Szakdolgozat témajelentkezés a Neptun rendszerben
A TVSZ (hatály: 2019.09.20-tól) 5. számú melléklete alapján a szakdolgozat témajelentkezés és a szakdolgozat leadás a Neptun rendszeren keresztül történik.
Témajelentkezés határideje: április/ október 15./
két féléves szakdolgozat tárgy esetén, tárgyfelvételt megelőző szorgalmi időszak utolsó napja
Szakdolgozat témajelentkezés:
A szakdolgozat témára jelentkezésre a Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüpontban a Szakdolgozat jelentkezés gombra kattintva van
lehetőség (lásd 1. kép).
A témajelentkezési időszakot és hozzá tartozó témákat a tanszékek vagy karok hirdetik meg a Neptun rendszerben. A Szakdolgozat jelentkezés felugró
ablakban az időszak kiválasztása (lásd 2. kép) után a Listázás gombra kattintva jelennek meg hozzá tartozó témák, illetve a konzulensek. A kívánt témára
jelentkezni a sorvégi + ikonra kattintva a Jelentkezés lehetőséget választva lehet (lásd 3. kép). A témára jelentkezéskor van lehetőség a kívánt szakdolgozat cím
megadására. A témajelentkezéskor megadott cím a szakdolgozat leadásig még természetesen változhat (konzulenssel egyeztetve), a végleges cím megadására a
szakdolgozat feltöltéskor lesz lehetőség. A témajelentkezés sikerességéről visszajelző üzenet érkezik.
Amennyiben nem a felkínált téma listából szeretne választani, úgy a kívánt konzulens tanszéke vagy kara által hirdetett időszakhoz tartozóan egyedi
témajelentkezés kérvényt kell beadni, melyre a Tanulmányok/ Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüpontban, a Szakdolgozat jelentkezés gombra
kattintva megjelenő Szakdolgozat jelentkezések felugró ablak bal alsó sarkában található Egyedi téma gombjára kattintva van lehetőség (lásd 4. kép). A gombra
kattintva egy űrlap jelenik meg, ahol megadható szabad szövegként a kívánt szakdolgozat téma és cím, annak indoklása, illetve legördülő listában kiválasztható
a konzulens. A sikeres kérvény leadásról visszajelző üzenet érkezik.
Ha a tanszék vagy kar által hirdetett időszak engedélyezi és több témára is jelentkezik, akkor azok a Szakdolgozat jelentkezések felugró ablakban található
Jelentkezések gombra kattintva sorrendezhetők (lásd 5. kép).
TDK, OTDK dolgozat (ha megfelel a szakdolgozat tartalmi é formai követelményeinek) szakdolgozatként benyújtható, amennyiben azt a témát a témahirdetésre
jogosult szakdolgozat témaként befogadta. Ennek kapcsán a hallgató vegye fel a kapcsolatot a tanszékkel vagy karral.

Szakdolgozat témajelentkezés véleményezés, elfogadás:
A témajelentkezést a témához tartozó konzulens oktató fogja véleményezni (elfogadja vagy sem), melyről a Neptun rendszerüzenetet kap (lásd 6. kép), illetve
megtekintheti a Szakdolgozat jelentkezés menüpont Oktatói vélemény oszlopában (5. kép).
A témajelentkezési időszakot követően a témajelentkezések beosztása, illetve véglegesítése után (tanszékek vagy karok végzik) Neptun rendszerüzenetben
értesül (lásd 7. kép), hogy melyik választott témából írhatja a szakdolgozatát, illetve megtekintheti a Szakdolgozat jelentkezés menüpont/Beosztás eredménye
oszlopban (lásd 5. kép). A témajelentkezés elfogadásával létrejön a Szakdolgozat sor, ami megtekinthető a Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés
menüpontban (lásd 8. kép). Ezt követően kezdődhetnek a konzultációk.
Szakdolgozat témajelentkezés képekben

1. kép: Szakdolgozat jelentkezés menüpont elérése

2. kép: Szakdolgozat időszakok listázása

3. kép: Szakdolgozat témára jelentkezés

4. kép: Egyedi téma kérelem leadása

5. kép: Jelentkezések sorrendezése

6. kép: Témajelentkezés véleményezése rendszerüzenet

7. kép: Témajelentkezés elfogadva (szakdolgozattémának)

8. kép: Létrejött szakdolgozat sor

