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Tantárgyfélév: 
3./őszi 

4./tavaszi  

Meghirdetés 
gyakorisága: 

évente 

Az ismeretek 
ellenőrzésének 

típusa:  
gyakorlati jegy 

Tantárgy 
besorolása: 

kötelező 

Félévi 
tanóraszám: 

4+4 

Kreditérték: 
2+4 

Tanórák száma az oktatás jellege szerinti bontásban 
Előadások tanóráinak száma: - 
Szemináriumok vagy gyakorlatok tanóráinak száma: 4+4 
 

Tantárgy felvételének előkövetelménye:  
Szakdolgozat szakszeminárium 1. előfeltétele: Területi szakmai gyakorlat - 1. EMK6M013_1M 
Szakdolgozat szakszeminárium 2. előfeltétele: Szakdolgozat szakszeminárium - 1. EMK6M017_1M 

További képzések, amelyekben a tárgy kötelező vagy kötelezően választható (félévszám): - 

Tantárgy célja és feladata a képzés céljának megvalósításában:  
Módszertani útmutatás és gyakorlati tanácsok nyújtása a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatban, a 
tudományos igényességű írás készségének fejlesztése. 

Tantárgy tematikájának (tananyag) 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: 



Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar 

Egészségügyi Menedzserképző Központ 

2. oldal / Tantárgyi adatlap_EMK_szakdolgozat szakszeminárium 1_2 

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. 

 


