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Tisztelt Hallgatók! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy szakdolgozat témaválasztás a Neptun rendszeren 

keresztül történik.  

A szakdolgozat témaválasztáshoz tartozó feladatok:  

1. Témajelentkezés, cím megadás  

Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüponton belül 

„Szakdolgozat jelentkezés” gomb: 

 Az itt megjelenő listában elérhetőek az adott képzés számára kiajánlott 

választható témák. 

 A jelentkezés témára történik és nem a szakdolgozat konkrét címére, így a 

témán belül a hallgatónak lehetősége lesz – a jelentkezés során, és a 

dolgozat leadásakor – pontos címet megadni. 

 A választott témákat – míg az oktató azt nem fogadta el – lehetőség van 

visszavonni. 

Jelentkezések gombra kattintva sorrendezhetők a jelentkezések: 

 A jelentkezési sorrend módosítására a jelentkezési határidő lejártáig van 

lehetőség. 

A jelentkezés leadását megelőzően mindenképpen ajánlott egyeztetni a választott 

konzulenssel. Kedvező döntést csak akkor kaphat, ha a választott konzulens 

támogatja a jelentkezést, amelynek feltétele lehet az előzetes egyeztetés.  

Egyedi témajelentkezés: 

 A hallgatóknak továbbra is lehetőségük van a kiajánlott témalistában nem 

szereplő témát kérvényezniük. A kérvényezés előtt kérjük, mindenképpen 

ellenőrizze, hogy nincs-e a kiajánlott témalistában a választandó témának 

megfelelő témakör. 

 A kérvény benyújtásra alkalmas felület elérhető a 

Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés/Szakdolgozat jelentkezés 

gomb/ Egyedi téma gomb (felugró ablak bal alsó sarka) segítségével. 

 A TVSZ rendelkezéseinek megfelelően az egyedi téma a választott konzulens, az 

érintett oktatási szervezeti egység vezető, valamint a szakfelelős támogatása 

esetén fogadható be. 

 Ha a kiválasztható oktatók között nem szerepel az egyéni téma vezetésére 

felkérendő oktató, akkor kérjük, hogy a téma címének, a téma rövid leírásának 

és az oktató nevének (szervezeti egységének) megadásával jelezze az érintett 

tanszék referense részére. Ha a szakfelelős jóváhagyja a jelzett témavezetőt, 

akkor központilag hozzárendeljük az oktatót a felülethez és így már választható 

lesz az egyedi témajelentkezés során. 



 

2 
6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14. | +36 (1) 432-9000 

vtk@uni-nke.hu, vtk.uni-nke.hu 

 azok a jelentkezések kerülnek figyelembe vételre, amelyeket a választott 

témavezető a Neptun felületen keresztül támogatott.  

A sikeres témaválasztást követően megkezdhető a szakdolgozat elkészítésére irányuló 

munka a választott konzulenssel. 

Kérdés esetén forduljanak a tanszéki referensekhez. 

 

Tisztelettel, 

VTK 

Tanulmányi Osztály 


