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Előterjesztés 
a Kari Tanács 2010. június 23-i ülésének 3. pontjához 

 
Tárgy: a) Tájékoztatás „Szakdolgozatok és diplomatervek archíválási és nyilvántartási 

rendszerére a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon” c. dékáni 
utasításról 

 b) A Bsc szakdolgozat, záróvizsga és oklevél szabályzat, valamint az MSc 
diplomaterv, záróvizsga és oklevél szabályzat módosítása, a Szakdolgozat-
készítés, a Diplomatervezés valamint a Diplomatervezés 1 és Diplomatervezés 2 
tantárgyak adatlapjainak pontosítása/elfogadása valamennyi szakon 

 
Előterjesztő: Vajta László dékán, Tevesz Gábor okt.dh. 
 
 
 
a) Tájékoztatás a dékáni utasításról 
 

 
 

Dékáni utasítás 
 

Szakdolgozatok és diplomatervek archiválási és nyilvántartási rendszere a 
BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon 

 
A diplomatervek száma a többciklusú képzés bevezetésével ugrásszerűen nőtt a karon. A 
diplomamunkák és szakdolgozatok kötelező megőrzése, kereshetőségüknek biztosítása 
nagymértékben terheli a tanszéki kezelésben lévő könyvtári rendszerünket. A kari könyvtár 
létrehozására vonatkozó kari tanácsi döntés végrehajtásának segítésére, és a gazdálkodás 
hatékonyságának javítására, valamint a megőrzött diplomamunkák és szakdolgozatok 
szellemi értékei felhasználásának támogatására az alábbiakban szabályozom azok készítését 
és őrzését. 
 
1. A diplomamunkát és szakdolgozatot készítő hallgató a nyilatkozatát az alábbiakkal 

egészíti ki: 
 
„Hozzájárulok, hogy a jelen munkám alapadatait (szerző(k), cím, angol és magyar nyelvű 
tartalmi kivonat, készítés éve, konzulens(ek) neve) a BME VIK nyilvánosan hozzáférhető 
elektronikus formában, a munka teljes szövegét pedig az egyetem belső hálózatán 
keresztül (vagy autentikált felhasználók számára) közzétegye. Kijelentem, hogy a 
benyújtott munka és annak elektronikus verziója megegyezik.” 
 
Ennek a nyilatkozatnak az elhagyása kizárólag a szakdolgozat vagy diplomaterv 
titkosításának engedélyezése esetén lehetséges. 
 

2. A szakdolgozatot és a diplomatervet egy nyomatott példányban, valamint elektronikus 
verzióját az érvényes kari előírások szerint elektronikus úton történő feltöltéssel, vagy 
CD-n ill. DVD-n, PDF formátumban kell benyújtani. Az elektronikus verzióban külön 
fájlként kell rögzíteni a nyilvánosan közzétehető adatokat, és magát a teljes munkát (mely 
tartalmazza az elkülönített részt is). 
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3. A nyomtatott munkát a bírálati és védési folyamat lezárását követően a szerző visszakapja. 
 
4. Az elektronikus anyagok kezelése 2011. január 1-től a Kari Könyvtár feladata. 
 
5. A diplomaterv szabályzat egyéb pontjai változatlan formában érvényben maradnak. 
 
Jelen utasítás előírásait a 2010. őszi félévben készített szakdolgozatokra és diplomamunkákra 
kell először alkalmazni. 
 

Dr. Vajta László 
dékán 

 
 

Kérem a Kari Tanácstól a tájékoztatás elfogadását. 
 
 
b) A Bsc szakdolgozat, záróvizsga és oklevél szabályzat, valamint az MSc diplomaterv, 

záróvizsga és oklevél szabályzat módosítása, a Szakdolgozat-készítés, a Diplomatervezés 
valamint a Diplomatervezés 1 és Diplomatervezés 2 tantárgyak adatlapjainak 
pontosítása/elfogadása valamennyi szakon 

 
A Gazdaságinformatikus képzés szakbizottsága elkészítette a még hiányzó Diplomatervezés 1 
és Diplomatervezés 2 tantárgyak adatlapjait. A szakok közötti eltérések minimalizálása 
érdekében valamennyi szakon harmonizáltuk a követelményeket és az eljárás rendjét, 
valamint a fentiekhez kapcsolódva aktualizálásra került mind a BSc szakdolgozat, záróvizsga 
és oklevél szabályzat, mind az MSc diplomaterv, záróvizsga és oklevél szabályzatunk, utóbbi 
már valamennyi MSc szakunk követelményeit tartalmazza. 
 
A legfontosabb pontosításra került elemek a következők: 
 

• A BSc, az MSc, valamint a hagyományos 5 éves képzésben is a 
szakdolgozat/diplomaterv adatlap kezelése 2010. szeptemberétől a Neptun rendszeren 
keresztül, elektronikus úton történik. 

• Az MSc képzésben az elektronikus adatlap kitöltése már a Diplomatervezés 1 tantárgy 
felvételekor megkezdődik. 

• A Diplomatervezés 1 tantárgy lezárásakor valamennyi MSc szakunkon írásbeli 
beszámoló beadása és szóbeli beszámoló megtartása a félévközi jegy feltétele. 

• A szakdolgozatok és diplomatervek beadása az a) pontban szereplő Dékáni utasításnak 
megfelelően történik. 

 
Az új szabályzati javaslatokat az Oktatási Bizottság dolgozta ki, és terjesztette elő. A 
szabályzatokat és az adatlapokat az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 
Kérem a Kari Tanácstól a módosított szabályzatok és az adatlapok elfogadását. 

 
 


