018. június 1. 

A szakdolgozatok 
utólagos kezelése 

A nyomtatott verzió a védést követően visszakerül a hallgatóhoz, a CD lekerül a 
könyvtárba. A témafelelős tanszék javaslata alapján kerül archiválásra.(feltöltésre) 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása 
 
Oktatási dékánhelyettes, Dékáni Hivatal (jogász), Könyvtár 
 
2018. június 1.  
 

A szakdolgozatok 
további felhasználása: 
archiválás, publikáció, 
elismerések, MSc-
tanulmányok 

A szakirányfelelős tanszék (a témafelelős tanszék javaslatára) minden évben listázza a 
publikálásra, elismerésre, az archiválásra javasolt szakdolgozatokat és ezt továbbítja a 
könyvtárnak. 
„Az év legjobb 30 szakdolgozata” lista összeállítása, archiválása, „az év legjobb 5 
szakdolgozata” elektronikus évkönyv kiadása.  
A szakdolgozatok tudományos rendszerbe illesztése (TDK, publikációk, évkönyv, 30-as 
lista) 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása 
 
Tudományos dékánhelyettes, Dékáni Hivatal (jogász) 
 
2018. június 1.  
 



 
Projekt-elem 

(KT elfogadta) 

 
A projekt-elem részletes leírása 

(KT elfogadta) 

 

 
Tennivaló, javasol felelős, javasolt határidő 

A szakdolgozat-
módszertan tantárgy 
felépítése 
 

Minden oktatási szervezeti egység meghirdet egy-két (1-2 kredites) kompetenciájába 
tartozó szakdolgozat-módszertan kurzust, a hallgatók ezekből a témavezető-tutor 
segítségével választanak 4 kreditnyit.  

Tantárgyi programok kidolgozása, elfogadása,  
 
Minden tanszék, + Kari tanács + tantárgyfelelős 
 
2019. március 31. 

Szakdolgozati témák, 
témavezetők, ajánlott 
módszerek véglegesítése 

Aktualizálni kell a választás alapjául szolgáló listát. Lista szerkesztése 
 
Oktatási dékánhelyettes, minden tanszék, könyvtár, lektorátus 
 
2019. december 1. 

 


