A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI
ÉS FORMAI
KÖVETELMÉNYE

Corvinus Hallgatói
Önkormányzat

A szakdolgozat tartalmi követelményei

Mindegyik típusú szakdolgozatra vonatkozik, hogy:
A szakdolgozat elvárt, mellékletek nélkül számított terjedelmét a szakdolgozat típusától függően a szakfelelősök szakonként egyedileg szabályozzák.
A) Mindegyik típusú szakdolgozatnak tartalmaznia kell:
•

Az összegzést, összefoglalást.

•

A hivatkozásjegyzéket, ami segít visszakövetni a dolgozatban szereplő
hivatkozásokat.

•

A mellékleteket (nem kötelező, kivéve a pályamű típusú és projekttípusú szakdolgoztok esetén)

1) Kutatásalapú szakdolgozat tartalmi követelményei:
•

A dolgozat címe: a dolgozat tartalmát tömören fejezze ki

•

Ha szükséges, magyarázó alcím is adható eligazításhoz a tantárgyat illetően

•

Utaljon a cím fő témakörre.

•

A szakdolgozat típusától függő legyen a kidolgozás.

•

Az A. pontban megjelölt tartalmi egységek.

2) Portfóliótípusú szakdolgozat tartalmi követelményei:
•

A portfólió céljának meghatározása.

•

A portfólióban megjelenő anyagok, részterületek összekapcsolása.

•

A portfólióban található dokumentumokkal kapcsolatos irányított önreflexió.

•

Az A. pontban megjelölt tartalmi egységeket.

A szakdolgozat tartalmi követelményei

3) Pályamű-típusú szakdolgozat tartalmi követelményei:
•

Az adott alkotás és az alkotási folyamat bemutatása.

•

Az alkotásra adott kritikai reflexió.

•

A bemutatott anyagok összekapcsolását, azok képzéshez igazodásának bemutatása.

•

Az A. pontban megjelölt tartalmi egységek.

•

Maga az alkotás (film, program stb) a dolgozat mellékletét kell képezze.

4) Projekttípusú szakdolgozat tartalmi követelményei:
•

Az adott projekt és az alkotási folyamat bemutatása.

•

Az anyaggyűjtés módszertani bemutatása.

•

Elemzés, értékelés, vélemények bemutatása.

•

A projektre adott kritikai reflexió.

•

A bemutatott anyagok összekapcsolása, azok képzéshez igazodásának
bemutatása.

•

Az A. pontban megjelölt tartalmi egységek.

•

Maga a projektmunka a dolgozat mellékletét kell képezze.

A szakdolgozat formai követelményei
Mindegyik típusú szakdolgozatra vonatkozik, hogy:
A szakdolgozati fájl elnevezése: NÉV_NEPTUNKÓD_szakdolgozat_szak_év
példa: MINTAMARCELL_KLMN34_SZAKDOLGOZAT__2021

A portfóliótípusú szakdolgozat esetén a kritikai reflexió, pályamű-típusú és
projekttípusú szakdolgozat esetén a vezetői összefoglalók formai követelményei megegyeznek a kutatásalapú szakdolgozat formai követelményeivel.
A portfóliótípusú és a projekttípusú szakdolgozatok esetén a hivatkozásokra és hivatkozásjegyzékre vonatkozó formai követelmények megegyeznek
a kutatásalapú szakdolgozat formai követelményeivel.

1) Kutatásalapú szakdolgozat formai követelményei:
Címlap: két címlap összesen.
•

1. címlap: csak a szakdolgozat megnevezése, szerző neve és évszám
szerepelhet rajta.

•

2.címlap: Egyetem neve, szerző neve, szakja és specializációja, dolgozat
címe, konzulens neve és évszám szerepel rajta.

•

Harmadik oldal a tartalomjegyzék.
Szövegtörzs:

•

Betűtípus: talpas (“serif”), 12 pontos.

•

1,5 soros sorköz (a felsorolások kivételével).

•

Sorkizártan.

•

Strukturális szintek jelölése.

•

Folyamatos oldalszámozás.

•

Függelék megfelelő jelölése. ek.

A szakdolgozat formai követelményei

Ábrák, táblázatok:
•

Be kell számozni az ábrákat, táblázatokat.

•

Ha szükséges, ábrajegyzéket is kell készíteni.

Hivatkozások:
A szakdolgozat tudományos műnek minősül, ezért alkalmazni
kell a tudományos művekre vonatkozó szabályokat.
Legfontosabb a megfelelő minőségű források felhasználása
és a hivatkozási rend használata (APA).
Hivatkozásjegyzék:
Azoknak a szakirodalmi publikációknak, tanulmányoknak részletezése,
amelyekre a dolgozatban – ideértve az ábrákat, táblázatokat, statisztikai
adatokat és becsléseket, mellékletek tartalmát – hivatkozás szükséges.

2) Portfóliótípusú szakdolgozat formai követelményei:
•

Két részből áll:

•

1.Kritikai reflexió – formai követelményei megegyeznek a kutatásalapú
szakdolgozatéval

•

2.Prezentáció, formai követelményei:

•

Első oldal: tartalmazza a szakdolgozat címét, szerző nevét, beadás évszámát, Egyetem hivatalos logóját.

•

Második oldal: Tartalomjegyzék.

•

Oldalszámozást kell alkalmazni a prezentációban.

•

Hivatkozások és hivatkozásjegyzék.

A szakdolgozat formai követelményei

3) Pályamű-típusú szakdolgozat formai követelményei:
•

2 részből áll:

•

1.Vezetői összefoglaló

•

2.Maga az alkotás, aminek elvárt formátumát a szakfelelősök szakonként szabályozzák

4) Projekttípusú szakdolgozat tartalmi követelményei:
•

2 részből áll:

•

1.Vezetői összefoglaló.

•

2.Prezentáció, formai követelményei:

•

Első oldal: tartalmazza a szakdolgozat címét, szerző nevét, beadás évszámét, Egyetem hivatalos logóját.

•

Második oldal: Tartalomjegyzék.

•

Oldalszámozást kell alkalmazni a prezentációban.

•

Hivatkozások és hivatkozásjegyzék.

Szakdolgozat-leadási és záróvizsgára jelentkezési határidők és feladatok
Előrehozott decemberi záróvizsga

A határidőn túli szakdolgozatleadásra már 2021.
szeptemberben életbelépett TVSZ alapján nincs le•

Szakdolgozat leadásának helye: Neptun

•

A leadott szakdolgozat nem vonható vissza (kivéve befogadott TDK)

1) Mindegyik típusú szakdolgozatnak tartalmaznia kell:

2) Szakdolgozatleadásra és záróvizsgajelentkezésre vonatkozó határidők.

Ezlőrehozott decemberi zsáróvizsga

Előrehozott decemberi záróvizsgát a következő szak hallgatói tehetnek:

Szakdolgozat-leadási és záróvizsgára jelentkezési határidők és feladatok
A táblázatban szereplő szakok hallgatói a szakdolgozat leadással és a záróvizsgára jelentkezésükkel döntik el, hogy a decemberi vagy a januári záróvizsgán vesznek-e részt.
•

Amennyiben a hallgató a megadott határidőig nem adja le a szakdolgozatát, a decemberi záróvizsgán nem vehet részt, viszont a januári záróvizsgához tartozó határidőig leadhatja, és a januári záróvizsgán még
részt vehet.

•

Ha egyik határidőt sem tartja be a hallgató, ebben a félévben
(2021/2022 1.) nem záróvizsgázhat.

•

Amennyiben a hallgató a határidőig nem jelentkezik a decemberi záróvizsgára, a januárira még jelentkezhet (a szakdolgozat leadása nem
jelent automatikus jelentkezést). Ha egyik záróvizsgára sem jelentkezik, nem teheti le a záróvizsgát a félévben a hallgat

Jelentkezés a záróvizsgára
•

Jelentkezés helye: Neptun [ügyintézés - > záróvizsga menüpont]

Decemberi záróvizsgához tartozó határidők:

Szakdolgozat-leadási és záróvizsgára jelentkezési határidők és feladatok
Januári záróvizsga
•

Amennyiben a hallgató a megadott határidőig nem adja le a szakdolgozatát, ebben a félévben (2021/2022 1.) nem záróvizsgázhat.

•

Ha a hallgató a határidőig nem jelentkezik záróvizsgára, teheti le a záróvizsgát a félévben (a szakdolgozat leadása nem jelent automatikus
jelentkezést)

Jelentkezés a záróvizsgára
•

Jelentkezés helye: Neptun [ügyintézés - > záróvizsga menüpont]

Ha a hallgató, volt hallgató korábban már leadta a szakdolgozatát akár a
Moodle rendszerbe vagy a Neptunba, akkor a szakdolgozat bírálata két
évig érvényes és nincs a hallgatónak ez ügyben teendője. (2019/2020/1 tanévben vagy utána leadott szakdolgozat esetén)

Szakdolgozat-leadási és záróvizsgára jelentkezési határidők és feladatok
2021/2022. Tanévben szakdolgozat feltöltésére jogosultak
Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetén:
•

Akik a szakszeminárium II. vagy ezzel egyenértékű tantárgyat vettek fel
(akár első, akár második alkalommal) teljesítették, érdemjegyet kaptak
rá, de nem szerezték meg a végbizonyítványt és nem adták le a szakdolgozatukat.

•

A “Kérelem szakdolgozat folytatására hallgatói jogviszony alatt” kérelmet benyújtották és a kérelmet jóváhagyták.

•

Akik már legalább 2 éve leadták a szakdolgozatukat, de a “Kérelem
szakdolgozat folytatásra hallgatói jogviszony alatt” kérelmet benyújtották és a kérelmet jóváhagyták.

Hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők esetén:
•

Akik 2012/2013 tanévtől kezdődően első évfolyamon kezdték meg tanulmányaikat

•

Ha még nem adta le a szakdolgozatát:

•

a “Kérelem végbizonyítvány kiállítása után szakdolgozat folytatásra
vagy szakdolgozat aktualizálásra” nevű kérvényen kellett kérvényezniük a folytatást és a szakdolgozat leadását

•

A szakdolgozatfolytatásra kapott engedély esetén a hallgató a Szakszeminárium kiegészítő I. tantárgyat vette fel

•

Ha már legalább 2 éve leadta a szakdolgozatát, de a végbizonyítvány
kiállításától még nem telt el 5 év

•

A szakdolgozatuk érvényességével kapcsolatban kérelmet kell benyújtani (és a szakdolgozatukat újra fel kell tölteni)

•

Kérelem neve: „Kérelem végbizonyítvány kiállítása után szakdolgozat
folytatásra vagy szakdolgozat aktualizálásra”

Szakdolgozat-leadási és záróvizsgára jelentkezési határidők és feladatok
•

Akik 2011/2012. Tanévvel bezáróan első évfolyamon kezdték meg tanulmányaikat:

•

Akik még nem töltötték fel szakdolgozatukat a szakdolgozat leadását kérvényezniük kell a Neptunban: Kérelem neve: „Kérelem végbizonyítvány kiállítása után szakdolgozat folytatásra vagy szakdolgozat
aktualizálásra.”

•

Akik már legalább 2 éve leadták a szakdolgozatukat a szakdolgozatuk érvényességével kapcsolatban kérelmet kell benyújtaniuk és a
szakdolgozatukat újra fel kell tölteniük: Kérelem neve: „Kérelem végbizonyítvány kiállítása után szakdolgozat folytatásra vagy szakdolgozat
aktualizálásra.”

Elégtelen szakdolgozat

•

Ha elégtelenre értékelték a szakdolgozatot a bírálók, és azt a hallgatók nem védhették meg, a szakdolgozatuk leadását a következő
kérvények kitöltésével kezdeményezhetik:

•

„Kérelem szakdolgozat készítés folytatására, leadására (hallgatói jogviszony alatt)”

•

„Kérelem végbizonyítvány kiállítása után szakdolgozat folytatásra, vagy
szakdolgozat aktualizálásra.”

•

Ha egy korábbi záróvizsga alkalmával a hallgató szakdolgozatvédése elégtelen lett, és a Záróvizsgabizottság új szakdolgozatkészítést
határozott meg a következő kérvényt kell kitölteni és benyújtani (ha
2016/2017. Tanév őszi félév végén vagy ezt követően szereztek végbizonyítványt):

•

„Kérelem végbizonyítvány kiállítása után szakdolgozat folytatásra vagy
szakdolgozat aktualizálásra.”

Szakdolgozat-leadási és záróvizsgára jelentkezési határidők és feladatok

TDK dolgozat befogadása szakdolgozatként
Amennyiben 2020/2021/2 félévben kérvényezte a hallgató a TDK dolgozatának szakdolgozatként történő elfogadását és erre engedélyt kapott:
Nem kell feltöltenie a TKD dolgozatot, a Neptunban a PM elvégzi azt
Aki 2021. májusában az egyetemi Tudományos Diákköri Konferenciára
önállóan készített dolgozattal vett részt és OTDK-ra jelölték a “Kérelem
a 2021. májusi Tudományos diákköri dolgozat befogadása szakdolgozatként 2021/22/1 félévi záróvizsgához” kérvény kitöltésével és benyújtásával kérvényezheti a TDK dolgozatának szakdolgozatként való elfogadását

Szakdolgozat-leadás a Neptun rendszerben
A végeleges ladás előtt próbafeltöltésre lesz lehetőség az Urkund szövegegyezés vizsgálathoz a Moodle-ban
•

Erre külön Moodle kurzus kerül létrehozásra

•

Neve: Szakdolgozat próbafeltöltés 2021/2022/1

•

Csak akkor lehetséges a feltöltés, ha a hallgató hozzá van rendelve ehhez a kurzushoz

•

Próbafeltöltés ideje: 2021.10.22-től 2021.11.29-ig

•

Szakdolgozat feltöltésére többször is lehetőség van: “Szakdolgozat feltöltése (próba)” menüpontban

Szakdolgozat-leadási és záróvizsgára jelentkezési határidők és feladatok

Végleges szakdolgozat-feltöltés a Neptun rendszerben, nyilatkozatok:
Szakdolgozat leadásának kezdeményezése: Tanulmányok/Szakdolgozat/
Szakdolgozat jelentkezés/”Szakdolgozat befogadási kérés” gomb
Az elindított szakdolgozat-befogadási kérést a konzulens/témavezető a
“Végleges szakdolgozat beadás támogatás” mező “Támogatva” értékőre
történő beállításával fogadhatja el

Ezt követően a hallgató számára a “Szakdolgozat feltöltése” gomb aktívvá válik
•

Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüpontban
található

•

“Szakdolgozat feltöltése határidő” mezőben megadott időpontig

Szakdolgozat feltöltése, nyilatkozat a saját munkáról, a párhuzamos képzésben írt szakdolgozatról és a szakdolgozat nyilvánosságáról
Szakdolgozat feltöltése: “Szakdolgozat feltöltése” gomb megnyomása,
majd
•

a szakdolgozat végleges címének megadása

•

Nyilatkozni kell a saját munkáról és a párhuzamos képzésben készített
szakdolgozatról, elfogadással

•

Ezután jelenik meg a dokumentumfeltöltési ablak

•

Lehetőség van kiválasztással nyilatkozni a szakdolgozat nyilvánosságáról

•

Lehetőség van további előírt dokumentumok feltöltésére is

Szakdolgozat-leadási és záróvizsgára jelentkezési határidők és feladatok
Ellenőrzések a szakdolgozatleadáshoz záróvizsgára
jelentkezéshez:
Minden hallgatónak és végbizonyítványt szerzett hallgatónak ellenőriznie kell, hogy hozzáfér-e a Neptunhoz. Amennyiben nem tud belépni a
Neptun rendszerbe, 2021. október 25-től a intezd.online@uni-corvinus.hu
címen tudja jelezni.
Minden hallgatónak a tervezett leadás előtt legalább 3 munkanappal ellenőriznie kell a Neptunban, hogy
•

hozzáfér-e a szakdolgozat leadásához szükséges menüponthoz és

•

ott a témavezető oktatója helyesen szerepel-e

•

Aktív-e a Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés oldalon
a “Szakdolgozat befogadási kérés” gomb

•

Ha valami probléma merül fel akkor a szakfelelős (vagy specializációfelelős) szerinti titkárságot kell keresni

Amennyiben a hallgatónak egyéb, Neptun szakdolgozattal kapcsolatos
szakdolgozati technikai problémája merül fel a pm@uni-corvinus.hu címen tud segítséget kérni
A próbafeltöltés előtt ellenőrizni kell, hogy a Moodle-felületen megjelent-e a próbafeltöltési kurzus (ha probléma merül fel: moodlehelpdesk@
uni-corvinus.hu címen tudja jelezni a Neptunkód és a név megadásával)
Cusman belépési probléma esetén a helpdesk@uni-corvinus.hu címen lehet jelezni (Neptunkód és név megadásával)

*A szakdolgozat leadás három lépésből áll és 16:00 óráig a teljes folyamatot el kell végezni (befogadáskérés, támogatás megszerzése, szakdolgozat feltöltése, nyilatkoztok kitöltése)! Amennyiben a javasolt határidőket
nem tudja betartani, úgy szakdolgozat leadást nem biztos, hogy 16 óráig
be tudja fejezni.

