TUDNIVALÓK A BA ALAPSZAKOS SZAKDOLGOZATRÓL
Minden felsőoktatási képzési formában részt vevő hallgató a záróvizsgára bocsátás feltételeként köteles
szakdolgozatot készíteni. A szakdolgozat egy kiválasztott témakör önálló szakmai munkán alapuló, tudományos igényű
feldolgozása, amely a hallgató alapos tárgyi ismereteiről és ezek alkalmazásában szerzett jártasságáról is tanúskodik.
OTDK-n, vagy más pályázaton díjat nyert, formailag megfelelő dolgozat külön bírálat nélkül, jeles minősítéssel
elfogadható szakdolgozatként.
TÉMAVÁLASZTÁS
A szakdolgozatok témáját az intézeteknek/tanszékeknek minden tanévben, az őszi félév első hónapjának a végéig
hirdetik meg (a hallgató is javasolhat szakdolgozat témát, amelynek elfogadásáról az illetékes tanszékvezető dönt). A
meghirdetett témák közül az alapképzésben (BA) a negyedik félév végéig kell választaniuk a hallgatóknak. A
szakdolgozat címét az érintett intézetben/tanszéken kell bejelenteni.
HATÁRIDŐK
A szakdolgozatot a hallgató – őszi félév esetén november 30-ig, tavaszi félév esetén március 31-ig - köteles benyújtani.
Külön eljárási díj megfizetése nélkül két hét hosszabbítás kérelmezhető a témavezető beleegyezésével. A szakdolgozat
bírálatát legalább egy héttel a záróvizsga előtt el kell juttatni a szakdolgozat írójának.
A szakdolgozat jegyét a Tanulmányi Osztály által az adott záróvizsga-időszakban kijelölt időpontig be kell írni a Neptun
rendszerbe! (Figyelem! Ez a határidő jóval a bírálat leadásának határideje előtt van!)
A SZAKDOLGOZAT LEADÁSA ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
I. A szakdolgozatot a témavezetőnél egy spirálkötéssel bekötött példányban kell leadni. Ezt a változatot kell feltölteni a
DEA rendszerébe.
II. A szakdolgozatot holland nyelven kell írni!
III. Ha van külső borítólap, akkor annak feliratai:
 SZAKDOLGOZAT
 A hallgató neve
 A benyújtás helye
 A benyújtás éve
IV. Belső címlap, ill. külső borítólap hiányában a címlap feliratai:
 Egyetem, kar, intézet megnevezése
 A szakdolgozat címe
 A szerző neve, évfolyam, szak megnevezése
 Témavezető neve, beosztása
 A szakdolgozat benyújtásának helye (Debrecen) és éve
V. Önálló munkáról szóló nyilatkozat: A hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szakdolgozat a szerzői jogok
nemzetközi szabályainak megfelelően készült, saját, önálló munkája, és az erről szóló aláírt nyilatkozatot csatolnia kell
a nyomtatott példányhoz és külön még egy aláírt példányt le kell adnia az adathordozóval együtt is.
A nyilatkozat az alábbi linken megtekinthető ill. letölthető: https://btk.unideb.hu/hu/node/128.
A szakdolgozat szerkezete az alábbiak szerint tagolódjék (szükség szerint értelemszerű módosításokkal):










Cím
Tartalomjegyzék
Bevezetés
Témafelvetés / Tézisek
Szakirodalmi áttekintés
Anyag és módszer
Eredmények és azok értékelése
Következtetések és javaslatok
Összefoglalás (max. egy oldal holland nyelven)



Irodalomjegyzék (a szerző, a forrásmunka címe, a kiadás dátuma és a kiadó megjelölésével)

További szerkezeti elemek, amelyek nem tartoznak a terjedelembe:
 magyar nyelvű összefoglaló (max. egy oldal)
 mellékletek
 függelék
A szakdolgozat terjedelme az alapképzésben (BA) mellékletek nélkül minimum 30.000 leütés, szóközök nélkül
számolva (ez mintegy 20 oldal). Az egyes oldalakon a szöveg szerkezete: 3cm-es felső, 3 cm-es alsó, baloldalon 4cm-es
jobb oldalon 3 cm-es margó, másfeles sortávolság, TNR 12-es betűnagyság, oldalszámok a lap alján.
Az idézetek nem haladhatják meg a dolgozat terjedelmének 15%-át, az illusztrációk a 10%-át.
A SZAKDOLGOZAT BÍRÁLATÁNAK SZEMPONTJAI
A szakdolgozatot a témavezetőn kívül a Tanszék egy másik oktatója is bírálattal látja el. A bírálat az alábbi
szempontok alapján történik:
Az értékelés szempontjai

Pontszám

1

A téma fontossága, érdekessége, újszerűsége
A téma feleljen meg az alábbiak egyikének:
 Vezessen el olyan fontos ismeretekhez és problémákhoz, melyek ismertek
ugyan, de egy végzős hallgatónak hasznos mélyebben megismerkedni velük.
 Legyen újszerű
 Mutasson be, dolgozzon fel új empirikus ismereteket/adatokat.

2

2

A kifejtés logikussága, világos vonalvezetés és konklúziók, a tézisek tartalmi
helyessége, a munka felépítése, tagolása

5

3

A feldolgozott szakirodalom minősége, mennyisége és megértése

5

4

Nyelvi helyesség, minőség

5

5

A formai követelmények teljesítése (filológiai apparátus)

3

Összpontszám

20

Átszámítás
Pontszám

Jegy

18-20

5

14-17

4

10-13

3

5-9

2

0-4

1

Megjegyzés: Ha bármelyik részpontszám 0 (nulla), akkor a dolgozat nem elfogadható.
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