
Szakdolgozat-eljárás feladatterve 
 

(Egészségturizmus specializáción a határidők egy félévvel korábban értendők és kezelendők) 
 

Feladat Határidő Hallgató Kari szervezeti egység 

szakdolgozat-módszertan kurzusok tantárgyi 

programjainak aktualizálása 
4. félév szorgalmi időszak vége  kurzusfelelős tanszékvezető 

szakdolgozat-módszertan kurzusok Neptunban történő 

meghirdetése 
5. félév szorgalmi időszak vége  kurzusfelelős tanszékvezető 

szakdolgozati témalista aktualizálása 
5. félév szorgalmi időszak 4. oktatási 

hét eleje 
 témafelelős tanszékvezető 

szakdolgozat-módszertan kurzus-portfolió közzététele 5. félév 4. oktatási hét vége  kurzusfelelős tanszékvezető 

szakdolgozat-módszertan órarendek közzététele a 

honlapon 
5. félév szorgalmi időszak vége  

kurzusfelelős tanszékvezető, tanulmányi 

osztály 

hallgatók tájékoztatása a szakdolgozati témaválasztás 

rendjéről 
5. félév 4. oktatási hét  

tanulmányi osztály, 

szak/szakirányfelelős tanszékek 

oktatásszervezői 

szakdolgozati témaválasztás 5. félév 5-8. oktatási hét hallgatók  

részidős képzésekben igényfelmérés a szakdolgozat-

módszertan kurzusokra 

5. félév szorgalmi időszak utolsó 

előtti tanulmányi hete 
hallgatók 

szak/szakirányfelelős tanszékek 

oktatásszervezői 

részidős igények egyeztetése a szakirányfelelős 

tanszékvezetővel, témafelelős tanszékvezetők felkérése 
5. félév szorgalmi időszak vége  

szakirányfelelős tanszékvezető, 

témafelelős tanszékvezető 

kurzusok teremigényének egyeztetése 5. félév vizsgaidőszak 4-6. hete  
szakirányfelelős tanszékvezető, 

tanulmányi osztály 

jelentkezés a szakdolgozat-módszertan kurzusaira 6. félév tárgyfelvételi időszak hallgatók  



Feladat Határidő Hallgató Kari szervezeti egység 

szakdolgozat-módszertan tárgyból aláírás megadása, 

gyakorlati jegy bejegyzése 

6. félév szorgalmi időszak vége, 

vizsgaidőszak 
 kurzusfelelős tanszékvezető 

a hallgatók felhívása a szakdolgozat-módszertan 

kurzusból megszerzett kreditek ellenőrzésére 
6. félév vizsgaidőszak végén  tanulmányi osztály 

a szakdolgozat-módszertanból megszerzett kreditek 

ellenőrzése 
6. félév vizsgaidőszak után 2 hét hallgatók  

szakdolgozati téma módosítása 6. félév 10. oktatási hét végéig hallgatók  

a szakdolgozat-módszertanból megszerzett kreditek 

ellenőrzése az abszolutórium szempontjából 
8. félév vizsgaidőszakának vége  tanulmányi osztály 

szakdolgozat-írás 6-8. félév (tanterv szerint) hallgatók témavezetők 

szakdolgozat-leadás a záróvizsga előtti 40. nap hallgatók  

leadott szakdolgozatok és bíráló vélemények 

megküldése szakirányfelelős tanszékeknek 

záróvizsga-időszak első napját 

megelőző 10. napig 
 témafelelős tanszékvezető 

szakdolgozat védése  elméleti szóbeli záróvizsgán hallgató szakirányfelelős tanszékvezető 

Szakirányfelelős tanszék listázza a publikálásra, 

elismerésre javasolt szakdolgozatokat. Az elektronikus 

példányokat továbbítja a Könyvtárnak. 

8. félév vége  szakirányfelelős tanszékvezető 

szakirányfelelős tanszékek megküldik javaslatukat a 

szakdolgozatok további hasznosítására, elismerésére a 

kar dékánjának a Dékáni Hivatalon keresztül 

8. félév vége  szakirányfelelős tanszékvezető 

 


