Kedves Hallgatók!
Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy a távoktatás a szakdolgozatok leadásának menetét is módosítja.
A 2019/2020. tanév 2. félévében a végzős hallgatóknak a szakdolgozatokat csak elektronikus
formában kell benyújtani.
A módosításokat az ME BTK Tanulmányi Bizottsága Bt/328-1/2020. sz. határozatával fogadta el.
Ennek értelmében a hallgatóknak az alábbiak szerint kell eljárniuk:
1. III. fejezet A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE 3. §
(9) „A szakdolgozat leadása az intézeti adminisztrációkra. Határidő: Tanulmányi Bizottság
által meghatározott időpontban. Felelős: a hallgató.”
Módosítás: A szakdolgozat elektronikus megküldése az intézeti adminisztrációkra. Határidő:
Tanulmányi Bizottság által meghatározott időpontban. Felelős: a hallgató.”
2. IV. fejezet A SZAKDOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4. §
(1) „Szakdolgozat feladatkiírás” (1. sz. melléklet) Az intézeti adminisztrációtól kapott
„Szakdolgozat feladatkiírás” lapot a szakdolgozat első oldalaként be kell kötni a
szakdolgozatba.”
Módosítás: „Szakdolgozat feladatkiírás” (1. sz. melléklet) Az intézeti adminisztrációtól
kapott „Szakdolgozat feladatkiírás” lapot a szakdolgozat első oldalaként fel kell tölteni a
szakdolgozatba.”
(2) „Konzultációs lap” (2. sz. melléklet) A feladatkiírás után második lapként a konzultációs
lapot a szakdolgozatba be kell köttetni.
Módosítás: A „Konzultációs lap” (2. sz. melléklet) A feladatkiírás után második lapként a
konzultációs lapot vagy azzal megegyező tartalmú kozulensi e-mailt (amelyen látható
a küldő neve, e-mail címe és a küldés időpontja) kell feltölteni.
(3) „Eredetiség Nyilatkozat” - (3. sz. melléklet) A hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a
szakdolgozatban foglaltak a saját munkájának az eredményei. A nyilatkozatot a
szakdolgozatba a feladatkiírás és a konzultációs lap után be kell köttetni.
Módosítás: Eredetiség Nyilatkozat” - (3. sz. melléklet) A hallgatónak nyilatkoznia kell
arról, hogy a szakdolgozatban foglaltak a saját munkájának az eredményei. A
nyilatkozatot (az eredetiben papíralapon aláírt nyomtatvány szkennelt változatát
vagy fotóját, vagy az azzal formailag és tartalmilag megegyező, jól olvasható, kézzel
írt nyilatkozat szkennelt változatát vagy fotóját) a szakdolgozatba a feladatkiírás és a
konzultációs lap után kell feltölteni.
További FONTOS infomáció:
1) Az elektronikus leadással nem szűnik meg a hallgatóknak a MIDRA felületére történő
feltöltési kötelezettsége.
2) Nem változott a szakdolgozatok leadási (= elküldési, feltöltési) határideje:
2020. április 22.
3) Hosszabbítást csak egyéni kérelem alapján lehet kérni 2020.04.27-ig.
Kedves Hallgatók!
Kérem, hogy a szakdolgozatok leadásánál a fenti információkat szíveskedjenek figyelembe venni és a
2020. április 22-ei határidőt pontosan betartani.
Jó egészséget, sikeres távoktatást, hasznos és eredményes kutatómunkát kívánunk!
az Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék oktatói

