Záródolgozat-írás a kommunikáció- és médiatudomány alapszakon
Téma- és témavezető-választás: a 4. félévben
• A téma és témavezető véglegesítésének előfeltétele: legalább egy előkészítő konzultáció teljesítése
áprilisban a választani kívánt oktatónál.
• Április 30-ig: a konzultáció, a téma és a témavezető véglegesítése és papíralapú dokumentálása a
vonatkozó tanszéki formanyomtatvány révén, mely témavezetői aláírással a tanszéki irodában
leadandó.
Témavezető személye
• Témavezető lehet bármely, az egyetemünkön főállásban alkalmazott oktató (akinél a hallgató már
teljesített valamilyen kurzust).
• Külsős szakember csak konzulensként bábáskodhat a dolgozat körül. Így mellé feltétlenül
választandó egy, a DE által főállásban foglalkoztatott oktató is (és csak ez utóbbi engedélyével
kérhető fel külső konzulens).
Záródolgozati szeminárium: 5-6. félévben teljesítendő
A konzultációs tanegységek a záródolgozat megírását készítik elő. A kurzusok jeggyel zárulnak.
Záródolgozati szemináriumi feladatok az 5. félévben:
• rendszeres és folyamatos konzultáció a témavezetővel
• bibliográfia készítése
• félév közepén egy 5 oldalas rezümé benyújtása
• félév végére minimum egy teljes, lezárt fejezet elkészítése
Záródolgozati szemináriumi feladatok a 6. félévben:
• rendszeres és folyamatos konzultáció a témavezetővel
• félév végére a teljes dolgozat elkészítése
Záródolgozat benyújtása: a 6. félévben
• Március 31-ig: a dolgozat elektronikus formában (CD-n) a Tanszéken kell leadni, egy nyomtatott
és bekötött/spirálozott példányát a témavezetőnek bírálatra. (A határidő a témavezető
hozzájárulásával módosítható – legfeljebb két hét halasztás erejéig. Mindezt jelezni kell a Tanszék
felé is: egy, a témavezető által is ellenjegyzett kérelem révén.)
• A dolgozat feltöltése a DE elektronikus archívumába: http://dea.lib.unideb.hu/dea/. Ennek
hiányában a hallgató nem záróvizsgázhat!
• Április 30-ig: a témavezetői bírálat elkészítése.
A záródolgozat formátuma
• A kommunikáció- és médiatudomány szakon diplomamunkaként, a kari gyakorlattal és az
egyetemi szabályzattal összhangban, nem készíthető elektronikus (audiovizuális) anyag. Kizárólag
hagyományos, írott-bekötött, tudományos igényű és szabványos hivatkozási-jegyzetelési
apparátussal ellátott záródolgozat.
• A dolgozat benyújtásakor mellékelni szükséges egy nyilatkozatot: ebben a dolgozat szerzője
elismeri (büntetőjogi felelőssége teljes tudatában), hogy a beadandó munka egy teljesen új és saját
produktum.
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

