PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Gyógyszerésztudományi Kar
Tanulmányi Csoport

NYILATKOZAT SZAKDOLGOZATRÓL / THESIS TITLE DECLARATION
Hallgató adatai / Student’s details
Vezetéknév / Surname:

Keresztnév / First name:

Születési hely, idő / Place and date of birth:

EHA kód / ETR
username:
Szakdolgozat címe / Thesis title

Dátum / Date:
a hallgató aláírása / signature of the student
Konzulensi lap / Consultant’s sheet
Konzulens(ek) neve / Name of consultant(s): _______________________________ ; _______________________________
Beosztása / Position:

_______________________________ ; _______________________________

Intézet/Klinika/Tanszék neve / Name of institute/clinic/department:
______________________________________________________________
Nyilatkozat / Declaration
Aláírásommal igazolom, hogy a hallgató a szakdolgozat elkészítését megkezdte. / I confirm with my signature that the
student has already started working on his/her thesis.

Dátum / Date:

a konzulens aláírása / signature of the consultant
PH. / Seal

A gyógyszerész hallgatóknak a 9. szemeszterre (V. év 1. félév) való beiratkozásának egyik feltétele, hogy igazolni kell,
miszerint a záróvizsga szakdolgozat elkészítéséhez a munkát a konzulensével megkezdte vagy TDK pályadíjat nyert. /

Pharmaceutist students are obliged to submit the declaration of the thesis title in order to be entitled to enroll for the 9th
semester (first semester of the 5th year). The thesis title declaration form proves that the student has already started
his/her thesis work with consultant or has won a Student Researcher’s Society prize.

Az a hallgató, aki a 9. szemeszterre történő beiratkozás szakdolgozatának témáját meg kívánja változtatni, csak a
következő záróvizsga időszakban védheti meg dolgozatát és tehet záróvizsgát. / In case the student would like to change

the topic of his/her thesis after enrolling to the 9th semester, he/she is only entitled to defend the thesis and sit for the
final closing examination in the next final closing examination period.

Leadási határidő / Deadline of submission: a 9. szemeszter beiratkozási időszaka / registration period of the 9th
semester.
A 9. SZEMESZTERRE CSAK E NYILATKOZAT BEADÁSÁVAL EGYIDŐBEN LEHET BEIRATKOZNI. / ENROLMENT TO THE 9TH SEMESTER IS ONLY POSSIBLE
WITH SUBMITTING PRESENT FORM.
OM Intézményi azonosító: FI58544
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