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TÁJÉKOZTATÓ A DIPLOMAMUNKA KÖVETELMÉNYEIRŐL

A diplomamunkát 2 bekötött példányban és elektronikus adathordozón (Cd-n pdf formátum)
kell leadni a Kar tanulmányi ügyeit koordináló munkatársának (Géber Tímeának).
Terjedelme (irodalomjegyzék, ábrák és táblázatok nélkül) 6-8000 szó legyen. A
számítógéppel írt diplomamunkát esztétikus formában, bekötve kell beadni.
A hallgató védés előtt köteles feltölteni a diplomamunka végleges, a bírálók által jóváhagyott
verzióját

a

Debreceni

Egyetem

Elektronikus

archívumába

(DEA)

a

http://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/85081 címre, és ezt igazolni a TO munkatársának a
védés megkezdése előtt.

A részletes tartalmi és formai követelmények leírása (Útmutató a diplomamunka
elkészítéséhez) a Népegészségügyi Kar honlapján érhető el (Intézetek/Tanszékek =>
Fizioterápiás Tanszék => Oktatási feladatok)
A Diplomamunka tartalmi és formai követelményét tartalmazó tanszéki tájékoztatók
eljuttatása a témavezetőhöz elektronikus vagy nyomtatott formában a hallgató
kötelessége!

I. A diplomamunkának szerkezetében a következőknek kell megfelelnie:
A diplomamunka beszámolhat a szerző saját kísérletes vizsgálatairól; lehet népegészségügyi
ill. epidemiológiai vagy egyéb, a képzéséhez kapcsolódó elemzés, irodalmi összefoglaló,
audiovizuális oktatási anyag, eszköz, modell vagy számítógépes program is. Nem fontos,
hogy új tudományos eredményt tartalmazzon, azonban legyen a szerző önálló munkájának
eredménye. A nem önálló eredmények forrását pontosan meg kell jelölni. A diplomamunka
eredetiségéről a hallgató büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik (Plágium nyilatkozat),
melyet beleköttet a diplomamunkába.
A Címoldal: az oktatási szervezeti egység nevét, ahol a diplomamunka készült, a hallgató
nevét, a szak és szakirány megnevezését, a diplomamunka címét, a témavezető nevét,

beosztását és munkahelyét, a tanszékvezető illetve a témavezető aláírásának helyét, amellyel
hozzájárul a diplomamunka beadásához.
A diplomamunkát csak a témavezető és a tanszékvezető aláírásával lehet beadni.
A diplomamunka külön fejezeteit képezik az összefoglalás, a bevezetés, a munka célkitűzései,
a módszerek leírása, az eredmények, a megbeszélés és az irodalomjegyzék.
Az irodalmi hivatkozások szöveg közben történő megjelenítésére, illetve az irodalomjegyzék
összeállítására a nemzetközileg elfogadott citációs módszerek valamelyikét (Harvard vagy
Vancouver) kell alkalmazni. Az irodalmi hivatkozások száma lehetőleg ne legyen 20-nál
kevesebb, illetve 50-nél több.
II. Témaváltoztatásra vonatkozó előírás
A hallgatók a jelen szabályozás értelmében élhetnek a témaváltoztatás lehetőségével,
amennyiben az erre vonatkozó döntésüket írásban a diplomamunka beadását megelőző
szorgalmi időszak utolsó napjáig benyújtják a DE NK Fizioterápiás tanszék vezetőjének a
honlapon található formanyomtatványon.

III. Témavezető változtatására vonatkozó előírás
A hallgatók a jelen szabályozás értelmében élhetnek a témavezető változtatás lehetőségével,
amennyiben az erre vonatkozó kérelmüket indoklással alátámasztva írásban benyújtják, a DE
NK Fizioterápiás tanszék vezetőjének a honlapon található nyomtatványon.

IV. A Diplomamunka leadására vonatkozó előírások
A Diplomamunka leadási határideje: minden tanév április 1. vagy november 1. A
diplomamunkát 2 eredeti a témavezető által aláírt bekötött példányban valamint 1db CD-n
kell benyújtani. Mellékelni kell a jelentkezési lapot a záróvizsgára, valamint ha a témavezető
kitölti, az „Adatlap Diplomamunka Bírálók jelöléséhez” c. nyomtatványt. (A nyomtatványok
letölthetők az NK honlapjáról. Intézetek, Tanszékek => Fizioterápiás Tanszék => Oktatási
feladatok) További rendelkezések: TVSZ 148.§ 4. bekezdés.
V. A bírálatra vonatkozó előírások
A bírálók feladata a dolgozat logikai felépítését, szakirodalmi megalapozottságát, az
alkalmazott módszereket, az eredmények ismertetésének pontosságát mérlegelni.
A beérkezett diplomamunkát alap- és mesterképzés esetén az NK TB a szakvezetők
javaslatait figyelembe véve 2 hivatalos bírálónak adja ki.

A bíráló az írásos véleményét a diplomamunka kézhezvételét követően 3 héten belül köteles
elkészíteni.

A diplomamunka ötfokozatú érdemjeggyel értékelhető, átdolgozásra javasolható és
elutasítható.
Ha az egyik bíráló elégtelenre értékeli a diplomamunkát, a hallgató köteles azt átdolgozni,
figyelembe véve a bíráló kritikai megjegyzéseit. Az átdolgozott diplomamunkát legkésőbb a
diplomavédés előtt három héttel vissza kell juttatni mindkét bírálóhoz ismételt bírálatra.
Ha mindkét bíráló elégtelenre értékelte a diplomamunkát, a diplomamunka védésre nem
bocsájtható, a hallgatónak újra kell írnia dolgozatát, melynek beadására és bírálatára
legkorábban a következő záróvizsga-időszak előtt kerülhet sor a 14.§. 4. bekezdésének
megfelelően.
A bírálók írásos véleményüket 2 aláírt példányban az NK Tanulmányi Osztályára (Kun
Éva) juttatják el elektronikus formában, aki elektronikusan továbbítja a hallgatónak. A
hallgató a bírálatokra írásban köteles válaszolni (Útmutató: 7. sz. melléklet), melyet
elektronikusan is köteles elküldeni. A bírálóknak írásban kell jelezniük a válasz elfogadását.
Ha a dolgozatot mindkét bíráló elfogadja, akkor kerülhet sor a szóbeli védésre.
VI. A diplomamunka védése:
A diplomamunkát abban az oktatási szervezeti egységben kell megvédeni, ahol a témát
meghirdették. A védés minimum 3 tagú bizottság előtt történik, melynek tagjai a dékán vagy
az általa kijelölt vezető oktató (elnök) és a bírálók. A védésre a témavezetőt is meg kell hívni.
A bizottság zárt ülésen értékeli a diplomamunka védését, melynek érdemjegye az oklevél
minősítésének részjegye. A védésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a
hallgató nevét, a diplomamunka címét, a védés helyét és időpontját, a bizottság tagjai által
feltett kérdéseket és a bizottság által elfogadott érdemjegyet. A jegyzőkönyv mellékletét
képezik a bírálatok, a bírálatokra adott válaszok, és azok elfogadása.

Debrecen, 2015. március 10.
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