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PREAMBULUM 

A veszélyhelyzetet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) számú 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre és Magyarország Kormányának 96/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletére 

tekintettel, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (a továbbiakban: „Kar”) 1/2014. Dékáni 

Utasításának  kiegészítéseként a Kar dékánja az alábbi kiegészítő utasítást (a továbbiakban: „utasítás”) adja 

ki.  

 
1. § [Formai és tartalmi elvárások] 

 
(1) A záródolgozat/szakdolgozat/diplomamunka/tanári portfólió (továbbiakban együttesen: 

szakdolgozat) formai és tartalmi elvárásai tekintetében az 1/2014-es Dékáni Utasítás (továbbiakban: 
Dékáni Utasítás) az irányadó azzal, hogy azon hallgatók esetében, akik a veszélyhelyzeti egyetemi és 
egészségügyi intézményi zárlati intézkedések miatt nem tudták a kutatásuk teljességéhez szükséges 
kontroll- vagy utóméréseket elvégezni és ezt a témavezető írásban igazolja, az összehasonlító 
matematikai statisztikai módszerek alkalmazása alól mentesülnek, dolgozatukban a minta 
jellemzését szolgáló leíró statisztikai módszereket és ezek eredményeit, továbbá az ezekből 
levonható következtetéseket kell ismertessék.  
 

(2) A dolgozat elvárt terjedelme az (1) bekezdésben ismertetett esetben a megadott minimális 
karakterszám (Dékáni Utasítás VII.9.) 90%-a, azaz kilencven százaléka.  
 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben nem szükséges módosítási kérelmet előterjeszteni. 
 

(4) A CD melléklet, valamint a szakdolgozat nyomtatott formában történő leadása, a korlátozó 
intézkedésekre tekintettel nem lehetséges, így azt, a későbbiekben megküldésre kerülő technikai 
segédlet és oktatóvideó alapján a Neptun tanulmányi rendszerbe kell feltölteni, a Dékáni Utasítás 
X.4. pontjában részletezett tartalommal.  
 

2. § [Leadási határidő] 
 

A záróvizsgaidőszak megkezdhetőségének biztosítása érdekében a Dékáni Utasítás X.1. pontjában 
meghatározottaktól eltérően a szakdolgozat végső leadási (feltöltési) határideje, a késedelmes leadást 
is magába foglalóan 2020. május 8. 16:00. Késedelmes leadásra irányuló kérelmet erre tekintettel 
nem szükséges előterjeszteni, késedelmes leadási díjat nem szükséges megfizetni.  

 
3. § [Értékelési szempontok] 

 
(1) A formai és tartalmi értékelés szempontjai nem módosulnak, azonban az elektronikus ügyintézésre 

történő átállás következtében azokat a mellékeltek szerinti űrlapon történő kitöltést követően a 
Neptun rendszerbe szükséges feltölteni.  

(2) A formai ellenőrzést a Tanulmányi Osztály, a tartalmi ellenőrzést pedig a témavezető(k) és a 
képzésért felelős intézet által kijelölt opponens végzik. 
 

4. § [Szakdolgozat védése] 

 
(1) A szakdolgozat védésére a tanév rendje szerint meghirdetett záróvizsga időszakban kerül sor, online 

módon.  
(2) A védés során a Bizottság tagjai és a védő hallgató online kapcsolatot létesít a Teams rendszerében 

(a kapcsolatot a Bizottság kezdeményezi), ahol a hallgató az asztal megosztása funkció segítségével 
megtartja prezentációját.  



(3) Amennyiben a kapcsolat a hálózat hibája miatt megszakad, a hallgató köteles azt ismét felépíteni, és 
jelentkezni a Teams rendszerben a bizottság elnökénél.  

(4) Amennyiben a meghibásodott kapcsolat nem állítható helyre, a védés meghiúsul, a hallgató 
érdemjegyet nem kaphat. Ebben az esetben a védés egy későbbi időpontban, de az aktuális 
záróvizsgaidőszakon belül megismételhető. 

(5) A bizottság a hallgató munkáját zártkörű videókapcsolatban értékeli, melyet követően az eredményt 
a hallgatóval ismerteti.  

 
5. § [Egyéb rendelkezések] 

 
(1) A járványügyi veszélyhelyzettel összefüggő korlátozó intézkedésekre tekintettel a szakdolgozat 

védés annak fennállásáig nem nyilvános, azon a bírálóbizottság tagjain és a hallgatón kívül más nem 
vehet részt. 

 
(2) Valamennyi, jelen Utasításban nem részletezett eset tekintetében az 1/2014-es Dékáni Utasítás 

rendelkezései az irányadók. 
 

(3) Jelen utasítás a mai napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg a korábbi, szakdolgozat leadását 
felfüggesztő utasításomat visszavonom. 
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