
TÁJÉKOZTATÓ 

Szakdolgozat leadásával kapcsolatos tudnivalók óvodapedagógus és tanító szakos 

hallgatóknak 

Tisztelt Hallgatók! 

Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy a szakdolgozatok beadási határideje: 2021. 

november 29. 

A beadandó szakdolgozatukat PDF formátumban (a mellékletekkel együtt 1 fájlban) 

elektronikus úton a Nyíregyházi Egyetem E-learning portáljára kell feltölteniük 2021. 

november 29. 24.00 óráig a https://moodle.nye.hu/ oldalon. 

Ebben a járványügyi helyzetben a szakdolgozat nyomtatott formában való beadásától 

eltekintünk.  

 

A tárhely belépési információi: 

 Azonosító: saját Neptun kódja 

 a https://hp.nye.hu/ oldalon regisztrált hallgatói jelszóval tudnak belépni. 

 

Belépés után meg kell keresniük a Bessenyei György Pedagógusképző Központ kategóriát a 

főoldalon és azon belül a Szakdolgozatot. Ott 3 kurzus található, értelemszerűen a szakjukhoz 

tartozóra kell kattintaniuk. A kurzusra kattintáskor a rendszer kérni fogja a belépési kulcsot. A 

kulcsot csak egyszer, a legelső belépéskor kell megadniuk, utána már a kurzus tanulói lesznek.  

 

A kulcsok a következők: 

 

Tanítósok: tanitoszakdoli 

 

Óvodapedagógusok: ovodaszakdoli 

 

 

A fájl elnevezését a következőképpen kérjük megadni: 

Tanító szakos hallgatók esetében: 

Pld.: tanito_Kiss_Bela_szakdolgozat_2021.osz 

 

Óvodapedagógus szakos hallgatók esetében: 

Pld.: ovodapedagogus_Kiss_Nelli_szakdolgozat_2021.osz 

 

A rendszerben, a megadott határidőn belül lehetőségük van törlésre és újra feltöltésre. 

 

Megjegyzés: Ezenfelül az oktató kérheti, hogy az elektronikus változatot e-mailben küldje meg 

számára, ez egyéni egyeztetés alapján történik, de nem váltja ki a feltöltést. (CD-n nem kell 

leadni a szakdolgozatot!) 

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele az elektronikus anyag feltöltése! 

 

A szakdolgozat-készítés formai és tartalmi követelményeiről az Óvó- és Tanítóképző Intézet 

honlapján elérhető Szakdolgozati útmutatóban találnak részletes információkat. 

 

https://hp.nye.hu/


A plágiumnyilatkozatot és a konzulensi lapot beszkennelve vagy mobiltelefonnal lefotózva be 

kell tenniük a szakdolgozat digitális változatába. A hallgató köteles a plágiumnyilatkozatot 

eredeti aláírással eljuttatni az adott intézethez postai úton. 

 

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a szakdolgozatot 1 bíráló értékeli. A bírálatot (benne az 

értékelés pontszámát és a bíráló kérdéseit) a bírálat elkészülte után ugyanezen az elektronikus 

felületen tekinthetik meg. 

A bírálat minősítésével kapcsolatban az alábbiakra szeretném felhívni a figyelmüket:  

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 18. § 7. pontja szerint amennyiben a bíráló a szakdolgozatot 

elégtelenre minősíti, azt a hallgató leghamarabb a következő tanulmányi félévben pótolhatja. 

Az elégtelenre minősített szakdolgozatot pótolni a tanulmányok ideje alatt csak egy alkalommal 

lehet. 

 

Tisztelettel kérek mindenkit, a fentiek szerint járjon el! 

Mindenkinek jó egészséget és eredményes felkészülést kívánok! 

 

Nyíregyháza, 2021. november 22.   

 

 

 

                                                                                  Üdvözlettel: 

                                                                                                        Imre Rubenné dr. 

                                                                                                         intézetigazgató 

 
 


