
 

Szakdolgozattal kapcsolatos fontos információk 
 

 

Tájékoztatjuk, hogy a szakdolgozat beadását Intézetünk az alábbiak szerint írja elő: 

 

- A leadás határideje: március 30. hétfő, 12.00 óráig 

- Szakdolgozatát mindenkinek két példányban kell a II./218-as irodában nekem (Héjja-Nagy 

Kata) leadnia, vagy az intézeti titkárságon vagy postai úton eljuttatnia: 1 db fekete színű 

keménykötésű vászon és 1 db spirálozott formában. 

 

- Kérjük, ne feledkezzen el a bekötött példány köttetése során a gerincre ráíratni az "M" betűt, 

a nevét és a benyújtás évét. 

 

- CD-n NEM kérjük a szakdolgozat beadását. 

 

- A szakdolgozatba köttetendő önálló munkáról szóló nyilatkozatot a címoldal után kell 

beilleszteni. 

 

- A nyilatkozaton szereplő adatokat - név, dolgozatcím, dátum – töltse ki (gépelje be, vagy 

kézzel is megfelelő), valamint saját kezűleg írja alá, még a leadás előtt! Aki 

köszönetnyilvánítást is szeretne beletenni (opcionális), a nyilatkozat és a tartalomjegyzék 

közé, egy külön oldalra kerüljön. 

 

- DEA-s feltöltés: Amint a Tanulmányi Osztály által küldött üzenetekből tájékozódhatott, 

minden hallgató, aki ebben a félévben záróvizsgázik, köteles feltölteni a DEA-ba (a 

Debreceni Egyetem Elektronikus Archívumába) a szakdolgozatát, függetlenül attól, hogy 

mikor írta, és mikor kapott rá jegyet. 

 

- A feltöltés lépéseiről készült egy részletes leírás, a linkje itt is megtalálható, kérjük, hogy a 

feltöltést mindenki ennek megfelelően szíveskedjen megtenni. Kérünk mindenkit, nagyon 

alaposan olvassa el a feltöltési útmutatót, és ennek megfelelően lépésenként haladjon.  

A DEA rendszere át tudja alakítani titkosított PDF formátumra a szakdolgozatot, csupán 

annyi teendője lesz előtte, hogy PDF formátumra alakítja a dolgozatát (általában már van 

ilyen lehetőség a Word-ben vagy egyszerűen letölthető a netről).  

A feltöltés sikerességéről NEM küld a DEA email üzenetet, csak a befogadásról (amikor 

ennek ellenőrzése megtörtént). Mivel a DEA-ba csak a legalább elégséges érdemjegyet kapott 

szakdolgozatokat lehet beengedni, az elvégzett feltöltés még nem jelenti a dolgozat DEA 

gyűjteménybe való bekerülését. Visszaigazolás csak akkorra várható, amikor elkészül a 

szakdolgozat bírálata, és érdemjegye a Neptunban is beírásra került (4-6 hét). Ellenőrizze le 

mindenki a neptunban található e-mail címét, hogy biztosan működik-e, használja-e, nem 

kapta-e a spambe stb., mert az e-mail ide érkezik, nem pótolható!!! 

 

- Postai úton is el lehet küldeni a szakdolgozatokat, de csak az ajánlott és elsőbbségi 

kézbesítéssel ellátott küldeményeket tudjuk elfogadni. A postacím: DE-BTK, Pszichológiai 

Intézet, 4002 Debrecen, Pf. 400. Legyen rajta az is, hogy Héjja-Nagy Katalin részére. A 

postára adás határideje szintén március 30. (hétfő) 12.00. 

 

A határidő a két példány leadására/ postai feladására és a DEA feltöltésre egyaránt 

vonatkozik. 


