Tantárgy neve:

Szakdolgozat szakszeminárium I, II.

A tantárgy besorolása:

Kreditértéke: 6 (2+4)

kötelező

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: (kredit%)
gyakorlatorientált – 30% elmélet, 70% gyakorlat
A tanóra típusa:

szeminárium

és óraszáma az adott félévben:

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve:

18

)

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők:
Interaktív előadás és csoportmunka: az oktatás jelentős részben feladatok közös elemzésére, megoldására
épít.
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb):

gyakorlati jegy

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok:
A szakdolgozat szinopszisának elkészítése és annak elfogadása, a szakszemináriumokon való felkészült
részvétel, a konzultációkon megbeszélt dokumentumok határidőre történő leadása, a szakdolgozat
célkitűzésének és szakdolgozat tervének elfogadása. A szakdolgozat irodalmi, elméleti áttekintő
fejezetének elkészítése.
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):

III-IV. félév
Szakdolgozat szakszeminárium I. előfeltétele a Területi
szakmai gyakorlat I.
Szakdolgozat szakszeminárium II. előfeltétele a Szakdolgozat szakszeminárium I.

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A szakdolgozat témaválasztását és a téma elfogadását követően a szakdolgozat elkészítését, a választott téma
követelményeknek megfelelő kidolgozását segíti elő a szakszeminárium (konzultáció) megismertetve a hallgatókat
azokkal a módszerekkel, amelyek alkalmazása egy nagyobb léptékű írásbeli munka megírásához szükséges. Az órák
konkrét tematikája az ott feldolgozandó témaköröktől függ, és így a mindenkori hallgatói igények nagymértékben
meghatározzák. A szakdolgozati (előkészítő) szemináriumok (konzultációk) elsősorban a folyamatos munkát és a
szakmai kontrollt kívánják biztosítani és támogatni, ezért szigorúan előírt tematikájuk és követelményük nincsen.
A minimális követelmények az egyes szemináriumokon a következők:
A szakdolgozat formai és tartalmi követelményeinek ismertetése magyarázata. A témaválasztás szempontjainak
áttekintése, a szakdolgozat célkitűzésének meghatározása. A szakirodalom gyűjtés forrásainak és lehetőségeinek és
módszereinek áttekintése, a hivatkozási szabályok és formai követelmények megbeszélése beleértve az
irodalomjegyzék összeállításának kritériumait. A szakdolgozati szinopszis elkészítésének szempontjai.
Egyéni konzultációk keretében a hallgatók folyamatos tanácsadást kapnak a választott téma kidolgozását, az
értekezés megszerkesztését, érintő kérdésekben, így a kapcsolódó témakörökben: a szakdolgozat anyaggyűjtésének
teljessé tétele, a szakdolgozat célkitűzésének egyeztetése, a szakdolgozat szerkezetének megtervezése, véglegesítése,
a szakdolgozatban az adatgyűjtéshez és az eredmények értékeléséhez alkalmazott módszerek áttekintése, az
alkalmazandó módszerek kiválasztása, a szakdolgozati szinopszis elkészítése, a szakdolgozat teljes szövegének
elkészítése.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

 Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest, 2005, Kairosz.
 Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest, 1997, Osiris.
 Magyar helyesírási szótár. Budapest, 1999, Akadémiai Kiadó
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):

Dr. Lám Judit, egyetemi docens, Ph.D.

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Kovács Eszter, egyetemi adjunktus, Ph.D.

