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A Szakdolgozatkészítés c. tantárgy keretében a hallgató feladata a Komplex tervezés c. tantárgy 

teljesítése során elért eredmények fokozatos részletezése, pontosítása a szakdolgozat-kiírás 

tárgykörének, illetve részfeladatainak megfelelően. A korábban megfogalmazott nagyvonalú fejlesztési 

koncepció részletes kidolgozása a szakmai irányítók által pontosított fejlesztési célok figyelembe 
vételével. Ennek során fejlesztési javaslatok, lehetséges rendszerváltozatok feltárása és kidolgozása 

(felépítés, működtetés), majd elemző összehasonlítása és értékelése a megfogalmazott célok alapján, 

alkalmazva a tanulmányok során megismert matematikai módszereket, optimalizáló eljárásokat, 
szoftvereket. A feladat kidolgozása során manuális és számítógéppel támogatott technikák alkalmazása. 

A tárgy keretében elkészítendő, félév végi "Szakdolgozat” írásos beadvány önálló kidolgozását az 

intézeti tervezésvezető és az intézeti/ipari konzulens felügyeli, illetve segíti, a kapcsolódó feladatokat a 
tárgyfelelős koordinálja. További tartalmi és formai elemeket a "Módszertani tájékoztató" szabályoz, 

heti bontású ütemezés nincs. 
 

Aláírás feltétele: Az aláírás és eredményes gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a - 

tartalmi és formai követelményeknek megfelelő - félév végi "Szakdolgozat" 

beadvány elkészítése és határidőre beadása. 
 

Gyakorlati jegy: A gyakorlati jegyet a félév végi "Szakdolgozat" beadvány tartalmi és formai 

értékelése alapján az intézeti tervezésvezető határozza meg. 
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