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Szakdolgozati konzultáció tantárgyak: aláírási és értékelési szempontok 

 
Probléma: egyre növekvő szakdolgozati konzultációs nehézségek, olyan nappalis és levelezős hallgatók, 
akik teljesítik a tárgyat és mégsem adnak le szakdolgozatot, utána évekig húzódik a szakdolgozatuk, 
viszont a konzultációt elhanyagolják, nem jelennek meg időben, mindent az utolsó napokra hagynak.   
 
Érintett kurzusok:  
Szociális munka BA AKNB_SSTM143 Szakdolgozati konzultáció II.  

AKLB_SSTM143 Szakdolgozati konzultáció II. 
Szociálpedagógia BA AKNB_SSTM141 Szakdolgozati konzultáció II.  

AKLB_SSTM141 Szakdolgozati konzultáció II. 
Szociológia BA AKNB_SSTM143 Szakdolgozati konzultáció II.  

AKLB_SSTM143 Szakdolgozati konzultáció II. 
Közösségi és civil tanulmányok MA AKNM_SSTM099 Diplomamunka konzultáció  

AKLM_SSTM099 Diplomamunka konzultáció 
 
Állásfoglalás: Az összes képzésünk vonatkozásában az utolsó féléves szakdolgozati konzultáció 
tantárgy (lásd. fenti táblázat) esetében a kurzus aláírása csak akkor történhet meg, ha a hallgató – a 
konzulens engedélyével – leadta a szakdolgozatát. 
A szakdolgozat elektronikus és nyomtatott formátumú változatának leadásának határideje általában a 
szorgalmi időszak végére esik, így a szakdolgozat leadása után még megadható a neptunban az aláírás, 
és az érdemjegy is. Hamarabb nem adható aláírás és érdemjegy!.  
Az a hallgató, aki nem adja le a szakdolgozatátt nem kaphat aláírást sem a féléves munkára. A 
következő félévben újra fel kell vennie, és el kell végeznie a tárgyat, az összes kötelező konzultációs 
időponttal és feladattal egyetemben. Ez mindaddig ismétlődik, amíg nem ad le szakdolgozatot.  
Nem fordulhat elő innentől kezdődően, hogy olyan hallgató legyen a rendszerben, akiknek az összes 
tantárgya (így az utolsó szakdolgozati konzultációs tárgya is) teljesítve van, abszolvált, de nincsen 
leadott, befogadott szakdolgozata. 
Azon hallgatók, akik a szakdolgozat készítéshez kapcsolódó utolsó kurzusukat nem a 
mintatantervben megjelölt félévben veszik fel/teljesítik kötelesek a kurzus felvételét követő 
szemeszter második hetéig a konzulensük felé jelezni a szakdolgozatuk elkészítésével és a konzultáció 
rendjével kapcsolatos elképzeléseiket. Ennek ismeretében a konzulens meghatározza a hallgató adott 
félévre eső feladatait és azok ütemezését. 
Az aláírás megadása után a konzulens a konzultációs félév egészét – de ebben természetesen a leadott 
szakdolgozat is beleértendő – értékeli érdemjeggyel, a kész produktumot az opponens/bíráló fogja 
érdemjeggyel minősíteni.       
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