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A képzési és kimeneti követelmények, valamint a tanterv előírásai alapján a hallgatók az alapképzésen 
szakdolgozatot, mesterképzésen diplomamunkát készítenek. A dolgozat készítésével a jelöltnek elsősor-
ban azt kell bizonyítania, hogy hivatása gyakorlásához tanulmányai során kellően megalapozott elméle-
ti-szakmai ismereteket szerzett, s ezek birtokában egy adott témában önálló elemzésre és szintézisre 
képes, a tanultak gyakorlati alkalmazásához megfelelő áttekintéssel, jártassággal és készséggel rendel-
kezik. 
 
Az elmúlt évhez hasonlóan a Kar valamennyi Intézete ajánlhatott szakdolgozati/diplomamunka 
témákat. A témajegyzékek megtekinthetők a Moodle rendszerben (https://moodle.uni-nke.hu) és 
az Intézetek hirdetőtábláin. Amennyiben a hallgató nem a felkínált témajegyzékből választ, a témavá-
lasztást a meghirdetésért felelős intézetvezetővel, valamint a szakfelelőssel vagy a szakirány-felelőssel is 
jóvá kell hagyatnia. Csak olyan feladatot lehet kiadni, amely a képzés során megszerzett ismeretek birto-
kában, a témavezető irányításával fél év alatt kidolgozható, és amellyel a jelölt bizonyíthatja, hogy kellő 
jártasságot szerzett az ismeretek gyakorlati alkalmazásában. 
 
A hallgatók a témára a megfelelő témaválasztási lappal (Témaválasztólap 2015/2016. tanévtől kezdett 
hallgatók részére formanyomtatvány; Témaválasztó/Konzultációs igazolólap 2015/2016. tanév előtt 
kezdett hallgatók részére formanyomtatvány) jelentkezhetnek, mely a kari honlapról letölthető (aki 
egyéni témát választ, annak az „Egyéni szakdolgozat/diplomamunka téma kérelem” című nyomtatványt 
is kell kitöltenie). A kitöltött, konzulens által aláírt témaválasztó lapot az illetékes Intézet titkárságán kell 
leadni. A témaválasztás a konzulens és az intézetvezető ellenjegyzése után tekinthető megtörténtnek. 
 
A dékáni ajánlásnak megfelelően valamennyi hallgató közvetlenül az Intézetnél jelentkezik a témákra 
2018. május 15. napjától. 
 
A 2015/2016. tanév előtt jogviszonyt létesítő hallgatóknak a beadást megelőző hatodik hónap végéig 
kell témát választaniuk. Azon hallgatók, akik 2019. évi téli záróvizsga-időszakban szeretnének, záró-
vizsgát tenni 2018. május 31-ig választhatnak témát, a 2019. évi nyári záróvizsga-időszakban záró-
vizsgázó hallgatók pedig 2018. október 31-ig kötelesek témát választani. 
 
A 2015/2016. tanévben és azt követően jogviszonyt létesítő hallgatók esetében a témaválasztásnak 
legkésőbb a szakdolgozat/diplomamunka tantárgy ajánlott tanterv szerinti első meghirdetés tanulmányi 
félévének regisztrációs időszaka első napjáig meg kell történnie. Azon hallgatók, akik 2019. évi téli zá-
róvizsga-időszakban szeretnének záróvizsgát tenni 2018. január 22-ig választhattak témát, a 2019. évi 
nyári záróvizsga-időszakban záróvizsgázó hallgatók pedig 2018. augusztus 21-ig kötelesek témát vá-
lasztani. 
 
A témaválasztási lapokat az Intézetek a jóváhagyást követően a hallgatók számára kiadják. 
 
A dolgozatot a képzés utolsó félévében, legkésőbb április 30., illetve november 30. napjáig az ille-
tékes Intézetnél kell benyújtani. Késve benyújtott dolgozat esetén a jelölt legkorábban csak a követke-
ző záróvizsga-időszakban védheti meg a dolgozatát. 
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