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Kedves Hallgatók! 

E levélben tájékoztatjuk Önöket arról, hogy meddig és milyen formában kell benyújtaniuk 
szakdolgozatukat/portfóliójukat a 2019–2020-as tanév tavaszi félévében.   
 

Alapképzés, mesterképzés és szakirányú továbbképzés 
2020. április 14. – május 11. (hétfő, 23.59) 

 
Tanári MA portfólió 

2020. május 04. – május 20. (szerda, 23.59) 
 

Osztatlan tanárképzés – szakdolgozat 
2020. április 01. – 2020. május 04. (hétfő, 23.59) 

 
Osztatlan tanárképzés – portfólió 

2020. május 04. – május 20. (szerda, 23.59) 
 

Az SZTE BTK Tanulmányi Osztályának tájékoztatója (https://arts.u-
szeged.hu/oktatas/tajekoztatok/zarovizsga-2020-junius) alapján a szakdolgozatot/portfóliót 
minden hallgatónak a MODULO felületén kell feltölteni a tájékoztatóban szereplő formában és 
módon.  
 
Akik a Neveléstudományi Intézet valamely oktatójánál írják szakdolgozatukat/portfóliójukat,  
azoknak a Neveléstudományi Intézet által létrehozott felületre is fel kell tölteniük munkájukat: 
http://www.edu.u-szeged.hu/nt/szakdolgozat/ Ez a feltöltés kiváltja a papíralapú dolgozat 
leadását.  
 

A Neveléstudományi Intézet által létrehozott rendszerbe való belépéshez regisztrálni kell, ami a 
Regisztráció menüpont kiválasztásával tehető meg. A Regisztrációs űrlap sikeres kitöltése után a 
rendszer elektronikus levelet (e-mail-t) küld. Az ebben a levélben megadott hivatkozásra 
kattintva kell megerősíteni a regisztrációt, a belépés és a feltöltés csak ezt követően lehetséges.  
 
A feltölteni kívánt munkát csak akkor menti a rendszer, ha az az alábbi formátumot és elnevezést 
követi: 

• Formátum: PDF (Portable Document Format) állomány, tehát "pdf" kiterjesztéssel 
rendelkezik. 
• Elnevezés: A hallgató neve ékezetek és szóköz nélkül, végig nagybetűvel, ezt követően egy 
alsó vonás (_), utána a Neptun-kód. Példa az elvárt csatolmányra: KISGEZA_123ABC.pdf 
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Ebben a félévben a plágiumnyilatkozatot a szakdolgozatba/portfólióba kell illeszteni, vagyis 
elhelyezni a dokumentumban (a TO honlapjáról letöltött nyilatkozatot le kell tölteni, kinyomtatni, 
kék tollal aláírni, majd szkennelni, végül csatolni). 
 
Az ismételt záróvizsgázóknak is be kell jelentkezni záróvizsgára, a szakdolgozatot újra fel kell 
tölteniük, valamint ki kell tölteniük és csatolniuk kell a plágiumnyilatkozatot. Az ismételt 
záróvizsga díja 5000 Ft, ami a Neptun pénzügyi felületén online fizethető be.  
 
 
Szeged, 2020. április 07.  
 


