Hallgatói segédlet a
diplomadolgozatok/szakdolgozatok/záródolgozatok
elektronikus verziójának feltöltéséhez

SOPRONI EGYETEM
LÁMFALUSSY SÁNDOR KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
A dolgozatok a feltöltés és az ezt követő ellenőrzés után az egyetem diploma repozitóriumába kerülnek. Valamennyi dolgozat bibliográfiai adatai nyilvánosan böngészhetőek a online weboldalán, az
egyetemen belüli IP-cím tartományon belül pedig a teljes szövegű változat is szabadon letölthető lesz.
Titkosított dolgozatok esetén a teljes szövegű változat elérése a titkosítás lejárta után történik meg.

1. lépés
Látogasson el a http://diploma.uni-sopron.hu/ oldalra.

2. lépés
Ha még nem regisztrált, regisztráljon, különben lépjen be és ugorjon az 5. lépéshez.

3. lépés
Töltse ki a regisztrációs űrlapot.

4. lépés
E-mailt kapott, katt a benne lévő aktiváló linkre.

A link

5. lépés
Lépjen be. Itt viheti be a dolgozatát az új tétel gombra kattintva.
Ha elmentett menet közben egy dokumentumot, itt tudja megnyitni szerkesztésre az adatfelvitel folytatásához.

Új tétel
felvitele

Korábbi tétel
szerkesztése

6. lépés
Első lap, a készítő adatai.
Intézmény: Soproni Egyetem
Kar: Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Intézet: E lista alapján válassza ki:
http://www.lkk.uni-sopron.hu/fileadmin/dokumentumok/ktk/Diploma/Dipl_dolg_beadas_helye.pdf
Mindenképpen ellenőrizze, mert ha rossz helyre kerül a dolgozata, az illetékes intézet
nem fogja látni és így nem tudja engedélyezni!
Szak: adja meg a szakot, amelynek keretében a dolgozatot írta.
Szakirány: Csak a FOKSZ-képzések hallgatói töltsék ki, különben ne töltse ki, hagyja üresen!
Szerző neve: Adja meg a nevét a kért bontásban.
Tovább > gomb. Ha mindent kitöltött, nincs hibaüzenet.

Kitöltendő!

Kitöltendő!

A szakirány
mezőt csak a
FOKSZ-képzések hallgatói töltsék ki!

7. lépés
Második lap, publikáltság.
Adja meg a mű típusát, a képzés szintjét és a kari azonosítót!
 Alapszak: BA és záródolgozat.
 Mesterszak: MA és diplomadolgozat.
 FSZ és FOKSZ-képzések: „egyéb” és záródolgozat.
 Szakirányú továbbképzések: „egyéb” és a szaktól függően szakdolgozat vagy
diplomadolgozat. Figyelem! Szakirányú továbbképzéseknél nem az Ön végzettsége a
meghatározó, hanem, hogy az adott szakirányú továbbképzésnél kötelező-e az egyetemi
végzettség (MA) a bemenethez. A képzésszervező tud segíteni e kérdésben.
Kari azonosító: A kartól kapott kód, melyet a nyomtatott dolgozat gerincére is rá kell tennie.
Tovább > gomb. Ha mindent kitöltött, nincs hibaüzenet.

8. lépés
Harmadik lap, a diplomadolgozat adatai.
Nyelv: magyar; német; angol.
Cím: A dolgozat címe a dolgozat nyelvén. A címeknél a nagy-és kisbetűket is a helyesírásnak
megfelelően adja meg, nem csupa nyomtatott nagybetűvel!
Magyar cím: A cím magyarul.
Angol cím: A cím angolul.
Benyújtás dátuma: A dolgozat feltöltésének dátuma.
Témavezető(k): csak a belső konzulenseket kell megadni! (Aki a dolgozatban is szerepel.) Gépeléskor a korábban rögzített adatok alapján segít a rendszer. Ha van releváns találat, ezt választva gyorsabb és egységesebb a névfelvitel.
Beosztás, tudományos fokozat:
Beosztás pl. tanársegéd, adjunktus, egyetemi docens, egyetemi tanár. (A dékán, dékánhelyettes, intézetigazgató, stb. vezetői funkciókat ne adjuk meg.)
Tudományos fokozat pl. PhD; habil PhD; CSc; habil CSc; DSc (figyeljünk a nagy és kisbetűkre).
Az oktatók életrajzi adatai a kar honlapján elérhető életrajzokban megtekinthetők:
http://www.ktk.nyme.hu/ktk_munkatarsak.html
A már felvitt oktatók adatai a gépelés kezdetekor megjelennek. Kérjük, hogy az elütések,
egyéb hibák kiküszöbölése miatt ilyenkor a listában felbukkanó nevet használják (kényelmesebb is, mint minden adatot begépelni). Ez esetben a beosztás rovatot kell külön feltölteni.
Tovább > gomb. Ha mindent kitöltött, nincs hibaüzenet.

Kitöltendő!

Kitöltésre
javasolt adatmező!

Kitöltendő!

9. lépés
Negyedik lap, feltöltés.
Pontosan egy darab pdf állomány tölthető fel, amelyben a borítótól a mellékletekig minden
megtalálható.
Ha a munkája több állományt tartalmaz, és nem tudja, hogyan lehetne belőle egy állományt
készíteni, egy javaslat: mentse mindet külön pdf-ként, majd használjon egy online pdf merger szolgáltatást, pl.
http://www.pdfmerge.com/ vagy http://smallpdf.com/merge-pdf
Az állomány neve a diplomamunka kódja legyen, a következő minta szerint:
KBAL-15_78.pdf

10. lépés
Negyedik lap, feltöltés.
Típus: PDF – ne változtasson!
Fájl leírás: dolgozat – ne változtasson!
Hozzáférés szintje: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP-kről nyitható meg – ne változtasson!
Embargó lejártának dátuma: Ha a dolgozat titkosított, itt adja meg a dolgozatba bekötött titkosítási határozatban szereplő titkosítási határidőt! Különben hagyja üresen!
Tovább > gomb. Ha mindent kitöltött, nincs hibaüzenet.

Titkosított dolgozat esetén a dolgozatba
bekötött titkosítási határozatban szereplő
végdátumot kell ide beállítani!

11. lépés
Ötödik lap, felvitt anyag benyújtása.
A felvitt anyag benyújtása gombra kattintva véglegesíteni kell a leadást.

12. lépés
Tétel letétbe helyezve felirat esetén sikeresen beadta a dolgozat elektronikus változatát.

A tevékenységek fül alatt a vissza a munkaterületre gomb segítségével visszaléphet a javításhoz szükség esetén mindaddig, míg a szerkesztői ellenőrzés le nem zárult.

