Hallgatói tájékoztató a
szakdolgozat/projektmunka neptunadminisztrációjáról

HALLGATÓI FELADATOK A NEPTUN RENDSZERBEN:
1) Szakdolgozati/projektmunka témajelentkezés
A hallgatóknak a szakdolgozat/projektmunka témajelentkezési időszakban a Neptun rendszerben
megadott oktatói kerettémák és altémák alapján témát kell megjelölniük. A leírás mezőben
szereplő altémák közül választva, azt a Cím mezőbe feltűntetve tehetik meg. Egyedi témát –
figyelembe véve a megadott kerettémát (továbbá az altémák is orientációul szolgálnak) hasonló
módon a Cím mezőbe beírva lehet megadni. Egyedi témát mindenképpen érdemes a témavezető
oktatóval előzetesen egyeztetni!
Figyelem! A témajelentkezési időszakban egy szakdolgozati/projektmunka témára lehet leadni a
jelentkezést! A jelentkezési időszak alatt a hallgató változtathat (témát és témavezető oktatót is).
Amennyiben a hallgató kimerítette a leadható jelentkezése számát, a rendszer a további
jelentkezését elutasítja.
A témavezető oktató a hallgatók által megadott témákat a véleményezési időszakban értékeli.
Menete:
1. A Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüpont alatt a hallgató
jelentkezési időszakban láthatja a képzéséhez, illetve az adott félévben szakokhoz
hozzárendelt, érvényes szakdolgozat-jelentkezési keret- és altémák listáját.

2. Szakdolgozat jelentkezés linkre kattintson

3. A szakdolgozat jelentkezésénél az időszakok közül válassza ki az érvényes időszakot,
nyomja meg a listázás gombot. Ennek hatására megjelennek azok a témák, melyek az adott
képzésen elérhetőek (… (tanár neve) szakdolgozati témái)

4. Az egyes témáknál a sor végén lévő + jelre kattintva a témáról bővebb információt talál,
illetve itt tud jelentkezni. Válassza a Jelentkezés lehetőséget.
5. A jelentkezéskor írja be a konkrét témajavaslatát a Cím mezőbe, felülírva az ott található
kerettémát. A konkrét témajavaslatát kiválaszthatja a „Leírás” mezőben szereplő
szakdolgozati altémák közül, módosíthatja azokat, vagy megadhat saját témát is, ami illik a
témavezető oktató által meghirdetett témakörbe.

6. Amennyiben a tanszék elvárja a témavázlat/koncepció feltöltését, töltse fel azt, amit a +Fájl
feltöltés gombra kattintva végezhet el. (Csak a felsorolt típusú file-ok tölthetők fel!) Ezt
követően nyomja meg a Tovább gombot.

7. Ha minden rendben megadásra került, a sikeres jelentkezésről visszajelzést kap.

8. Ha másik témára szeretne jelentkezni, akkor a jelentkezési időszak végéig van lehetősége
ezt megtenni, azaz az adott témáról lejelentkezni és másikra átjelentkezni. Ezt a
Szakdolgozat jelentkezés ablakban teheti meg. Sor végén + jelre kattintva válassza a
Lejelentkezés lehetőséget. Ez után jelentkezhet a másik választott témára.

A szakdolgozat/projektmunka témajelentkezést a témavezető oktató véleményezi, azaz a
hallgató jelentkezését támogatja vagy elutasítja.
A jelentkezés eredményéről a hallgató a Neptun rendszeren keresztül értesülhet. A hallgató
elfogadott jelentkezésénél a „Beosztás eredménye” jelölőnégyzet IGAZ állítású lesz.
Amennyiben az oktató az első témaválasztási időszakban elutasított egy hallgatói
témajelentkezést bármilyen okból kifolyólag (pl. nem elfogadható egyéni téma, túl sokan
választották ugyanazt az altémát, stb.), vagy a hallgató lemaradt az alap témajelentkezési
időszakról, a témaválasztási pótidőszakban lehetősége van a témaválasztásra a pótjelentkezési
időszakra meghirdetett kerettémák és altémák közül. A témaválasztás menete az 1) pont szerint
történik.

2) Szakdolgozat/projektmunka elfogadtatása
A szakdolgozat/projektmunka jelentkezési időszakok lezárultát követően a hallgatók beosztásra
kerülnek az egyes oktatókhoz a Neptun rendszer által. Ezzel kialakul, hogy az egyes témavezető
oktatóknál mely hallgatók írnak szakdolgozatot, illetve projektmunkát.
Ezt követően kerül sor a témavezető oktatóval (belső konzulenssel) folytatott dolgozatkonzultációkra.
A konzultációs folyamat vége fele, a hallgatónak, a minimum 90%-os készültségű
szakdolgozata/projektmunkája bemutatását és egyeztetését követően, el kell dolgozatát
fogadtatnia a témavezető tanárával (belső konzulensével). Ehhez a hallgatónak a
szakdolgozatára/projektmunkájára vonatkozóan végleges befogadási kérést kell küldenie a
témavezető oktatónak a Neptun rendszerben, amelyet a témavezető támogatással/nem
támogatással értékelni fog. NAGYON FONTOS! Eme végleges befogadási kérés küldése nélkül,
illetve eme kérés témavezető oktatói támogatása nélkül (azaz a szakdolgozat/projektmunka
elfogadása nélkül) a szakdolgozat/projektmunka nem tölthető fel és nem adható le!

Menete:
1. A végleges szakdolgozat befogadáshoz nyomjuk meg a Szakdolgozat befogadási kérés
gombot.

3) Szakdolgozat/projektmunka végleges címének megadása
A
szakdolgozat/projektmunka
témavezető
oktatói
támogatását
(azaz
a
szakdolgozat/projektmunka témavezetői elfogadását) követően a hallgatónak a Neptun
rendszerben rögzítenie kell a témavezetővel egyeztettet, és általa jóváhagyott végleges
dolgozatcímet. FONTOS! A pontos (a témavezető által jóváhagyott!) végleges cím rögzítése
nélkül a szakdolgozat/projektmunka nem tölthető fel és nem adható le!
Menete:
1. Végleges címmegadás a Szakdolgozat feltöltése gombbal történik. A felugró ablakban a
Végleges szakdolgozat cím mezőbe rögzítsük a szakdolgozat címét, majd nyomjuk meg a
Tovább gombot.

2. NEM kell feltölteni a szakdolgozatot, csak nyomja meg a Fájlok mentése gombot, ezzel
rögzítjük a szakdolgozat végleges címét. Igény szerint a titkosítás beállítható.

4) A szakdolgozat/projektmunka bírálat(ok) megtekintése
Menete:
1. A konzulensek által adott értékelés megtekinthető a Bíráló/Konzulens gomb
megnyomásával. Felugró ablakban megjelennek a dolgozathoz rendelt oktatók, akik
sorában látszik a bírálat eredménye, illetve a kék nyílra kattintva, vagy a Bírálat
megtekintése lehetőséggel, letölthető a bírálat.

A szakdolgozattal/projektmunkával, továbbá a záróvizsgával kapcsolatos feladatokra vonatkozó
határidők a Kar honlapján a ’Hallgatók/Tanulmányok/Szakdolgozat és záróvizsga határidők’
menüpontban megtalálhatók.

