
 

Tantárgy neve: Diplomamunka Kreditértéke: 20 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 0 óra előadás / 6 óra gyakorlat, összesen (0+6)*9 hét= 54 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja (kollokvium / évközi jegy / egyéb): évközi jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előkövetelmények: - 

Tantárgyleírás: 

A diplomadolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, eredményében írásosan is megjelenő, alkotó 

jellegű szakmai (tudományos, mérnöki, tervezési, kivitelezési, fejlesztés, esetleg kutatási, vagy 

kutatásfejlesztési) feladat, amelynek megoldása a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és 

nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető (belső konzulens) és külső, (ipari, vagy szakma 

gyakorló konzulens) irányításával dolgozható ki. A szerkezet-építőmérnöki mesterszakot elvégző hallgató, 

a diplomadolgozat elkészítésével és sikeres megvédésével igazolja azt, hogy képes az elsajátított 

ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, 

a témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére. A szerkezet-

építőmérnöki mesterképzésben részt vevő hallgatónak a záróvizsgára bocsátás feltételeként 

diplomadolgozatot kell készíteni. A diplomadolgozat tartalmi követelményeit, az értékelés általános 

szempontjait és a diplomadolgozathoz rendelt kreditek számát a szak követelményei alapján a Kar 

szabályzatai tartalmazzák, a szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szakon a diplomadolgozat készítéséhez 

rendelt kreditérték: 20 kredit. A diplomadolgozat témájának kiírását a tanszékeknek legkésőbb az utolsó 

félév negyedik oktatási hetének végéig kell kiadniuk a hallgató részére. A szerkezet-építőmérnöki 

mesterképzési szakon a diplomadolgozati témák meghatározása a hagyományokhoz illeszkedően az ipari 

partnereken keresztül történik. A hallgató is javasolhat diplomadolgozati témát, amelynek elfogadásáról a 

szakfelelős dönt. A TDK dolgozat diplomadolgozatként történő elfogadásának feltételeit a Kar külön 

szabályozza, melynek lényege, hogy a TDK dolgozatnak mindenben meg kell felelni a diplomadolgozattal 

szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek, illetve a TDK házi konferencia bíráló bizottsága 

azt diplomadolgozattá fejlesztésre javasolja. A diplomadolgozatok formai követelményeit a Kari Oktatási 

Bizottság határozza meg, azokat a feladatok kiadásával egyidőben, írásban kihirdeti. A diplomadolgozat 

készítését a tanszék által kijelölt főállású oktató, mint belső konzulens, ill. az ipari partner, vagy 

önkormányzati szerv által megbízott külső személy, mint külső, ipari, vagy szakma gyakorló konzulens 

irányítja, a tanszék által meghatározott feltételek és részhatáridők betartásával. A diplomadolgozat 

benyújtásának határidejéről az oktatási rektorhelyettes által meghatározott aktuális félévi időbeosztás 

intézkedik, vagy ennek hiányában a kitűzött záróvizsga első napja előtti 14. nap 12.00 óra. A 

diplomadolgozatot a témavezetést végző bírálók (egy belső és egy külső) értékeli, minősítésére – a 

bírálatok alapján – az illetékes tanszék vezetője tesz javaslatot és a tanszéki értekezlet ötfokozatú 

érdemjeggyel minősíti és az államvizsga bizottság hagyja jóvá. Ha a bírálók egyértelműen elégtelenre 

minősítették a diplomadolgozatot, akkor a hallgató záróvizsgára nem bocsátható és új diplomadolgozatot 

kell készítenie. Ezt a jelölttel közölni kell. Az el nem fogadott diplomadolgozat pótlási feltételeit a szakért 

(szakirányért) felelős oktatási egység vezetője határozza meg. 

Irodalom 

Kötelező irodalom:  
A szakdolgozat témájának megfelelő témakörök tárgyinál meghatározott kötelező irodalom 
összessége, továbbá a formai és tartalmi követelményeket rögzítő a Szakdolgozat / 
Diplomamunka elkészítésének szabályai c, szabályzat 



Ajánlott irodalom: 
A szakdolgozat témájának megfelelő témakörök tárgyainál meghatározott ajánlott irodalom 
összessége. 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- Ismeri az építőmérnöki gyakorlatban alkalmazott alapvető tervezési elveket és módszereket. 
- Ismeri az építőmérnöki szakterülethez kapcsolódó fontosabb szabványokat. 
- Képes alkalmazni az építőmérnöki tervezés modelljeit és számítási módszereit. 
b) képességei 
- Képes megérteni a mérnöki létesítmények viselkedését és a mérnöki munkát befolyásoló 

jelenségeket. 
- Szűkebb szakterületén belül képes egyszerűbb tervezési és fejlesztési feladatok önálló megoldására, 

bonyolultabb tervezési és fejlesztési feladatokban - irányítás melletti - érdemi mérnöki 
közreműködésre. 

- Képes a szakirodalom feldolgozására és felhasználására 
c) attitűd 
- Feladatait igyekszik legjobb tudása szerint, magas színvonalon elvégezni. 
- Nyitott arra, hogy feladatait önállóan, de a feladatban közreműködőkkel egyeztetve végezze el.  
- Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, döntései az irányított munkatársak véleményének 

megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg. 
- Nyitott az építőmérnöki területen és elsősorban is szűkebb szakterületén zajló szakmai, technológiai 

fejlesztés és innováció megismerésére. 
- Törekszik a folyamatos önképzésre. 
- Munkája során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, az egyenlő esélyű hozzáférés 

elvére és alkalmazására, a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a mérnöketika alapelveire. 
- Figyel beosztottjai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és 

segítésére. 
d) autonómiája és felelőssége 
- Önállóan hoz szakmai döntéseket egyszerűbb tervezési, építési, fenntartási-üzemeltetési, vállalkozási 

és szakhatósági feladatokban az építőmérnöki szakterületen. 
- Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, 

felügyeli az eszközök, berendezések üzemeltetését. 
- Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát. 
- Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs 

változásokat. 

 

Tantárgy felelőse:  Dr. Kovács Imre tanszékvezető főiskolai tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

 

 


