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1. A plágium feltöltésről szóló igazolást, a feltöltéskor a hallgatónak el kell mentenie és 

közvetlenül utána fel kell töltenie a Moodle rendszerbe. Határidő: 2020. május 25. hétfő  
 

2. A hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy azt a tartalmú fájlt töltötte fel, amelyet a 

konzulense engedélyezett. Nyilatkozat letölthető a Moodle-ból. Feltöltési határidő: 2020. 

május 31. 
 

3. A beadás után a dolgozatokat, az intézet igazgatási ügyintézője, elektronikus úton küldi 

ki a felkért külső bírálókhoz. Az elkészült bírálatot a hallgatóknak szintén elektronikus úton 

továbbítjuk, legkésőbb az államvizsgát megelőzően 3 nappal. 
 

4. A jelenlegi helyzetben a szakdolgozatot/diplomamunkát nem kötelező kinyomtatni és 

beköttetni, azonban ha lehetőségük van rá, a saját érdekükben, mégis köttessék be a 

dolgozat egy példányát! 
 

5. A dolgozat rövid kivonatát el kell készíteni és a Moodle felületre feltölteni, pdf 

formátumban. Határidő: 2020. június 30. 

A kivonat tartalmi elvárása:  

 fedőlap (melyen szerepel a dolgozat címe, a hallgató neve, évszám, témavezető neve, 

konzulens neve)  

 a dolgozat rövid kivonata (3-5 oldal terjedelemben, ábrákkal, rajzokkal kiegészítve) 
 

6. Az ITF valamennyi specializációján tanuló hallgatónak, a szakdolgozatban szereplő 

terveik bemutatására, plakátot kell készíteniük A plakát mérete: 700 x 1000 mm. A plakát 

tervét, a témavezetővel egyeztessék, majd a szak felelősének Prof. Dr. Kisfaludy Mártának 

e-mail-ben küldjék el. Az ő jóváhagyása után a végleges változatot, a Moodle felületre fel 

kell tölteni, pdf. formátumban. A file neve, a hallgató neve legyen! Ebben az évben nem 

rendezünk kiállítást, így kinyomtatott formában nem kérjük a plakátot.  
 

7. Az ITF valamennyi specializációján tanuló hallgatónak, az egyetemen végzett munkáiból 

portfóliót kell készíteniük, A/4-es méretben (álló vagy fekvő). A portfólió követelményei 

a TTI honlapján megtekinthetők: 

http://tti.rkk.uni-obuda.hu/sites/default/files/Portfolio_kovetelmenyei.pdf 

Az összeállított portfóliót a szak felelősének, Prof. Dr. Kisfaludy Mártának előzetesen el 

kell küldeni, legkésőbb 2020. június 16-ig, hogy a javításokat utána még biztonsággal el 

lehessen végezni. A jóváhagyott változatot Moodle felületre fel kell tölteni, pdf. 

formátumban, június 30-ig és a kinyomtatott példányt az államvizsgára el kell hozni. 
 

8. A záróvizsgához szükséges prezentációkat a témavezetővel egyeztetett tartalommal és 

kivitelezéssel, fel kell tölteni a Moodle felületre legkésőbb június 30-ig, az ÁV 

tájékoztatónak megfelelően. A file neve, a hallgató neve legyen! 
 

9. A szakdolgozat szerves részét képező modelleket/prototípusokat a mostani körülmények 

között az államvizsgára nem kötelező elkészíteni. A fakultatív módon elkészített darabokat 

az államvizsgára hozzák magukkal. Az idei államvizsgán nem rendezünk kiállítást. 
 

Államvizsga tájékoztatót fogunk tartani, előre jelzett időpontban. A jelenlegi helyzetre való 

tekintettel kérjük, folyamatosan figyeljék a TTI honlapján megjelenő információinkat!  

http://tti.rkk.uni-obuda.hu/sites/default/files/Portfolio_kovetelmenyei.pdf

