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Szakdolgozati kritériumrendszer 

Kari szabályozás  

  

1. A hallgatónak a záróvizsga előfeltételeként szakonként szakdolgozatot kell készítenie.  

Több szakdolgozat készítése esetén azoknak tartalmilag legalább 70 %-ban el kell térniük 

egymástól, függetlenül attól, hogy egyazon szemeszterben készülnek vagy sem, illetve 

ugyanazon intézményben nyújtják be őket vagy sem. A fenti mértékű tartalmi különbségnek 

eltérő nyelven elkészített szakdolgozatok esetében is fenn kell állnia. A 70 %-os tartalmi 

különbség hiányában mindkét szakdolgozat értékelése elégtelen, a hallgató a záróvizsga 

letételét a következő záróvizsgaidő szakban, új témából készített szakdolgozatokkal 

kísérelheti meg.  

 

A szakdolgozatot a kar által meghatározott időpontig a tanulmányi osztályon le kell adni a 

megadott formai követelmények betartásával. A hallgató köteles a szakdolgozat benyújtásával 

együtt leadni azon nyilatkozatát, miszerint fegyelmi felel őssége tudatában kijelenti, hogy a 

szakdolgozat saját munkája. Ha ennek ellenkezője bizonyosodik be, a hallgató munkája 

elégtelenre értékelendő, s ellene fegyelmi eljárás kezdeményezhet ő. (A plágiumra vonatkozó 

részletes rendelkezések az SZTE BTK „Szabályzat a hallgatói plágiumról” elnevezésű 

szabályzatában találhatóak. A szemináriumi dolgozat plagizálására vonatkozó szabályok jelen 

Ügyrend I. Rész SZTE TVSZ 8. fejezetét kiegészítő 4. pontjában találhatóak.)  

 

A szakdolgozatot az adott tanévben aktuálisan érvényes formai és tartalmi követelmények 

szerint kell elkészíteni, akkor is, ha a szakdolgozatvédésre nem a végbizonyítvány 

megszerzésének félévében kerül sor. A szakdolgozati témákat valamint a szakdolgozat 

tartalmi és formai követelményeit a tanszékeknek, ill. az intézeteknek minden évben közzé 

kell tenniük a tanév megkezdésekor.  

 

A szakdolgozati témaválasztó-lap szakpáros vagy kétszakos hallgatók esetében tartalmazza a  

másik szakdolgozat címét és az annak elkészítésben közreműködő tanszék és konzulens nevét 

is. A 2008/2009-es tanévtől a nem alapképzésben (azaz nem BA képzésben) részt vevő 

hallgatók tanulmányaiknak a mintatanterv szerinti utolsó félévében kötelesek felvenni egy 

szakdolgozati szemináriumot, illetve konzultációt. További egyet a hallgató opcionálisan 

felvehet, de ez önmagában nem alkalmas egy félév aktiválására.  

  

2. A 2006. szeptemberétől alapképzésben (BA képzésben) résztvevő hallgatók kötelesek 

szakdolgozati témát választani legkésőbb az 5. félév kurzusfelvételi időszakának végéig, és 

azt az erre szolgáló nyomtatványon a Tanulmányi Osztálynak bejelenteni. Az utolsó 

szemeszter kezdetén a végleges címet, a témavezető nevét és a záróvizsgára jelentkezési 

szándékot a Tanulmányi Osztálynak írásban be kell jelenteni (abszolutórium megszerzése 

utáni záróvizsga jelentkezés esetében ez értelemszer ű en a megcélzott záróvizsgaidő szak 

szerinti szemeszter kezdete).  

 

A BA szakok szakdolgozati követelményei az alábbiak szerint alakulnak:  

A képzés munkanyelvén legalább 20, de legfeljebb 35 oldal terjedelemben, 12-es 

pontméretben, 1,5-es sorközzel megírt önálló munka, melyben a tartalom- és irodalomjegyzék 

a 20-35 oldal terjedelmen felül értendő. A standard margó mindenütt 2,5 cm.  
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Intézeti szabályozás: 

 

Kritérium BA MA 

Terjedelem (n) 6000- 9000 szó 

(hivatkozással, absztrakttal, 

címoldallal, ábrákkal és 

táblázatokkal, függelékek 

nélkül) 

9000-13000 szó 

(hivatkozással, absztrakttal, 

címoldallal, ábrákkal és 

táblázatokkal, függelékek 

nélkül) 

Szakirodalmi hivatkozás 

(min.) 

15 20 

Angol nyelvű (min.) 8 10 

Mintanagyság (kérdőív 

esetén) 

Papír-ceruza min 60 

Online min 100 

 

De függ a kérdőív hosszától 

is, 150 tétel felett lehet 

engedményeket tenni 

 

Ideális esetben legyen ötször 

annyi kitöltő, mint ahány 

tétel van a kérdőívben 

Papír-ceruza min 80 

Online min 120 

 

De függ a kérdőív hosszától 

is, 150 tétel felett lehet 

engedményeket tenni 

 

Ideális esetben legyen ötször 

annyi kitöltő, mint ahány 

tétel van a kérdőívben 

Mintanagyság (kísérlet 

esetén) 

- minimum 45, minimum 

15/csoport (EEG mérések és 

hosszabb kísérleteknél, pl. 

több mint 3 óra esetében 

elég kevesebb emberrel is – 

10 fő per kondíció,  

- within subject kísérleteknél 

is megengedhető ennél 

alacsonyabb 

mintaelemszám) 

- speciális populációk 

esetében az elvárt 

elemszámtól eltekinthet a 

témavezető, tessék 

megbeszélni vele (pl. ritka 

betegségben szenvedők) 

- minimum 45, minimum 

15/csoport (EEG mérések és 

hosszabb kísérleteknél, pl. 

több mint 3 óra esetében 

elég kevesebb emberrel is – 

10 fő per kondíció,  

- within subject kísérleteknél 

is megengedhető ennél 

alacsonyabb 

mintaelemszám) 

- speciális populációk 

esetében az elvárt 

elemszámtól eltekinthet a 

témavezető, tessék 

megbeszélni vele (pl. ritka 

betegségben szenvedők) 

Mintanagyság (interjúk, 

hosszabb projektív eljárások, 

fókuszcsoport) 

Interjú, hosszabb projektív 

tesztek min. 12 ember, 

alaposan körülírt 

kritériumok mentén 

 

Fókuszcsoport: minimum 4 

csoport 

Interjú, hosszabb projektív 

tesztek min. 12 ember, 

alaposan körülírt 

kritériumok mentén 

 

Fókuszcsoport: minimum 4 

csoport 

Kutatási kérdések és 

hipotézisek 

A kutatási kérdések és a hipotézisek legyenek világosak és 

megfelelően tagoltak. 
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Statisztika Alap haladó (többváltozós) 

Megvitatás A megvitatás során az eredmények megfelelő kapcsolása a 

korábbi szakirodalmakhoz 

Formai követelmények - A táblázatok és ábrák legyenek APA6 szerinti 

formátumban. Pl. SPSS-ből bemásolt ábra vagy táblázat 

formai elégtelennel jár. 

- Az absztrakt legyen APA6 szerint strukturálva. 

- A hivatkozások legyenek APA6 szerint formázva. 

- Ne legyenek bulletpointok a szövegben, APA6-ot kellene 

követni a felsorolások kapcsán is. 

- Az empirikus munkáknál a megvitatás minimum a 

bevezető kétharmada legyen. Empirikus munkáknál javasolt 

a harmadolós hüvelykujj szabály: (1/3 irodalmi bevezető, 

1/3 módszerek és eredmények, 1/3 megvitatás és konklúzió) 

- Cél a tömör fogalmazás. Ne legyen egyetlen felesleges 

mondat vagy szó a dolgozatban. 

- Ne legyenek egymondatos bekezdések. 

- Ábrákra, táblázatokra minden esetben legyen utalás, azaz 

hivatkozás a szövegben. 

- Szó szerinti idézetnél kötelező az idézőjel és oldalszámmal 

a hivatkozás (lásd APA6): idézőjel és oldalszám nélkül 

(vagy csak az egyik nélkül) plágiumról van szó. 

 

További javaslatok: 

A dolgozat írása előtt, érdemes eltölteni minimum egy napot azzal, hogy megtervezi, mit hova 

fog írni/ hogyan strukturálja a szöveget. Közel sem kell mindent beleírni a dolgozatba, amit 

olvasott, csak azt, ami a kutatási kérdéshez szervesen kapcsolódik. 

Empirikus munkáknál a releváns szakirodalom jelenjen meg, a klasszikus, de már nem 

aktuális irodalmak csak minimális említés szintjén fontosak. A releváns irodalom ebben az 

esetben az, ami konkrétan kapcsolódik a kutatási kérdéshez. Ha pl. két dolog kapcsolatát 

vizsgáljuk, akkor ne csak a két dolog külön-külön legyen bemutatva az irodalmi bevezetőben, 

hanem azok kapcsolata is, lehetőleg minden létező szakirodalommal alátámasztva. 

Az elméleti munkáknál nem az olvasott irodalom szimpla összefoglalása az elvárás. Cél a 

problémafókuszú elrendezés és áttekintés. Itt a konklúzióban szükséges valamely létező 

elmélet megerősítése és/vagy egy új belátás leírása. 

Azt szabad lehivatkozni, amit el a szakdolgozó elolvas. Ami magyarul jelent meg, azt 

magyarul kell lehivatkozni és nem angolul. 

Egy oldalon kb. három bekezdés legyen, a szöveg legyen tagolva. 


