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1. A 2017-es Tudományos Diákköri Konferencia fontos időpontjai 

 

 

A konferencia időpontjai: Gazdasági Campus – Békéscsaba: 2017. november 15., szerda 

Jelentkezés módja és határideje: Rezümé elküldése a bodnar.gabor@gk.szie.hu címre, 

2017. október 31-ig.  

Dolgozat leadási határideje: 2015. november 6. 

A dolgozatokat elektronikusan kérjük elküldeni a bodnar.gabor@gk.szie.hu címre  

ÉS 

nyomtatott formában, összefűzve leadni a 143-as irodában, 2 példányban! 
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2. Értékelési szempontok 

 

 

Az írásbeli munka értékelése (Össz.: 30 pont): 

- A téma eredetisége, újdonsága: 5 pont 

- A dolgozat szakmai tartalma, elvégzett kutatás mélysége 12 pont 

- Szakirodalom feldolgozása: 8 pont 

- A dolgozat szerkezete, logikai felépítése, stílusa, helyesírása: 5 pont 

 

Prezentáció (Össz.: 20 pont): 

- Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége: 8 pont 

- Az előadás módja (előadókészség): 6 pont 

- Az elhangzó kérdésekre adott válaszok, vitakészség: 6 pont 

 

 

A dolgozat terjedelme minimum 12 oldal. 

A dolgozat prezentációjára fordítható idő 15 perc. 

 

 

A dolgozat formai követelményei megegyeznek a Kar szakdolgozat-készítési szabályzata 

megfogalmazott elvárásokkal. A dokumentum letölthető a Kar honlapjáról, de szabályzat 

legfontosabb, formai követelményrendszerre vonatkozó harmadik fejezete a következő 

oldalakon is olvasható. 

 

 

Szakdolgozatként csak azok a TDK dolgozatok fogadhatók el, melyek formai-tartalmi 

szempontok alapján megfelelnek a szakdolgozati elvárásnak (pl. hivatkozások megfelelő 

használata, alapszakon min. 50.000 karakter terjedelem)  

 

Viszont köttetni nem szükséges a TDK-dolgozatot és borítóként is a TDK-nak megfelelő 

előlap használandó! 

 

 

A TDK dolgozat szakdolgozatként való elfogadásához a bíráló zsűri javaslata szükséges. 

Ha a zsűri megítélése alapján a dolgozat eléri a jeles (5) érdemjegyet, akkor a zsűri javaslatot 

tehet a hallgató szakfelelősének a végső döntés meghozatalára. Ha az adott szak felelőse 

jóváhagyja a zsűri javaslatát, a dolgozat elfogadásra kerül szakdolgozatként és az érdemjegy 

rögzítésre kerül a hallgató leckekönyvében. 

Minden szakdolgozati bírálattal kapcsolatos, külön nem szabályozott kérdésben az adott szak 

felelőse jogosult dönteni.  
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3. A Kar szakdolgozat-készítési szabályzatának vonatkozó része 

 

 

III. A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

 

1. Tartalmi követelmények 

 A szakdolgozat borítóján fel kell tüntetni az egyetem, a kar és a szak nevét, a 

szakdolgozat készítőjének nevét, Neptun kódját az évet, valamint „Szakdolgozat” 

feliratot. (1. sz. melléklet). 

 A szakdolgozat címoldalán fel kell tüntetni az egyetem, a kar és a szak nevét, a 

dolgozat készítőjének nevét és Neptun-kódját, a dolgozat címét, a konzulens oktató 

nevét és beosztását, intézetét, a dolgozat készítésének évét. (2. sz. melléklet) 

 A szakdolgozat címe legyen rövid, tömör, pontosan és egyértelműen jelezze a 

kidolgozásra választott témát. 

 A bevezetés tartalmazza a témaválasztás indoklását, körvonalazza a megoldásra 

váró elméleti és gyakorlati kérdéseket, feladatokat, problémákat. 

 A tárgyalási rész - mint a szakdolgozat fő része - tartalmazza a bevezetésben 

megfogalmazott kérdésekre, problémákra adott válaszokat, megállapításokat. 

Terjedelmi és tartalmi okokból célszerű ezt a részt fejezetekre, illetőleg (szükség 

esetén) alfejezetekre osztani. 

 A befejező részben az eredmények összegzése, a felvetett kérdésekre adott 

válaszok rendszerezése, a téma további vizsgálatának lehetőségei szerepeljenek. 

2. A szakdolgozat további részei 

a) Jegyzetek: amennyiben a dolgozat szövegrészében könyvből, folyóiratból, 

napilapból, kéziratból stb. szó szerint idézünk (az idézetet „...” idézőjel közé kell 

tenni, nem folyamatos idézet esetén ... kell az egyes részek közé), úgy annak 

forrását meg kell adni.  

A forrásmegjelölés történhet „teljes lábjegyzet” módszerrel, ebben az esetben a 

szövegben felső index jellegű sorszámozással, a lábjegyzetben pedig az 

indexszámra hivatkozva - a pontos lelőhely megadásával, amely könyv esetén 

szerző, cím, kiadó, a megjelenés helye és éve, oldalszám; - folyóirat (napilap) 

esetén a címe, évfolyama, száma, oldalszáma – kell megadni a forrást. 

E módszer helyett használható szakirodalmi hivatkozásnál a „szerző-évszám” 

módszer is, ekkor az idézet végén a szerző nevét (elég a vezetéknév is) és a mű 

kiadásának évszámát, valamint az oldalszámot kell feltüntetni, pl: (Kozma, 2000., 

28. o.). 

b) Irodalomjegyzék: felsorolásra kerülnek azok a könyvek, szakcikkek, kéziratok stb., 

amelyeket a szakdolgozat készítése során részben vagy teljes egészében 

elolvastunk, felhasználtunk. Könyvek esetén közölni kell a szerző nevét, a könyv 

címét, a kiadót és a kiadás évét és helyét. Szakcikk esetén a szerző nevét, a cikk 

címét, a folyóirat vagy újság nevét, évfolyamát és számát valamint az oldalszámot. 

A felsorolás történhet a szerző(k) névsora vagy a kiadás (megjelenés) kronologikus 

rendje szerint, ugyanazon szerző ugyanazon évben több munkája esetén 

megkülönböztetést kell tennünk az évszámnál (pl.: 2002/a., 2002/b.) 

c) Táblázatok, grafikonok, térképek, fényképek: szerepelhetnek a szakdolgozatban. 

Ezek - igény szerint - a szöveg közben vagy a dolgozat végén kerülnek 

elhelyezésre. A táblázatokat, grafikonokat, térképeket folyamatos sorszámozással 

kell ellátni. 
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d) A szakdolgozatot tartalomjegyzékkel kell ellátni, melyet a dolgozat elejére a 

címoldal után, a bevezetés elé kell elhelyezni. 

e) Egyéb megjegyzések:  

 a legfontosabb adatok és a módosítás nélkül átvett ábrák, táblázatok közlésekor 

a forrásra hivatkozni kell, az ábrák és táblázatok alatt. 

 ha A/4-es mérettől eltérő méretű melléklet van, akkor kihajtható módon kell 

beköttetni (nem lóghat ki a kötetből) és a megfelelő lapszámozással el kell 

látni. 

3. Formai követelmény 
a) A szakdolgozatot szövegszerkesztő programmal kell készíteni, A/4-es méretű fehér 

papírlapokra 

b) A szakdolgozat szövegoldalainak formája: 

 egy oldalon 28-30 sor (1,5-es sortávolság) szerepeljen, soronként 60-80 

karakterrel, 14-es betűnagysággal, Times New Roman betűtípussal, az 

oldalakat számozással kell ellátni, 

 a szakdolgozat tartalmi része min. 30 és lehetőleg max. 60 oldalból álljon 

(bevezetés, tárgyalás, befejezés). Az oldalszámba a tartalomjegyzék és a 

mellékletek nem számítanak bele. A szakdolgozatnak legalább 50 000 

karakterből kell állnia szóközökkel együtt. 

 a kész szakdolgozatot 1 db CD-n, 2 nyomtatott példányban, fekete színű 

kemény kötésben, a felsőfokú szakképzés esetében spirálozva a munkarendben 

meghatározott időpontig a szak titkárságán kell leadni, 

A CD-t vékony műanyag tokban (12,5 x 14 cm) kell leadni. A CD-n a 

szakdolgozat (kompletten, bekötésre kész állapotban) egyetlen Word 

dokumentumfájlban legyen megtalálható. A lemezen fel kell tüntetni a hallgató 

nevét, Neptun kódját, a beadás évét. 

A CD tok papír betétlapját a szakdolgozat címlapjának mintájára kell 

elkészíteni, fel kell tüntetni az egyetem, a kar és a szak nevét, a dolgozat 

készítőjének nevét, a dolgozat címét, a konzulens oktató nevét és beosztását, 

intézetét, a dolgozat készítésének évét. 

 a dolgozat utolsó oldala a nyilatkozat, hogy a dolgozat önálló munka 

eredménye  

(3. sz. melléklet) 

A szakdolgozat leadása nem feltétele az abszolutórium megszerzésének. 

4. Szakdolgozat benyújtásának határideje: minden év április 15-e a nyári, és november 

15-e a téli záróvizsgára. Késedelmesen leadott dolgozat esetén az intézmény nem vállalja 

a soron következő vizsgaidőszakban a záróvizsgáztatást! 

5. A szakdolgozatok 1 példányát a záróvizsga jegyzője, CD mellékleteiket az Igazgatási és 

Tanulmányi Hivatal a záróvizsgákat követően átadási listát mellékelve átadja a könyvtár 

részére. 

 

A teljes dokumentum megtalálható a Kar honlapján. 

 

 

 

Békéscsaba, 2017. október 9.  

      Tudományos Bizottság 

 

 

 


