KRE BTK

Témabejelentő és igazolólap a Bologna képzésben résztvevők részére
/Kitöltés előtt olvassa el a túloldali tájékoztatót! /
KÉRJÜK A NYOMTATVÁNYT OLVASHATÓAN,
NYOMTATOTT BETŰVEL SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI!

A hallgató neve: …………………………………………………………………………………………………………….…
Születési hely és dátum : ………………………………………………………………………………………………………
Alapszak: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Választott téma címe: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
a hallgató aláírása

Témavezető neve, beosztása: ........................................................................................................................……………...
Tanszék, intézmény: ………………………………………………………………………………………………………...
……...…………………………………………
a témavezető aláírása

A bejelentett téma címét a fent nevezett alapszak zárásához elfogadom.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Budapest, 20…… …………..

………………………………………………

dátum

tanszékvezető/intézetvezető aláírása

A témabejelentés beérkezett: …………………………………………..
dátum

Átvette:

………………………………………………………………
TO aláírás

Legkorábban záróvizsgázhat: 20………

tavaszi / őszi vizsgaidőszakban

A konzultációk igazolása:
(két alkalom)
Ssz.

1.
2.

Konzultáció tárgya:

Dátum:

Témavezető aláírása:

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKDOLGOZATRÓL
BOLOGNA RENDSZERŰ KÉPZÉSBEN JÁRÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA A TVSZ: 79. §. alapján

Témabejelentés módja:
A jelen űrlapot 1 példányban kell benyújtani a Tanulmányi
Osztályra a megfelelő aláírásokkal ellátva. A TO záradékolja, utána készül egy fénymásolat,
melyet megtart a TO, az eredeti példány a hallgatóé lesz.
Határidők:
Témabejelentés határideje: TVSz. 79.§ (4)
A 4. szemeszterben, a szorgalmi időszak vége.
Témaváltoztatás határideje: TVSz. 79.§ (17)
Az 5. szemeszterben a félévi vizsgaidőszak utolsó napja engedély szükséges.
A kész diplomadolgozat leadása:
1. tavaszi záróvizsgához (június): április 15.
2. őszi záróvizsgához (január): október 15.

tanszékvezetői/intézetvezetői

Aki e határidőket elmulasztja, csak a következő vizsgaidőszakban vizsgázhat.
A TVSz. 79. § rendelkezik a szakdolgozat elkészítésének fontos tudnivalóiról az alábbiak
szerint:
-

-

-

TVSz. 79. § (8): „Anglisztika és germanisztika szak esetében az adott szak
nyelvén kell megírni a szakdolgozatot.
TVSz. 79. § (9) : „A szakdolgozat elkészítéséhez a hallgatónak témavezető
(konzulens) tanárt kell felkérnie. A témavezetőt a hallgató az egyetem
főállású oktatói közül választja ki. Témavezető az egyetem legalább
adjunktusi beosztású főállású oktatója, ill. tudományos kutatója lehet. „
TVSz. 79. § (10) : „A hallgató a szakdolgozat készítése során köteles két
alkalommal konzulens segítségét igénybe venni”. Ezt a konzulens ezen az
igazoló lapon aláírja. Ezt az igazoló lapot a dolgozatba be kell köttetni
utolsó lapként.
TVSz. 79. § (11) : „A szakdolgozat terjedelme a „BA” szakokon 52 ezer
karakter, legalább 30 oldal kell legyen. A formai követelményeket ld.
TVSz ugyanezen pontjában.”

Benyújtás: Az elkészült szakdolgozatot egy kötött és egy elektronikus formában a
Tanulmányi Osztályra, egy kötött (vagy fűzött) példányban az illetékes tanszéken kell leadni.
A bíráló: TVSz. 79. § (15) : „A szakdolgozatot a konzulens és egy – az adott oktatási
szervezeti egység vezetője által felkért – bíráló értékeli.
TVSz. 79 § (16) : „A szakdolgozat értékelését és javasolt érdemjegyét
tartalmazó bírálatot három példányban gépelt formában magyar nyelven kell elkészíteni
idegen nyelv szakokon is. Amennyiben nem magyar anyanyelvű a bíráló a bírálat
fordításáról az adott oktatási egység gondoskodik. A bírálatnak a dolgozattal kapcsolatosan
kérdéseket is tartalmaznia kell. A bírálatokat a védés alkalmával a bizottság ismerteti a
jelölttel.
A bíráló a bírálatot köteles a védés előtt 2 héttel leadni.”
TVSz. 84 § (7): „Az a hallgató, akinek szakdolgozati minősítése elégtelen (1)
leghamarabb a következő záróvizsga- időszakban bocsátható záróvizsgára. Elégtelen
szakdolgozat helyett új benyújtása csak egy alkalommal lehetséges.”
TVSz. 86. § (1): „Sikertelen záróvizsga esetén a jelölt összesen annyi alkalommal tehet
ismételt záróvizsgát, ahány tantárgyból a záróvizsga áll, egy tantárgyból azonban két
alkalommal. A sikertelen záróvizsga megismétlése csak a következő záróvizsga időszakban
lehetséges.”

