ELNÖKI TESTÜLET
29/2020. (IV. 23.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félév
szakdolgozatleadási határidőkről és feladatokról
A koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet következtében, a távoktatásra történő átállással egyidőben
módosítottuk a félév időbeosztását. Ez érintette a szakdolgozatok leadási határidejének két héttel történő
meghosszabbítását is. Jelen rendelkezés a szakdolgozat beadásának követelményeit a Tanulmányi- és
Vizsgaszabályzat 41. §-ában foglaltakhoz képest módosítjuk, abból a célból hogy egyszerűbben és online módon
lehessen a szakdolgozatokat beadni.
1. Szakdolgozat leadási módja és határideje
1.1. Szakdolgozat leadása
A szakdolgozatot csak elektronikus formában, az Urkund szövegegyezés vizsgálattal együtt kell feltölteni
a Moodle rendszerbe. Ez alól kivételt képez a Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak, ahol a
hallgatók a Neptun rendszerben adják le szakdolgozatukat.
 2018. júliusban elfogadásra került a Plágium szabályzat (BCE SZMSZ I. kötete SZMR I.20.). A
plágium szabályzat elérhető a Neptun belépő oldalon. „I.20_Plagiumszabalyzat_2018_junius_191.pdf”
 Az URKUND egy automatikusan működő szövegegyezést vizsgáló program. Bevezetésének célja
az oktatók és konzulensek tevékenységének támogatása a plágium felderítésében, valamint a
hallgatók támogatása a helytelen hivatkozások megelőzésében. Az általános tájékoztató elérhető
a Neptun belépő oldalon.
 A program használatáról szintén a Neptun belépő oldalon. olvashatnak. „Urkund-utmutatohallgatoi” Kérjük, alaposan olvassák át a tájékoztatót!
1.2. Határidők
A budapesti és a székesfehérvári képzési helyekre együttesen
Szakdolgozat elektronikus feltöltése
Képzési szint/Szak megnevezés
Határidő
Hely
Alapképzési szakok:
gazdálkodási és menedzsment,
gazdaságinformatikus,
kereskedelem és marketing,
2020. 05. 18 (hétfő) 14
vidékfejlesztési agrármérnök,
óra
alkalmazott közgazdaságtan,
gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés,
politikatudomány
Moodle
Alapképzési szakok:
pénzügy és számvitel,
turizmus-vendéglátás,
2020. 05. 18 (hétfő) 15
emberi erőforrások,
óra
kommunikáció- és média tudomány,
nemzetközi tanulmányok,
szociológia
2020. 05.19. (kedd)
Mesterképzési szakok
15 óra
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2020. 05. 20. (szerda)
15 óra
2020. 05. 18 (hétfő) 15
Neptun
óra

Szakirányú továbbképzési szakok
Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak

A táblázatban szereplő határidő után szakdolgozat már nem tölthető fel. Az a hallgató, aki a
megadott határidőig nem tölti fel a szakdolgozatát, nem bocsátható záróvizsgára a 2019/2020.
tanév II. (tavaszi) félévi záróvizsga-időszakban.
Felhívjuk figyelmüket, hogy
 a rendszer a „Szerveridő”-t tekinti hivatalos időnek;
 a Szakdolgozat a Moodle rendszer „VÉGLEGES LEADÁS” fülén csak egyszer tölthető fel,
módosításra nincs lehetőség;
 a Szakdolgozat írására, leadására vonatkozó – jelen tájékoztatóban nem szereplő további előírások a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 41. §-ban találhatók. Kérjük, olvassák át
figyelmesen!
1.3. Nyilatkozatok kezelése
1.3.1. A szakdolgozat részeként a Moodle rendszerbe feltöltendő nyilatkozatok.
Minden nyilatkozatot saját kezű aláírással ellátva, „képként” (szkennelt formában) kell
feltölteni!
1.3.1.1.
Nyilatkozat saját munkáról (1. számú melléklet).
A szakdolgozatot leadó hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szakdolgozata saját
munkájának eredménye.
1.3.1.2.
Témavezetői nyilatkozat
A szakdolgozati témavezető a hallgató számára kiadandó nyilatkozatot az alábbi szövegezéssel,
a …….@uni-corvinus.hu e-mail címéről küldi meg a hallgató részére:
……………………………………………………………(témavezető neve) konzulens kijelentem, hogy
……………………………………………
(hallgató
neve,
Neptun
kódja)
……………………………………..című szakdolgozata (mesterképzésben diplomamunkája)
benyújtásra alkalmas és védésre ajánlom.

A hallgató ezt az e-mailt pdf formában csatolja az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata után.
1.3.1.3.
Nyilatkozat párhuzamos képzésben készült szakdolgozatról (4. számú melléklet).
Párhuzamos képzésben részt vevő hallgatónak, nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a
szakdolgozatai közötti átfedés nem haladja meg a 10%-ot (4. számú melléklet).
1.3.1.4.
Nyilatkozat a komplex vizsga teljesítéséről - CSAK MAGYAR NYELVŰ KÉPZÉSBEN
RELEVÁNS (3. számú melléklet) Ezt a nyilatkozatot csak a gazdaságinformatikus alapképzési
szakos hallgatóknak kell leadniuk!
1.3.1.5.
Nyilatkozat a szakdolgozat nyilvánosságáról (2. számú melléklet)
A hallgatónak, mint szerzőnek a szakdolgozat leadásakor nyilatkoznia kell szakdolgozata
nyilvánosságra hozatalához adott engedélyezéséről.
Helye: „Nyilatkozat saját munkáról” utáni lap.
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2. Abszolvált hallgatók Moodle hozzáférése
2.1. A Moodle rendszer URKUND felületére az abszolvált státuszban lévő hallgatóknak is fel kell tölteni a
szakdolgozatukat!
2.2. Kérjük, minden abszolvált hallgató ellenőrizze, hogy van-e még jogosultsága a Moodle rendszer
használatához. Amennyiben nem tud belépni a Moodle rendszerbe, jelezze a tanulmányi előadójának.

3. Hatálybalépés
3.1. Jelen rendelkezés a közzétételének napján lép hatályba.

Készítette:
Ellenőrizte:

Jóváhagyta:
Kiadta:

Farkas Beáta
2020. április 20.
Szabó Lajos György oktatási
rektorhelyettes
2020. április 21.
Bíró Barbara, felsőoktatási
jogi vezető
Elnöki Testület
2020. április 23.
Sárközi-Kerezsi
Marica,
igazgatási és szabályozási 2020. április 23.
szolgáltatásokért felelős jogi
vezető
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