
 

 

Határidők: 

 

• Az elkészült, kötött szakdolgozati portfólió végső leadási határideje: őszi félévben november 1. napját követő első munkanap, tavaszi félévben március 

31. 
 

• Az elkészült szakdolgozati portfólió a NEPTUN egységes tanulmányi rendszerbe kell feltölteni az őszi félévben november 1. napját követő első 

munkanapig, a tavaszi félévben március 31-ig. 
 

Helyszín: a Pszichológiai Intézet titkársága, Bécsi út (1037 Budapest, Bécsi út 324.)  

 

• Az elkészült szakdolgozati portfólió csak azt követően kerül átvételre, ha az ügyintéző megbizonyosodott, a hallgató fel is töltötte annak 

elektronikus változatát a NEPTUN rendszerébe. 
 

• Kérjük az időpontok szigorú betartását, mert az elmúlt évekhez hasonlóan még dékáni méltányosság keretében sincs mód engedélyezni a szakdolgozati 

portfólió fenti határidőn túli leadását! 
 

Mit, hova kell leadni? 

 

1 példány kötött szakdolgozat portfólió.  

A Pszichológiai Intézet titkársága, Bécsi út (1037 Budapest, Bécsi út 324.)  

 

Figyelem! 
Amennyiben a szakdolgozati portfólióra nem olyan formában kerül fel a hallgató neve, ahogy az az igazolványaiban szerepel, a jelentkezés érvénytelen. 

Sétáló cédulát nem kell leadni!!!  

A könyvtár e-mailen értesítést küld azon hallgatóknak, akiknél elmaradást/tartozást lát. 

 

Szakdolgozati portfólió: 

 

• A Portfólió típusú szakdolgozat a teljes műhelymunkákból és a részműhelymunkák beszámolóiból, ezek oktatói értékeléséből, valamint a hallgatói 

önreflexióból készített portfólió. 

• Azon hallgatóknak, akiknek a hallgatói jogviszonya 2017/2018. tanévben vagy azt követően jött létre, szakdolgozati témát választania nem kell, 

témavezető felkérése nem kötelező, így témabejelentésre sem kerül sor. Nekik a Nyilatkozat a portfólió típusú szakdolgozat készítéséről c. nyomtatványt 

nem kell bekötni a szakdolgozati portfólióba. 



• A 2017/2018. tanévet megelőzően jogviszonyt létesített hallgatók kérhetik a szakdolgozati portfólió szerinti elkészítési módot. Ez esetben a következő 

nyilatkozatot kell leadniuk a Tanulmányi Osztályon: Nyilatkozat portfólió formájú szakdolgozat készítéséhez pszichológia alapszakos hallgatók számára 

2017 tavaszi félévtől 

• A Nyilatkozat a portfólió típusú szakdolgozat készítéséhez pszichológia alapszakos hallgatók számára 2017 tavaszi félévtől c. nyomtatványt be kell kötni 

a szakdolgozati portfólióba, ha a hallgató jogviszonya a 2017/2018-as tanévet megelőzően jött létre.  

• A szakdolgozati portfóliót a záróvizsga bizottság értékeli, ahhoz írásos bírálat előzetesen nem készül.  

• A szakdolgozati portfóliót a záróvizsgán be kell mutatni, az egyik műhelymunkát meg kell védeni. 

• A bemutatandó teljes műhelymunka címét nem kell a záróvizsga előtt bejelentetni, a szokásoknak megfelelően a záróvizsga napján kell feltölteni a 

prezentációkat a számítógépre, amiről majd a prezentáció zajlik a bizottság előtt. 

• Mivel a portfólió a műhelymunkák gyűjteménye, így a műhelymunkák adják a szakdolgozat terjedelmét. Ehhez jön a hallgatói önreflexió, amelynek 

minimum terjedelme legalább 2000 leütés. Az önreflexiót a műhelymunkák után kell bekötni, a végén pedig alá kell írni. 

• A portfóliós BA-s szakdolgozat címe minden esetben „Szakdolgozati portfólió”. 

• Mivel nem kell konzulenst választani, így nem kell feltüntetni témavezető nevét a nyomtatott szakdolgozati portfólión. 

• FORMA: 
 Kétoldalas nyomtatás. 

 A lap belső oldalán 3 cm a margó szükséges. 

 Az oldalszámozás a kötéssel ellentétes oldal alsó sarkába kerül. 

• A KÜLSŐ BORÍTÓNAK tartalmaznia kell: 
 „Szakdolgozati portfólió” feliratot, 

 a dolgozat írójának a nevét (személyazonosító igazolvány vagy útlevél alapján kell megadni), 

 a benyújtás évét. 

• A Szakdolgozati portfólió ELSŐ LAPJÁN szerepeltetni kell: 
 a kar nevét, 

 mely oktatási szervezeti egység keretén belül készült (Pszichológiai Intézet), 

 a „Szakdolgozati portfólió” feliratot, 

 a dolgozat készítőjének a nevét (az évfolyamot).  

Az önreflexiónál, annak a végén alá kell írni! 

 

Mellékletek, függelék (be kell kötni a Szakdolgozati portfólióba): 

 plágium nyilatkozat (formanyomtatvány, a TVSZ 5. sz. függeléke) 

 Nyilatkozat a portfólió típusú szakdolgozat készítéséhez pszichológia alapszakos hallgatók számára 2017 tavaszi félévtől – ennek az eredeti, TO 

által lepecsételt példányát kell bekötni (2017-es évfolyamtól ez már nincs). 

 

 

 

http://www.kre.hu/btk/images/doc/Nyilatkozat_portfolio_formaju_szakdolgozat_keszitesehez_pszichologia_alapszakos_hallgatok_szamara_2017_tavaszi_felevtol.pdf
http://www.kre.hu/btk/images/doc/Nyilatkozat_portfolio_formaju_szakdolgozat_keszitesehez_pszichologia_alapszakos_hallgatok_szamara_2017_tavaszi_felevtol.pdf


• Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián  

 első,  

 második vagy  

 harmadik helyezést,  

 illetve különdíjat elnyert önálló dolgozatot  

a témában illetékes tanszék/intézetvezető (intézetvezető) külön bírálat nélkül jeles minősítéssel elfogadja, amennyiben az megfelel a szakdolgozati 

portfólióval szemben támasztott formai követelményeknek, és ha azt a szerzője kéri.  

 

A szakdolgozat portfólió bekötési színe fekete, a felirat rajta arany színű! 

 

 

 

A „külső borító” minta      Az „első oldal” minta 

 

 

      

 

 

 



 

 

Szakdolgozati portfólió feltöltése a Neptun rendszerben 
 

A szakdolgozati portfólió leadásához szükséges dokumentumok: 

 

Kötelező: 

• „Plágium-nyilatkozat” dokumentum típusba a „Szakdolgozat Plágium- és Nyilvánossági nyilatkozata” leadott elektronikus kérelemből generált pdf-et 

kell feltölteni (kizárólag pdf fájltípus tölthető fel, max. 500 KB) 

•  „Szakdolgozat kivonat2” típusba a Szakdolgozati portfóliót kell Word formátumban feltölteni (kizárólag docx fájltípus tölthető fel, max. méret 5 

MB) 

• „A Portfólió » dokumentum típushoz töltse fel a Szakdolgozati portfóliót pdf formátumban. 

 

Szükség szerint választható: 

• „Szakdolgozati portfólió melléklet” típusba  (ha van) (pdf, docx , jpeg, jpg, png fájltípusok egyike tölthető fel, max. méret 10 MB). 

 
Amennyiben a fájlok méretei meghaladják a megengedett méretet, úgy javasoljuk, hogy az adott fájlt csomagolják be „*.zip” kiterjesztésű fájlba. 

 
Pl.:  

https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/f%C3%A1jlok-t%C3%B6m%C3%B6r%C3%ADt%C3%A9se-%C3%A9s-kibont%C3%A1sa-8d28fa72-f2f9-

712f-67df-f80cf89fd4e5 

 
 

Leirat a „Szakdolgozati portfólió” feltöltéshez a Neptunba - Pszichológia BA képzésen: 

Itt érhető el -> Útmutató lépésről lépésre 

 

 
A szakdolgozati portfóliók formai ellenőrzése:  

 
A szakdolgozati portfóliók formai ellenőrzését a Tanulmányi Osztály végzi a Neptunba történő feltöltést követően.  

 

Az ellenőrzés az „Ellenőrzési lista alapján történik” 8 napon belül. Amennyiben bármelyik kérdésre „NEM” a válasz, úgy a Tanulmányi Osztály Neptun üzenetben 

hiánypótlásra szólítja fel.  

 

Amennyiben minden hiányt határidőben pótoltak, úgy a szakdolgozat átkerül a bírálókhoz. 

https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/f%C3%A1jlok-t%C3%B6m%C3%B6r%C3%ADt%C3%A9se-%C3%A9s-kibont%C3%A1sa-8d28fa72-f2f9-712f-67df-f80cf89fd4e5
https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/f%C3%A1jlok-t%C3%B6m%C3%B6r%C3%ADt%C3%A9se-%C3%A9s-kibont%C3%A1sa-8d28fa72-f2f9-712f-67df-f80cf89fd4e5
Pszicho_szakdolgozati_portfólió%20feltöltés%20útmutató%20lektorált_SZM.pptx


Amennyiben a hallgató nem pótolja a hiányt, úgy a Tanulmányi Bizottság határozatban mondja ki, hogy a szakdolgozat formailag nem elfogadható. Ez esetben 

a hallgató nem bocsátható záróvizsgára.  

 

A Tanulmányi Osztály által alkalmazott ellenőrzési lista: 

 
 

    

1. Konzultációs lap (szakdolgozati témabejelentő lap) csatolva. IGEN NEM 

2. A konzultációs lapon a konzulens igazolta, hogy a konzultáció öt alkalommal 

megtörtént. 
IGEN NEM 

3. A konzultációs lapon a témavezető aláírta azt a nyilatkozatot, miszerint a 

szakdolgozat (kapcsolódó dolgozat) végleges címe beleillik a választott témába. 
IGEN NEM 

4. A konzultációs lapon a témavezető aláírta azt a nyilatkozatot, miszerint a 

szakdolgozatot (kapcsolódó dolgozatot) benyújtásra alkalmasnak tartja.  
IGEN NEM 

5. A konzultációs lapon a hallgató nyilatkozott a szakdolgozatának nyilvánosságra 

hozataláról.  
IGEN NEM 

6. A szakdolgozati portfólió terjedelme eléri a minimális előírt karakterszámot. IGEN NEM 

7. A szakdolgozati portfólió tartalmaz Tartalomjegyzéket. IGEN NEM 

8. A szakdolgozati portfólió tartalmaz Irodalomjegyzéket. IGEN NEM 

9. A szakdolgozati portfólió bal oldali margója 3 cm.   

10. A szakdolgozati portfólió  alsó, felső és jobb oldali margója 2 cm. IGEN NEM 

11. A szakdolgozati portfólió  oldalszámozása a jobb alsó sarokban van. IGEN NEM 

12. A szakdolgozati portfólióban a sortávolság másfeles. IGEN NEM 

13. A szakdolgozati portfólió betűtípusa „Times New Roman”. IGEN NEM 

14. A szakdolgozati portfólió betűmérete 12-es betűnagyság. IGEN NEM 

15. A szakdolgozati portfólió címlapján szerepel a „szakdolgozati portfólió ” szó. IGEN NEM 

16. A szakdolgozat címlapon szerepel a szakdolgozat címe IGEN NEM 

17. A szakdolgozati portfólió  címlapján szerepel a szakdolgozati portfólió ot készítő 

hallgató neve. 
IGEN NEM 

18. A szakdolgozati portfólió címlapján szerepel a szakdolgozati portfólió  

benyújtásának évszáma (20xx formátumban). 
IGEN NEM 

19. A szakdolgozati portfólió első lapján szerepel a kar teljes neve. IGEN NEM 

20. A szakdolgozati portfólió  első lapján szerepel a „szakdolgozati portfólió ” szó. IGEN NEM 

21. A szakdolgozat első lapon szerepel a szakdolgozat címe. IGEN NEM 

22. A szakdolgozati portfólió  első lapján szerepel a szakdolgozati portfólió ot készítő 

hallgató neve (évfolyam, csoport megjelöléssel). 
IGEN NEM 

23 A szakdolgozati portfólió első lapján szerepel a konzulens neve. IGEN NEM 

24. A szakdolgozati portfólió első lapján szerepel annak az oktatási szervezeti 

egységnek (intézetnek) a neve, amelynek keretén belül a szakdolgozati portfólió  
IGEN NEM 



készült. 

25. A szakdolgozati portfólió ot a folyó szöveg végén – az összegzést követően, de a 

mellékletek, bibliográfia előtt – a hallgató aláírta. 
IGEN NEM 

26. A TVSz. 5. sz. függelékében szereplő (plágium) nyilatkozat csatolva IGEN NEM 

27. A szakdolgozati portfólió  a Neptunban feltöltésre került „pdf” kiterjesztésben. IGEN NEM 

28. A szakdolgozati portfólió a Neptunban feltöltésre került „docx” kiterjesztésben. IGEN NEM 

29. Pszichológia MA képzésen a szakdolgozathoz kutatásetikai nyilatkozat csatolva. IGEN NEM 

 

Továbbá Műhelymunkához értékelő lap minden egyes műhelymunkához. 

 

Kérjük, hogy a szakdolgozat véglegesítése előtt, szíveskedjen Ön is leellenőrizni, hogy vajon minden fenti kérdésre „IGEN”-e a válasz.  

 


