Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar
TANULMÁNYI DÉKÁNHELYETTES

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
1428 Budapest 8. Pf. 6.
Intézményi azonosító: FI79633

Telefon: +36 1/429-7247
E-mail: tanulmanyi.dekanhelyettes@jak.ppke.hu
www.jak.ppke.hu

3/2017. (VI. 19.) számú

TANULMÁNYI HIRDETMÉNY
a Diplomamunka/Szakdolgozat benyújtásával kapcsolatos változásokról

A PPKE Egyetemi Tanácsának 14/2017.04.07. sz. határozata módosította a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat (TVSz.) diplomamunkára és szakdolgozatra vonatkozó szabályait [TVSz.
40. § (1)-(15)]. A változások a PPKE JÁK Kari Tanácsának 2017.05.25-i határozatával a
TVSz. 1. sz. kari mellékletében, a diplomamunkára és szakdolgozatra vonatkozó kari
kiegészítő rendelkezésekben is átvezetésre kerültek.
A változásokat a 2017/2018. tanév I. félévétől kell alkalmazni.
A változások lényege a következő:
1. A diplomamunkát/szakdolgozatot kizárólag egy keményfedeles kötött példányban kell
leadni a Tanulmányi Osztályon, valamint a Neptun rendszerbe pdf formátumban kell
feltölteni. (CD mellékletre és a fűzött példányra a továbbiakban nincs szükség).
2. A Neptun rendszerbe a véglegesnek szánt dolgozat töltendő fel, s ettől függetlenül a
hallgató továbbra is köteles a témavezetőnek a leadási határidő előtt legalább három héttel
– doc, docx vagy rtf fájlformátumban – megküldeni a dolgozatot a KOPI ellenőrzés
céljából.
3. A TVSz.-ben előírt hallgatói és témavezetői nyilatkozatra továbbra is szükség van,
amelyet a kötött példányba be kell köttetni, és egy további különálló, szintén eredeti
példányban le kell adni a Tanulmányi Osztályon a kötött dolgozat benyújtásakor.

4. Fontos, hogy kizárólag akkor nyújtható be a kötött példány a Tanulmányi Osztályon, ha:
 a hallgató határidőben abszolvált,
 van bekötött és aláírt hallgatói és témavezetői (eredeti példány) nyilatkozat a
dolgozatban,
 van egy további különálló hallgatói és témavezetői nyilatkozat (szintén eredeti
példány),
 a dolgozat megfelel az egyéb formai követelményeknek,
 a hallgató a végleges pdf változatot feltöltötte a Neptun rendszerbe (a feltöltés
feltételei és részletei a kari honlapon a „Záróvizsga” menüpont alatt találhatók:
https://jak.ppke.hu/hallgatoinknak/zarovizsga).
Ezek hiányában a Tanulmányi Osztály a kötött példányt nem fogadja be.
Budapest, 2017. június 19.
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