ÉRTÉKELŐ LAP
NAGY EMPIRIKUS MŰHELYMUNKA DOLGOZATOKRA

Név:……………………………………………………………………………
A műhelymunka címe:………………………………………………………..
Év:…………….Szemeszter:……
Kurzus: ………………………………………………………………….
Oktató: …………………………………………………………………..
Összpontszám és jegy: ……….

TARTALMI
SZEMPONTOK
•
•

Pontosan fedi a cím a tartalmat? Kifejező, önmagában is érthető?
Minden lényeges pontot lefed, ugyanakkor felesleges részletet nem tartalmaz
az összefoglaló? Világos, érthető?

(max pontszám:15)

•
•
•
•
•

Világos és egyértelmű -e a kutatás célkitűzése és a hipotézise(i)?
Meggyőző-e a hipotézisek indoklása?
Megfelelő mennyiségű és mélységű a szakirodalmi áttekintés?
Jól definiáltak-e a fogalmak?
Összességében világosan, logikusan, megfelelően érvelően készíti elő a
bevezető a kutatás részletes bemutatását?

Módszerek

•

(max pontszám:15)

•
•
•
•

Adekvát-e a mintavétel, megfelelő-e a résztvevők száma? Minden
lényeges információt közöl-e a dolgozat a résztvevőkkel kapcsolatban?
Megfelelően részletes-e az ingerek, mérőeszközök, és az eljárás leírása?
Meggyőző-e az elméleti fogalmak operacionalizálása?
Nincsenek-e tetten érhető érvényességi problémák?
Megfelelő az etikai űrlap formailag és tartalmilag?

Eredmények

•

(max pontszám:15)

•
•

Megvitatás

•

(max pontszám:15)

•
•

Cím és összefoglaló
(max pontszám:5)
Bevezetés

Világos és szakszerű-e az eredmények bemutatása? Visszautal-e az
eredmények bemutatása a hipotézisekre?
Jól szerkesztettek-e az ábrák és a táblázatok?
Megfelelő módon és részletességgel közli-e a dolgozat a statisztikai
eredményeket?

Visszautalnak-e a konklúziók a bevezetőben taglalt elméleti-szakirodalmi
kérdésekre
Reálisak, meggyőzőek-e a konklúziók?
Figyelembe vesz-e alternatív nézeteket, magyarázatokat (ha ilyenek
vannak)?

Tartalmi összértékelés

• Összességében milyen színvonalú, mennyire elmélyült a munka?
• Megfelelő-e az etikai kérdések kezelése?

(max pontszám:15)
FORMAI
SZEMPONTOK
(max:10)

STILÁRIS
SZEMPONTOK
(max:10)

•
•
•
•
•
•

Minden információt közöl-e a címlap?
Számozottak-e az oldalak?
Alcímekkel tagolt-e a dolgozat?
Következetes-e a paragrafustördelés, a formai megoldások alkalmazása?
Formailag megfelelőek-e az ábrák, táblázatok?
Formailag pontosak-e, az előírásnak megfelelőek-e a szöveg közbeni
hivatkozások?
• Formailag pontos-e, az előírásnak megfelelő-e az irodalomjegyzék?

• Megfelelő-e a szövegminőség? Világos, tömör, célratörő-e a fogalmazás?
• Szakszerű-e a nyelvezet? Nem találhatóak az írásban oda nem illő (naiv,
suta, kollokviális) megfogalmazások?
• Jó felépítésűek-e a mondatok, paragrafusok? Logikus, gördülékeny-e a
gondolatvezetés?

