
Végzős FOSZ-os hallgatók záródolgozattal kapcsolatos teendői 

 

Tisztelt Hallgató! 

 

Amennyiben a 2020/21/2. félévében (júniusi záróvizsga időszakban) kíván záróvizsgát tenni, 

abban az esetben vonatkoznak Önre az alábbiakban felsorolt teendők: 

 

 gyakorlati napló készítése (5 oldalas beszámoló), melyet a Mag Praktikum oldalára 

http://www.magpraktikum.hu kell feltölteni, majd ebből egy 20 oldalas záródolgozatot 

kell készíteni  

 a DEA-ba (Debreceni Egyetem Archívuma) fel kell tölteni a záródolgozatot, a feltöltés 

határideje: 2021. május 7. 12.00 óra 

 kinyomtatott záródolgozatot nem kell az intézeti adminisztrátornak leadni 

 amennyiben a dolgozat megírásához szakmai segítségre van szüksége, keresse a 

szakfelelős oktatót 

 Neptunban fel kellett venni a „GT_DIP1” tantárgykódú „Diplomamunka, szakdolgozat 

konzultáció” tantárgyat, valamint a kurzust a szakfelelős oktatónál  

 Neptunon keresztül jelentkezni kell záróvizsgára (a Tanulmányi Osztály már korábban 

küldött ezzel kapcsolatosan tájékoztatást)  

 

 

Képzési programban leírt követelmények:  

https://econ.unideb.hu/hu/node/177 

A DE GTK képzési programja az alábbiakban foglalja össze a záróvizsga és a záródolgozat 

követelményrendszerét: 

 

„A felsőoktatási szakképzés hallgatóinak a gyakorlati helyükhöz kapcsolódóan záródolgozatot kell 

készíteniük. A dolgozatban a gyakorlati helyhez kapcsolódó gyakorlati témát kell feldolgozniuk. 

A dolgozat terjedelme minimum 20 oldal. 

A dolgozat felépítése: 

Bevezetés 

A gyakorlati hely rövid bemutatása 

A kiválasztott téma bemutatása, értékelése 

Összefoglalás 

 

A dolgozatnak külön szakirodalmi áttekintést nem kell tartalmaznia, de a dolgozatból ki kell 

derülnie, hogy a témához kapcsolódó legfontosabb irodalmat a hallgató ismeri. A dolgozatban 

legalább 5-6 magyar nyelvű írott irodalomnak szerepelnie kell, amire a megfelelő helyen 

hivatkoznia is kell a hallgatónak. 

A dolgozat formai követelményeire (ábrák, táblázatok, stb.) az alapképzési szakok szakdolgozati 

követelményeit kell alkalmazni.  

A dolgozatot a konzulens értékeli. A konzulensnek a dolgozat záróvizsgára bocsáthatóságáról kell 

nyilatkoznia. A bírálónak a dolgozatról rövid szöveges értékelést kell készítenie, és ötfokozatú 

érdemjeggyel értékelnie. A dolgozatok esetében tanszéki védés nincsen. A dolgozatot a 

záróvizsgán elő kell adni, és a hallgató ott kapja a dolgozat végső értékelését.” 

 

  

http://www.magpraktikum.hu/
https://econ.unideb.hu/hu/node/177


 

A felsőoktatási szakképzés lezárásaként záróvizsgát kell tenniük, melynek időpontja:  

 

- 2021. június 7-9.  

 

 

 

 

SZAK ADMINISZTRÁTOR NEVE 

Gazdálkodási és menedzsment FOSZ Zemán Mariann 

Gazdasági és vidékfejlesztési 

agrármérnöki FOSZ 

Tóthné Rajtik Ibolya 

Kereskedelem és marketing FOSZ Szarvasné Kádár Renáta 

Nemzetközi gazdálkodási FOSZ Márné Hajdú Anita 

Pénzügy és számvitel FOSZ Józsa Beáta 

Turizmus-vendéglátás FOSZ Zemán Mariann 

Szolnok Campus minden szak FOSZ Lovasné Keczán Katalin 

 

 



1. sz. melléklet 

 

DEBRECENI EGYETEM 

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 

INTÉZET NEVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á R Ó D O L G O Z A T  C Í M E  

 

 

 

 

 

 

hallgató neve 

hallgató szakja 

 

konzulens neve 

konzulens beosztása 

 

 

 

 

 

Debrecen 

2021. 

  



 

2. sz. melléklet 

 

 

(Az alábbi nyilatkozatot a záródolgozat utolsó oldalaként bele kell fűzni a dolgozatba.) 

Alulírott  

 

……………………….………………………………………………., 

 

szak, munkarend (nappali/levelező), Neptun-kód 

 

…………………………/………………………/……………………., 

 

 

a mellékelt záródolgozat benyújtója,  nyilatkozom arról, hogy 

dolgozatom, melynek címe: 

 

………………………………………………………………………., 

 

konzulense(i):  

 

……………………………………………………………………., 

 

saját munkám eredménye, amely megfelel a Debreceni Egyetem 

Gazdaságtudományi Kara által elvárt követelményeknek. A mellékelt 

dolgozatot más szakomon korábban nem nyújtottam be záródolgozatként 

(szakdolgozatként, diplomamunkaként). Tudomásul veszem, hogy 

amennyiben dolgozatommal kapcsolatban plágium gyanúja merül fel, 

ellenem fegyelmi eljárás indítható. 

 

 

Debrecen, 20..………………. 

 

 

 

……………………….………………. 

a dolgozat szerzőjének aláírása 

  



 
3. sz. melléklet 

 

 

KONZULENSI VÉLEMÉNYEZÉSI  LAP 

(Felsőoktatási szakképzés)  
 

........................................................................ hallgató 

 

……………………………………………………………..szak megnevezése 

 

………………………..tagozat 

 

munkájának és záródolgozatának* értékelése. 

 

 

A záródolgozat címe:…………….........................................................………........................................ ............ 

 

...................................................................................................................……………………………………… 

 

...................................................................................................................……………………………………… 

 

A dolgozat értékelése*: 

 

1. A dolgozat a hallgató önálló munkájának tekinthető-e? igen 

 nem 

 

2. Elfogadhatónak tartja-e a dolgozat szakmai tartalmát?  igen 

 nem  

 

3. Figyelembe vette-e a hallgató a konzulens útmutatásait?   igen 

   nem 

 

4. A dolgozat bírálatra bocsátható 

 nem bocsátható 

 

5. Javasolt érdemjegy …………….. 

 

 

6. Egyéb kiegészítések, megjegyzések: 

 

 

 

 

 

.......................................................  20…….. év  ........................... hó  ........... nap. 

 

 

................................................................. 

konzulens olvasható aláírása 

 

munkahely megnevezése, címe:………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………………………………….………… 

beosztása: ……………………………………………………………………………………………….…….…. 

levelezési címe: ……………………………………………………………………………………….…………. 

* A megfelelő rész aláhúzandó 
 

  


