Tájékoztató diplomamunka beadásához
A diplomamunkát legkésőbb 3 hónappal az írásbeli záróvizsgák előtt kell leadni.
Még két hétig átvesszük a diplomamunkát, de késedelmi díjat kell fizetni. (800 Ft/nap az első,
1600 Ft/nap a második héten munkanaponként).
Azoknak a VI. éves hallgatók, akik a második félévben felveszik a Diplomamunka 4 tárgyat,
a szemeszter végéig meg kell védeniük a szakdolgozatot. Ha nem, a következő szemeszterben
újra fel kell venni a tárgyat és fizetni a nem teljesített kreditekért..
A diplomamunka megírási szempontjai
A megírásra vonatkozó szempontokat az aktuális TVSz-ben lehet megtalálni.
A diplomamunka leadásához szükséges dokumentumok:

-

Diplomamunka 2 példányban, beköttetve (általában fekete keménykötés,
névvel, „diplomamunka” felirattal, évszámmal ellátva), címlapja aláíratva a
témavezetővel és az intézetvezetővel, valamint intézeti pecséttel ellátva. Mindkét
példány elejére a címlap után be kell köttetni a plágium nyilatkozatot, mely az
aok.unideb.hu oldalról tölthető le.

Nem kell beköttetni, csak külön leadni a következőket:
-

Adatlap diplomamunka leadásához nyomtatvány, kitöltve, aláírva 1 példányban
(letölthető az aok.unideb.hu oldalról)
Jellemzés a témavezetőtől aláírva, lepecsételve, 1 példányban.
Absztrakt külön kinyomtatva, névvel, a dolgozat címmével ellátva 1 példányban.
Engedély a tanszékvezetőtől, ha a diplomamunka címe nem szerepel az aktuális
kari tájékoztatóban.

A diplomamunkát pdf-ben, az adatlapot doc formátumban
derzsi@med.unideb.hu címre a bírálók email-címével együtt.

el

kell

küldeni

a

A témavezető segítségével az adatlapon meg kell jelölni két bírálót. Velük előre meg kell
beszélni, hogy tudják-e vállalni a feladatot. Kritérium, hogy a témavezető és mindkét
opponens legalább szakorvos legyen. Csak az egyik bíráló lehet abból az intézetből, ahol a
diplomamunka készül.
Oktatókórházban írt diplomamunka esetén:
- írásbeli engedélyt kell erre kérni a KK illetékes tanszékének vezetőjétől, hogy X
címmel Y témavezetőnél Z kórház W osztályán készülhessen a diplomamunka. Az
aláírt engedélyt a kész diplomamunkával együtt le kell adni a Tanulmányi
Osztályon.
- a diplomamunka első lapját ilyenkor az adott kórház adott osztályának
osztályvezető főorvosa és a témavezető írják alá
- legalább az egyik bírálónak a Debreceni Egyetem KK oktatójának kell lennie

-

a diplomamunka megvédésére ott kerül sor, ahol a dolgozat készült (tehát az
oktatókórházban).

A diplomamunka elbíráltatása:
Ha mindkét bírálat visszaérkezett, e-mailt küldünk a hallgató által megadott címre. A
bírálatban feltett kérdésekre írásban kell válaszolni, és a választ 2-2 példányban kinyomtatva,
a hallgató által aláírva bevinni a Tanulmányi Osztályra.
Ezzel egy időben el lehet kezdeni szervezni a diplomamunka védését. Egyeztetni kell a
témavezetővel, a bírálókkal, illetve az intézetvezetővel, hogy mikor legyen a védés.
Természetesen olyan időpontot kell választani, ami mindenkinek alkalmas.
Ha a témavezető és az intézetvezető személye azonos, akkor az intézet egy minősített
oktatóját kell kijelölnie maga helyett elnöknek.
Ha megvan az időpont (nap, óra, perc) és helyszín, azt közölni kell a Tanulmányi Osztályon.
A védési papírokat postán kapják meg az érintettek.
FIGYELEM: a diplomamunkákat legkésőbb záróvizsga előtt 1 hónappal meg kell
védeni!
Védés után a diplomamunkát pdf-ben fel kell tölteni a DEA-ba.

