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A diplomamunka elkészítése és leadása
a Matematika és Számítástudomány Tanszéken
1. Diplomamunkát készíteni csakis engedélyezett diplomamunka-téma alapján lehet.
2. A diplomamunka kidolgozása tantárgyak keretében történik:
− BSc-s és MSc-s hallgatóknál: a Diplomatervezés I-II. (MA091_1, MA091_2) tantárgyak
teljesítésével. A Diplomatervezés II. tárgy a Diplomatervezés I. szerves folytatása. Más
témára nem lehet változtatni az engedélyezett diplomamunka-témát. Ettől eltérő eset
csak a tanszékvezető írásos engedélyével lehetséges.
− Régi főiskolai szakok hallgatóinál: az Önálló szaklabor (SZ38) tantárgy teljesítésével.
3. A hallgató köteles a félév során a belső, illetve külső konzulenssel folyamatosan egyeztetni.
Vele / velük a hallgatónak kell felvenni a kapcsolatot.
4. Sikertelen diplomakurzus esetén a belső konzulens dönt arról, hogy újbóli kurzusfelvétel
esetén a hallgató változatlan témakiírással folytathatja-e a munkát vagy új diplomatémát kell
kérnie / MTK-ZV-szabályzat 4 § (5) /.
5. A Diplomatervezés II. végére a szakdolgozatnak el kell készülnie. A beadhatóság feltétele a
Diplomatervezés II., illetve az Önálló szaklabor tárgy minimum elégséges érdemjeggyel
való teljesítése.
6. A diplomamunkát az Egyetemi TVSZ-ben leírtaknak megfelelően egy nyomtatott
példányban és elektronikus (PDF) formában kell beadni. Az elektronikus formátumot a
nyomtatott változat CD mellékleteként a diplomamunkával együtt kell beadni, és a
diplomamunka leadása előtti napon 12 óráig feltölteni a http://lib.sze.hu/diplomaleado
weboldalra.
A hallgató írásbeli igazolást kap ezek leadásáról.
7. A diplomamunka és mellékletei benyújtásának határideje: a 2016/2017 tavaszi félévben:
2017. május 19. (péntek) 12 óra, Tanszéki Titkárság (C 605).
A határidő lejártával senkitől sem fogadunk el diplomamunkát (kivonatot, CD/DVD-t sem).
FIGYELEM! Azoknak a hallgatóknak, akik most adják le a diplomamunkát/szakdolgozatot,
számukra a munka elektronikus feltöltése is kötelező az Egyetemi Könyvtár oldalán
keresztül (lib.sze.hu) legkésőbb a leadási határidő előtti nap (2015. december 10.) 12 óráig,
valamint diplomamunkák leadását követően az államvizsgához a hallgatók ettől a félévtől
kezdve a záróvizsgára való jelentkezési szándékukat egy neptunos gombnyomással is
megerősítik. Ez a „záróvizsga-jelentkezési időszak” gombnyomása (Ügyintézés /
Záróvizsgák menüpontban) a TO/FK által meghirdetett határidőig.
Aki ezt elmulasztja, nem lesz lehetősége a záróvizsgát megkezdeni.
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Azok a hallgatók, akik leadják a diplomamunkájukat, de még nem államvizsgáznak,
mindenképpen jelezzék ezt a tanszék felé is.
8. Az elbírált diplomamunkákat a bíráló a vizsgaidőszak utolsó napjáig / TVSZ 78 § (5) /
visszajuttatja a tanszékre. A hallgatók külön értesítés nélkül, személyesen megtekinthetik a
bírálatot és a bíráló által javasolt diplomavédési kérdéseket fogadási időben a Tanszéki
Titkárságon.
9. A záróvizsgabizottság által is aláírt diplomamunkákból az egyik példányt a hallgató az
államvizsga eredményének kihirdetését követően megkapja.

