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Tájékoztató 
a Diplomaterv Portállal kapcsolatos teendıkrıl 

(2010. december 8.) 

 

Jelen tájékoztató azokat a legsürgısebb teendıket foglalja össze, melyeket a 2010/2011. 

tanév ıszi félévében szakdolgozatot vagy diplomatervet készítı hallgatóknak, ill. 

konzulenseiknek kell elvégezniük a közeli napokban. A Diplomaterv Portál kezelésének 

részletes ismertetése a VIK honlapról letölthetı „Diplomaterv Portál leírás V10” 

dokumentumban olvasható. 

 

A feladatok elvégzendık a következı tantárgyakhoz kapcsolódóan: 

 

• BSc képzés Szakdolgozat készítés (15 kredit), 

• MSc képzés Diplomatervezés 1 (10 kredit), 

• MSc képzés Diplomatervezés 2 (20 kredit), 

• 5 éves képzés Diplomatervezés (30 kredit). 

 

1. A Diplomaterv Portált 2010. december 1-vel (0h) végleges üzembe helyezzük. Az eddigi 

tesztüzemben feltöltött adatok és változási naplók kivétel nélkül törlésre kerülnek. A 

továbbiakban valamennyi, a portálon elvégzett mőveletet (a mőveletet végzı személy 

azonosító kódjával együtt) elektronikus változási napló rögzít a rendszerben. 

2. Minden erre félévre szakdolgozatot/diplomatervet kiíró kollégánk jelentkezzen be a 

portálra (Neptun kód + Neptun jelszó), amely a kari honlap bal oldalán található 

Diplomaterv Portál menüponton keresztül érhetı el. Ugyanezt tegyék meg a tanszéken 

tanszéki adminisztrációra kijelölt személyek is, hogy adataik bekerüljenek az adatbázisba. 

Jogosultságaikat csak ezt követıen tudjuk beállítani, kizárólag a Dékáni Hivatalban. 

3. A sikeres bejelentkezést követıen az „Új téma kiírása” menüpontban a konzulens vigye 

fel a már e félév elején kiírt témája címét magyarul és angolul, adja meg annak a 

hallgatónak a Neptun kódját, aki számára a témát kiírta, a hallgató képzését (pl. MSc) és a 

képzés aktuális tantárgyát (pl. MSc esetén ez lehet a Diplomatervezés 1 és a 

Diplomatervezés 2 is). A témát mentse el. Az eljárást valamennyi témára el kell végezni, 

egymástól függetlenül. A témakiírás lehetıségét a kari adminisztrátor zárja le (ebben a 

félévben kivételesen csak december 10-e után – a késıbbiekben a diplomaterv adatlap 

lezárását követıen). 

4. Ezt követıen nyissuk meg az adott témát („Szerkesztés”), majd kerüljön felvitelre a félév 

elején már véglegesített szakdolgozat/diplomaterv témakiírás (Témakiírás – „Feltöltés”). 

Ide a tanszékvezetı által aláírt, lepecsételt témakiírás digitalizált („beszkennelt”) 

változatát töltsük fel PDF formátumban. A témakiírás egy ajánlott sablonja letölthetı a 

portálról. 

5. A hallgató – saját bejelentkezését követıen – a számára kiírt témát már látja, azt szintén a 

„Szerkesztés” menüpontban tudja megnyitni, itt olvasni tudja a téma kiírását és (majd) a 

késıbbiekben feltöltött bírálatot. A szakdolgozat/diplomaterv készítéséhez sablont tud 

letölteni Word-DOC formátum-ajánlásokkal. 
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6. A hallgató – munkája elkészültével - ezen a felületen tudja feltölteni a magyar és angol 

nyelvő összefoglalót (abstract), a dolgozathoz kapcsolódó kulcsszavakat, valamint. 

dolgozatát PDF formátumban, ill. annak mellékleteit tömörített (ZIP) fájlban. Valamennyi 

feltöltött fájl mérete és fájltípusa korlátozott, a feltöltı ablakban jelenik meg a méretkorlát 

és az engedélyezett fájltípus. 

7. A konzulens a feltöltött adatokat bármikor ellenırizheti, a hallgatónak javító célú 

tanácsokat adhat, a feltöltések megismételhetık a munka lezárásáig. Valamennyi feltöltött 

verzió tárolódik (nem íródik felül), törölni sem a konzulens, sem a hallgató nem tudja az 

állományokat ! 

8. A szakdolgozat készítés/diplomatervezés folyamatát a konzulens zárja le az adott félév 

(„2010-11. ısz”) alatt található „Lezárás” gombbal. Figyelem: innen kezdve a hallgató 

nem tud több adatfájlt feltölteni, a lezárást pedig csak a kari adminisztrátor tudja (az 

oktató kérésére) feloldani ! 

9. A folyamat legvégén (a záróvizsga idıszak végéig) a konzulens töltheti fel a hallgató 

munkájára beérkezett bírálatot. A bírálat feltöltése ebben a félévben nem kötelezı, csak 

ajánlott – a dolgozatot olvasó (autentikált) személy számára nagymértékben 

megkönnyítheti az olvasottak értékelését egy mértékadó szakember véleménye. Lévén 

azonban a bírálat is a szerzıi jogi védelem alatt álló mővek kategóriájába esik, a feltöltés 

elıtt feltétlenül kérjük ki a bíráló személy hozzájárulását a bírálat nyilvánosságra 

hozatalához ! (A bírálat is csak a dolgozat szövegét olvasni tudó, azonosított személyek 

számára lesz látható.) 

10. A Diplomatervezés 1 tantárgy témakiírása változatlan formában élni fog a 

Diplomatervezés 2 számára is. A hallgatónak ajánlott ide az elsı félévben a félév végi 

beszámolóját feltöltenie (szintén PDF/ZIP formátumban), az abban található anyagok, 

szövegek természetesen felhasználhatók a végleges Diplomatervben is. 

11. Fenti folyamatok (a bírálatok feltöltésének kivételével) lezárulásának határideje ebben a 

félévben 2010. december 13. (24h) (a szorgalmi idıszak utolsó napjaiban várható Neptun 

verziófrissítés és az ezzel kapcsolatos várható üzemszünet miatt). Ebben a félévben a 

munkák késedelmes feltöltését a rendszer megakadályozni nem fogja, de a feltöltés 

idıpontját rögzíti, és az az illetékes tanszék vezetıje számára megküldésre kerül. 

 

Dr. Tevesz Gábor s.k. 

okt.dh. 


