TÁJÉKOZTATÓ

Szakdolgozat leadásával kapcsolatos tudnivalók
óvodapedagógus és tanító szakos hallgatóknak

Tisztelt Hallgatók!
Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy a 2021/2022. tanév II. félévében a beadandó
szakdolgozatukat PDF formátumban (a mellékletekkel együtt 1 fájlban) elektronikus úton a
Nyíregyházi Egyetem E-learning portáljára kell feltölteniük 2022. május 2. 12.00 óráig a
https://moodle.nye.hu/ oldalon.
Ezen kívül a szakdolgozatot egy bekötött vagy bespirálozott példányban is le kell adniuk az
Óvó- és Tanítóképző Intézet B épület fsz. 012. irodájába. Aki nem tudja személyesen leadni,
postai úton is eljuttathatja az Óvó- és Tanítóképző Intézet címére: Nyíregyházi Egyetem,
Óvó- és Tanítóképző Intézet, 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. Határidő: 2022. május 13.
A szakdolgozat nyomtatott változatát a záróvizsgán visszakapják.
A tárhely belépési információi:
 Azonosító: saját hallgatói Neptun kód
 Jelszó: a https://hp.nye.hu/ oldalon regisztrált hallgatói jelszó.
Belépés után a kurzus elérhetősége a tanító szakos hallgatók számára:
https://moodle.nye.hu/course/view.php?id=969
Beiratkozási kulcs: tanitoszakdoli
Belépés után a kurzus elérhetősége az óvodapedagógus szakos hallgatók számára:
https://moodle.nye.hu/course/view.php?id=968
Beiratkozási kulcs: ovodaszakdoli
A fájl elnevezését a következőképpen kérjük megadni:
Tanító szakos hallgatók esetében:
Pld.: tanito_Kiss_Bela_szakdolgozat_2022_tavasz
Óvodapedagógus szakos hallgatók esetében:
Pld.: ovodapedagogus_Kiss_Nelli_szakdolgozat_2022_tavasz
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.
A záróvizsgára bocsátás feltétele az elektronikus anyag feltöltése!
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A szakdolgozat-készítés formai és tartalmi követelményeiről az Óvó- és Tanítóképző Intézet
honlapján elérhető Szakdolgozati útmutatóban találnak részletes információkat.
A Plágiumnyilatkozatot és a Szakdolgozati konzultációs lapot beszkennelt vagy lefotózott
illetve nyomtatott formában be kell illeszteniük a szakdolgozat digitális és bekötött változatába
is.
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 fentiekben leírtak szerint járjon el!
Mindenkinek jó egészséget és eredményes felkészülést kívánok!
Nyíregyháza, 2022. április 19.

Üdvözlettel:
Imre Rubenné dr.
intézetigazgató
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