Hasznos tudnivalók szakdolgozat köttetése előtt
V. évf. nappali, hagyományos képzés alap levelező,
MSC nappali/lev. és BA nappali/levelező hallgatók számára:
1. A szakdolgozat leadási határideje: 2012. november 5. (hétfő) 12h. Ez az időpont semmiféle
engedéllyel nem módosítható, még méltányossági okból sem.
2. A szakdolgozatot formailag a Marketing Intézet által kiadott követelménye szerint készítsék el,
melyet
intézeti
honlapunkon
a
szakdolgozati
témák
között
találnak.
(Szakdolgozati szabályzat intézeti.pdf)
3. A szakdolgozat első lapja a feladatkiírás, melyet itt az adminisztrációban adunk, így kérek
mindenkit, hogy NE a GTK honlapon lévőt töltse ki!
Fontos!
Ezt a nyomtatványt csak abban az esetben tudom átadni Önöknek, ha előtte konzulensükkel a
pontos szakdolgozatcímet és a kidolgozandó főbb kérdéseket pontosították!!!!! Kérem,
e nélkül ne keressenek, mert ebben csak a belső konzulens a kompetens személy!!!
Köttetés előtt fáradjanak be hozzám munkaidőben (H-Cs 8-14h, P 8-12h) és mindenkinek
kinyomtatva átadom. Levelezős hallgatók esetében kérésre e-mailben eljuttatom, csak ezért nem
kell Miskolcra utazniuk.
5.

A szakdolgozat része a hallgatói adatlap (letölthető a GTK honlapról:
www.gtk.uni-miskolc.hu letöltés/szabályzatok/szakdolgozati szabályzat), melyet felváltva kell
aláíratatni a belső ill. a külső konzulenssel legalább 3-4 időpontra vonatkozóan.
Ezt a lapot NEM kell beköttetni! Fontos, hogy a lap alján a szakdolgozat beadható sornál mindkét
konzulens feltétlenül írja alá!

6. Amennyiben bizalmas kezelésű a dolgozat, akkor a bizalmas kezelésű nyomtatványt – szintén a
GTK honlapról letölthető a szakdolgozat szabályzatból - a külső céggel ki kell töltetni
(aláírás+pecsét) és ezt a nyomtatvány szintén be kell köttetni a szakdolgozatba. Ebben az esetben
ez a szakdolgozat 2. lapja. Kérjük, hogy a bíráló e-mail címét és mobiltelefonszámát is
tüntessék fel, igaz ezt a nyomtatvány nem kéri.
7. A szakdolgozat 3. lapja az ún. hallgatói nyilatkozat, melyet szintén a GTK Szakdolgozat
szabályzatban található. Fontos, hogy saját kezűleg alá is írják!
8. A kötés leadásakor beszéljék meg a köttetővel, hogy nevüket és a 2012. évszámot a szakdolgozat
gerincére, a fed lap közepére a Szakdolgozat felirat alá pedig a ME GTK címert is feltüntetni
szíveskedjen.
9. A szakdolgozatot két példányban kell köttetni. Ebből egyet államvizsga után rögtön
visszaadunk, így külön saját példányt köttetni felesleges.
10. A szakdolgozatot elektronikusan is kérjük leadni: 1 db CD-n vagy DVD-n Word és PDF
formátumban. Fontos: A CD-t nem kell beragasztani a borítóba! A borítón legyen feltüntetve a
név, képzési forma (pl. MSC levelező) és az évszám (2012).
Amennyiben további kérdésük van, forduljanak hozzám bizalommal a 46/565-197 telefonszámon.
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