
Tisztelt Végzős Hallgatók! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy az SZTE BTK a járványhelyzet következményeire való tekintettel 2020. 
május 11-én 23 óra 59 percig meghosszabbítja az alap- mester- és szakirányú továbbképzések 
szakdolgozatainak beadási határidejét. A szakdolgozatokat elektronikus formában eddig a határidőig 
kell feltölteni a modulós jelentkezés kapcsolt űrlapján keresztül. Amennyiben a szakdolgozat mérete 
túlságosan nagy (pl. terjedelmes fotókat és más illusztrációkat tartalmaz), és ezért nem sikerül 
feltölteni, a problémával Matkó Beátát kell keresni a Tanulmányi Osztályon. Nyomtatott verziót a 
kialakult helyzetre való tekintettel nem kell készíteni. 
 
A szakdolgozat beadási határidejének módosulásával párhuzamosan a záróvizsga-időszak is a 2020. 
június 8-a és június 19-e közötti időszakra tolódik. A záróvizsgák előreláthatólag online fognak zajlani, 
ennek részleteiről később küldünk tájékoztatást. 
 
A fenti határidők a minisztériumnak a tanévre vonatkozó későbbi döntései függvényében még tovább 
módosulhatnak. Az esetleges változásokról haladéktalanul tájékoztatni fogjuk Önöket. 
 
Az osztatlan tanár szakos és a rövid ciklusú tanár szakos szakdolgozatok, illetve portfóliók beadási 
határidejének változásáról a TKK dönt, erről néhány napon belül szintén tájékoztatást fognak kapni. 
 
Üdvözlettel 
Dr. Gécseg Zsuzsanna 
oktatási dékánhelyettes 
 

Dear Graduating Students, 

This is to inform you that because of the consequences of the pandemic the Faculty of Humanities and 
Social Sciences will extend the deadline for submitting theses in the BA, MA and upgrading programs. 
The new deadline will be 11:59 pm, 11th May 2020. By then you are supposed to have uploaded your 
thesis using an attached form within Modulo. If the file is too big (including large photos or other 
illustrations, etc.) to upload, please consult Beáta Matkó at the Registrar’s. Given the current situation 
you needn’t prepare a print version. 

In tandem with this change, the graduation exam period will be moved to between 8th June and 19th 
June. We anticipate that the exams will take place online. Details will follow in soon. 

The deadlines above may change in view of the subsequent decisions of the Ministry of Education 
regarding the academic year. We are going to keep you informed about these. 

The decisions about the modification of the deadlines for teacher traning theses and  portfolios will be 
made by the Centre of Teacher Training. Announcements can be expected to come out within a couple 
of days. 

With best regards, 
Dr. Zsuzsanna Gécseg 
Vice-Dean for Study Affairs 


