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A számonkérés 

módja:

gyakorlati jegy

gyakorlatorientált (60-70%)

A tantárgy besorolása: 

Tantárgy neve: 

Angol elnevezése: 

Szakdolgozat-módszertan – Magyar tudományos írás

Thesis-methodology – Academic writing

kötelezően választható

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:

Tantárgy-leírás: az elméleti és a gyakorlati órák témáinak szövegszerű felsorolása

A kurzus segítséget nyújt a szakdolgozatokra általában jellemző, tipikusan előforduló nyelvi (nyelvhelyességi, szövegtani, szintaktikai, stilisztikai és központozási) hibák kijavításához, 

megelőzéséhez. A hallgatókban tudatosítjuk a magyar tudományos szaknyelv kritériumait, és megtanítjuk őket korrekt módon, hatékonyan használni az orvosi latin, illetve egészségügyi 

terminológiában szereplő szakszavakat, hogy ebből a szempontból is magabiztosabban és önállóbban dolgozhassanak, és megtanulják igényes

nyelvi formába önteni a saját szakdolgozatukat. A hallgatók gyakorolják a tudományos szöveg írását, módszertani segítséget kapnak a szakdolgozat szövegének létrehozásához, az írás közben 

felmerülő nehézségek leküzdéséhez. A kurzus során a hallgatók elkészítik szakdolgozatuk egy meghatározott részét, melyet nyelvileg elemzünk, lektorálunk, javítunk.

Grammatikai, szintaktikai,, stilisztikai és szövegtani elemzések, ezekhez kapcsolódó gyakorlati feladatok. 

A tanóra típusa:

Óraszáma:

A tantárgy a hallgatók magyar nyelvhelyességi, stilisztikai, grammatikai és szövegtani tudását fejleszti, és ezáltal hozzásegíti őket ahhoz, hogy világosabban és meggyőzőbben írják le 

kutatásaik eredményét. A hallgatók megismerik a szakdolgozatnak megfelelő tudományos stílus jellemzőit, ideértve a tudatos nyelvhasználatot, a műfajra jellemző szó- és kifejezéskészlet 

használatát, valamint megtanulják mondanivalójukat koherens módon szöveggé formálni. 

A tantárgyi szakmai tartalom elsajátításnak célja:

Az oktatás nyelve(i) a magyaron kívül:

1

6

TVSz 21. § szerint

Neptun rendszerben rögzítettek szerint

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó 

további módok, jellemzők:

Meghirdetés gyakorisága: 

Órarendi besorolása?

Előtanulmányi feltételek:

A megengedett hiányzások mértéke: 

A félévvégi aláírás követelménye:

A számonkérés ütemezése: 

3x45 perc

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további 

módok:

Részvétel az órák legalább 75%-án, az órai és házi feladatok teljesítése. 

Írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban, illetve a vizsga napjáig benyújtott házi dolgozat. 

Házi feladatok, órai aktivitás. 

Hány féléves a tantárgy?

A tantárgy tantervi helye:

Vizsgajeggyel: Az írásbeli vizsga határidőre benyújtott házi dolgozattal kiváltható. 

A számonkérés formája:
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Szerző Oldalszám ISBN Köt./ajánl.

Gyurgyák János
5-199

ISBN 

9789632763491 ajánlott

Umberto Eco

0-214

ISBN 

9789639910898 ajánlott

0-612

ISBN 

9789630596312 ajánlott

A tantárgy oktatásáért felelős intézmény: 

kreditértéke:

időtartama: óra

jellege:

tantervi helye:

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemek amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul

KiadásCím

A tudományos írás alapjai Osisirs 2019

Név Beosztás Tudományos fokozat

a) tudása

b) képességei

c) attitűdök

d) autonómiája és felelőssége

Partvonal Könyvkiadó,

2012.

A magyar helyesírás

szabályai

Akadémiai Kiadó, 12.

kiadás

Hogyan írjunk

szakdolgozatot?

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):

Sényi Anita nyelvtanár

Tantárgy felelőse: Nagyné Górász Judit

Marthy Annamária nyelvtanár

nyelvtanár

Név Beosztás Tudományos fokozat
Gyakorlóhely intézményi felelőse: 

A szakmai gyakorlat szervezettsége, „külső” gyakorlatvezetők biztosítása, ellenőrzése 

Szaknyelvi Intézet

Tartalmi leírása, szakmai követelményei, szabályok

A szakmai gyakorlaton nyújtott hallgatói teljesítmény értékelési módszerei

A szakmai gyakorlóhely(ek), melyekkel a képző intézmény megállapodást kötött

A szakmai gyakorlat (intézményen kívüli) 

Szőllősi Lili nyelvtanár
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