A Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Karának
a záródolgozat/szakdolgozat/diplomamunka/portfólió készítés, leadás, bírálat és védés veszélyhelyzeti
szabályairól szóló 3/2021. számú, kiegészítő dékáni utasítása
MÓDOSÍTOTT

2021. április 6.

PREAMBULUM
A veszélyhelyzetet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (IX. 10.) Korm. rendeletre , valamint a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.
291.) Korm. rendeletre tekintettel, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (a
továbbiakban: „Kar”) 1/2014. Dékáni Utasításának kiegészítéseként a Kar dékánja az alábbi dékáni
utasítást (a továbbiakban: „utasítás”) adja ki.
(1) § [Formai és tartalmi elvárások]
(1) A CD melléklet, valamint a záródolgozat/szakdolgozat/diplomamunka/portfólió (továbbiakban:
szakdolgozat) leadása nyomtatott formában, a korlátozó intézkedésekre tekintettel nem lehetséges,
így azt, a technikai segédlet és oktatóvideó alapján a Neptun tanulmányi rendszerbe kell feltölteni,
a Dékáni Utasításban kötelezően előírt és részletezett tartalommal, az előírt könyvtárszerkezetnek
megfelelően.
(2) § [Leadási határidő]
(1) A részletes tanév időbeosztásban meghatározottak szerint a tanulmányaikat 2014. szeptember
1. napja előtt megkezdő hallgatók esetén a szakdolgozat leadási (feltöltési) határideje
2021.április 1.
A késedelmes leadási határidő (kizárólag abban az esetben, ha a késedelmes leadásra vonatkozó
kérelem 2021. április 1-ig megérkezik a Tanszékhez/Intézethez és azzal egyetemben elfogadásra
kerül): 2021. április 8. napja.
(2) A részletes tanév időbeosztásban meghatározottak szerint a tanulmányaikat 2014. szeptember
1. után megkezdő hallgatók esetén a szakdolgozat leadási (feltöltési) határideje 2021.április 7.
A késedelmes leadási határidő (kizárólag abban az esetben, ha a késedelmes leadásra vonatkozó
kérelem 2021. április 7-ig megérkezik a Tanszékhez/Intézethez és az elfogadásra is kerül): 2021.
április 14.
(3) Az Operatív Stáb 1/2021. (IV.6.) számú döntése alapján a 2020/2021. tanév tavaszi
szemeszterében az önkéntességet végző/végzett, valamint kirendelt hallgatók számára a
szakdolgozat/diplomamunka leadási határideje 2 héttel kitolódik, tehát a feltöltés határideje a
tanulmányaikat 2014. szeptember 1. napja előtt megkezdő önkéntes/kirendelt hallgatók esetén
2021. április 15-re, illetve a tanulmányaikat 2014. szeptember 1. napja után megkezdő
önkéntes/kirendelt hallgatók esetén 2021. április 21-re módosul.
(4) A 2020/2021. tanév tavaszi szemeszterében az önkéntességet végző/végzett, valamint kirendelt
hallgatók számára a késedelmes leadási/feltöltési határidő a tanulmányaikat 2014. szeptember
1. napja előtt megkezdő önkéntes/kirendelt hallgatók esetén 2021. április 22-re, illetve a
tanulmányaikat 2014. szeptember 1.napja után megkezdő önkéntes/kirendelt hallgatók esetén
2021. április 28-ra módosul, (de kizárólag abban az esetben, ha a késedelmes leadásra vonatkozó
kérelem 2021. április 15-ig illetve 2021. április 21-ig megérkezik a Tanszékhez/Intézethez és az
elfogadásra is kerül).

(3) § [Értékelési szempontok]
(1) A formai és tartalmi értékelés szempontjai nem módosulnak, azonban az elektronikus ügyintézésre
történő átállás következtében azokat nem a mellékeltek szerinti űrlapon, hanem a Neptun
rendszerben generált elektronikus űrlapok alkalmazásával szükséges elkészíteni.
(2) A formai ellenőrzést a Tanulmányi Osztály, a tartalmi ellenőrzést pedig a témavezető(k) és a
képzésért felelős intézet által kijelölt opponens végzik.
(4) § [Szakdolgozat védése]
(1) A szakdolgozat védésére várhatóan a tanév rendje szerint meghirdetett záróvizsga időszakban kerül
sor személyes jelenléttel vagy online módon.
(2) Amennyiben a védésre online módon kerül sor, akkor a védés során a Bizottság tagjai és a védő
hallgató online kapcsolatot létesít a Teams rendszerében (a kapcsolatot a Bizottság kezdeményezi),
ahol a hallgató az asztal megosztása funkció segítségével megtartja prezentációját.
(3) Amennyiben a kapcsolat a hálózat hibája miatt megszakad, a hallgató köteles azt ismét felépíteni, és
jelentkezni a Teams rendszerben a bizottság elnökénél.
(4) Amennyiben a meghibásodott kapcsolat nem állítható helyre, a védés meghiúsul, a hallgató
érdemjegyet nem kaphat. Ebben az esetben a védés egy későbbi időpontban, de a védési időszakon
belül megismételhető.
(5) A bizottság a hallgató munkáját védett videókapcsolatban értékeli, melyet követően az eredményt a
hallgatóval ismerteti.
5. § [Egyéb rendelkezések]
(1) A járványügyi veszélyhelyzettel összefüggő korlátozó intézkedésekre tekintettel a szakdolgozat
védés annak fennállásáig nem nyilvános, azon a bírálóbizottság tagjain és a hallgatón kívül más nem
vehet részt.
(2) Valamennyi, jelen Utasításban nem részletezett eset tekintetében az 1/2014-es Dékáni Utasítás
rendelkezései az irányadók.
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