A Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Karának
a záródolgozat/szakdolgozat/diplomamunka/portfólió készítés, leadás, bírálat szabályairól szóló 5/2021.
számú dékáni utasítása

2021. augusztus 26.

PREAMBULUM
A veszélyhelyzetet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány során hozott intézkedések között a Pécsi Tudományegyetem Egészégtudományi
Karán bevezetésre került új adminisztrációs eljárásként a szakdolgozatok leadásának elektronikus
lehetősége. Tekintettel arra, hogy a pandémia alatt alkalmazott egyszerűsített szakdolgozatleadási
rend megtartása célszerű és a hallgatók, valamint az adminisztráció érdekét szolgálja, e fent nevezett
jó gyakorlat megtartása érdekében az alábbi utasítást adom ki.
1. § [Formai és tartalmi elvárások]
(1) A záródolgozatot/szakdolgozatok/diplomamunkát/portfóliót (továbbiakban: szakdolgozat), a
technikai segédlet és oktatóvideó alapján a Neptun Tanulmányi Rendszerbe kell feltölteni, a
hallgatóra vonatkozó 1/2014-es, illetve 5/2008-as Dékáni Utasításban kötelezően előírt és
részletezett tartalommal, az előírt könyvtárszerkezetnek megfelelően.
Továbbá a Dékáni Utasítás alapján leadandó egyéb nyomtatványokat a szakdolgozat mappába
szükséges feltölteni kitöltve és aláírva.
Amennyiben az 1/2014. számú dékáni utasítás szerint készíti a szakdolgozatát:
- 6. sz. melléklet,
- 7.2. sz. melléklet,
- nyilatkozat az írásmű eredetiségéről,
- engedélyezett módosítási kérelem másolata (amennyiben van)
Amennyiben az 5/2008. sz dékáni utasítás szerint készíti a szakdolgozatát:
- 6. sz. melléklet,
- hallgató nyilatkozata 1.1 sz. melléklet vagy 1.2 sz. melléklet (titkos/nem titkos)
- a szakdolgozat absztraktja (magyar nyelvű)
- engedélyezett módosítási kérelem másolata (amennyiben van)
- nyilatkozat az írásmű eredetiségéről
2. § [Leadási határidő]
(1) A részletes tanév időbeosztásban meghatározottak szerint: :
.http://www.etk.pte.hu/oktatas/tanulmanyi-ugyek/reszletes-tanevbeosztas
3. § [Értékelési szempontok]
(1) A formai és tartalmi értékelés szempontjai nem módosulnak, azonban a szakdolgozat elektronikus
leadása esetén azokat nem a mellékletek szerinti űrlapon, hanem a Neptun rendszerben generált
elektronikus űrlapok alkalmazásával szükséges elkészíteni.
(2) A formai ellenőrzést a Tanulmányi Osztály, a tartalmi ellenőrzést pedig a témavezető(k) és a
képzésért felelős intézet által kijelölt opponens végzik.
4. § [Egyéb rendelkezések]
(1) Valamennyi, jelen Utasításban nem részletezett eset tekintetében az 1/2014-es és az 5/2008-as
Dékáni Utasítás rendelkezései az irányadók.
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