Bölcsészettudományi Kar
Magyar Tagozat
Horea út 31. sz.
400202, Kolozsvár
Tel: 0264 432417
Fax: 0264 432417
E-mail: mtanszek@gmail.com

ÚTMUTATÓ
a BBTE BTK végzős hallgatói és a szakdolgozatokat irányító tanárok számára
2021/2022-es tanév

Az útmutató a jelenleg érvényes jogszabályok, valamint a BBTE és a
Bölcsészettudományi Kar szabályzatai alapján készült, hogy tisztázza a szakdolgozatokat
irányító tanárok és a végzős hallgatók szakmai együttműködésére vonatkozó gyakorlati
tudnivalókat. A szakdolgozatok megírására a Szakmai gyakorlat tantárgy keretében kerül sor,
amely a Bölcsészettudományi Kar minden szakjának Tantervében szerepel.
A Tanterv szerinti három kreditpontos, heti két órában kötelező és kollokviummal záruló
tantárgyra (ti. az értékelést, a pótvizsgát, a félévi időbeosztást és más adminisztratív
kérdéseket illetően) ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a Tantervben és a Tanulmányi
szerződésben szereplő összes többi tantárgyra.

Javaslatok
A végzős hallgatók legkésőbb 2021. november 1-ig választanak egy oktatót, aki a
szakdolgozatukat irányítani fogja.
A szakdolgozat önálló munka eredménye kell legyen, tilos azt régebbi szakdolgozatokból, az
internetről vagy más forrásból másolni. Az, hogy a végzős hallgató elsajátítsa a tudományos munka
etikai alapelveit, a témavezető felelőssége, ezek betartása pedig mindkettejüké.
A szakdolgozatot irányító tanár egyeztet a hallgatóval, és leszögezi a félév során esedékes
konzultációs időpontokat. Havonta legalább egy konzultációra sor kerül.
A hallgató maximum négyhetes időközönként tájékoztatja a tanárt arról, hogyan halad az
önálló kutatói munkával.
A tanárral való kapcsolattartás: a közösen egyeztetett konzultációkon, valamint e-mailben.
A hallgató egyeztet a tanárral, hogy milyen formában juttatja el hozzá a szakdolgozat már
megírt részeit (nyomtatott formában, e-mailben stb.).
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A tanár által ellenőrizendő szöveget a hallgató minden esetben szövegszerkesztő programot
használva írja meg, annak helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrző funkcióját is alkalmazva.
A szöveg megszerkesztésének formai sajátosságairól, valamint az idézés és jegyzetelés
módjáról a hallgató és a témavezető közösen egyeztet.
A szakdolgozatokat illető követelmények a Bölcsészettudományi Kar szakdolgozatokra és
záróvizsgákra vonatkozó szabályzatában szerepelnek; ezeket mind a dolgozat szövegét szerkesztő
hallgatónak, mind a témavezetőnek be kell tartania.
A témavezető semmiképpen sem fogadhat el olyan szakdolgozatot, amelyet a hallgató
közvetlenül a záróvizsga előtt ad be, anélkül, hogy a tanár előzőleg látta volna annak vázlatát,
fejezeteit, részegységeit, amelyeken a hallgató a két félév során dolgozott.
I. félévi értékelés (2022. január 14-ig)
Jegyadáskor a következő szempontokat kell figyelembe venni:


a hallgató tanulmányozta az elsődleges (primer) és a másodlagos (szekunder) forrásokat;



a hallgató elkészítette a szakdolgozat tartalomjegyzékét és a kutatás részletes ütemtervét
(ezeken szükség esetén később lehet módosítani);



a hallgató beadott egy 5-10 oldal terjedelmű szöveget (ez a dolgozat bármely részét
képezheti: témaválasztás indoklása, bevezetés, főszöveg részei);



a 10-es osztályzat a következő feladatok elvégzésekor jár: a bibliográfia tanulmányozása,
előadás vagy részvétel egy, a szakterülethez tartozó tudományos konferencián, workshopon
vagy webináriumon, valamint 10 oldalnyi szöveg beadása; N. B.: a könyvbemutatók és
kulturális fesztiválok nem tekinthetők tudományos rendezvényeknek, így az ezeken való
részvétel nem fogadható el az utóbbi feladat teljesítéseként;



ha a hallgató az első félév során a tanárnak 5 oldalnyi szövegnél kevesebbet nyújt be, a
tantárgy minimális követelményeit nem teljesítette (1-es és 4-es közötti osztályzatot kap);
azaz: nem teljesítette a tanulmányi szerződésben szereplő Szakmai gyakorlat tanegységet;



amennyiben a hallgató teljesíti a minimális elvárást (ti. 5 oldalnyi szöveg beadása), az 5-ös és
10-es közötti osztályzatról a témavezető az egyéni munka függvényében dönt: a
tanulmányozott bibliográfia mennyisége és minősége, az összeállított ütemterv koherenciája,
nyelvi igényesség, helyesírás, hatékony kommunikáció a félév során stb.
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II. félévi értékelés (2022. május 20-ig)
Jegyadáskor a következő szempontokat kell figyelembe venni:


a hallgató beadott egy 30-35 oldal terjedelmű szöveget (ez a dolgozat bármely,
több/különböző része is lehet: témaválasztás indoklása, bevezetés, főszöveg, következtetések);



ha a hallgató kevesebb, mint 30 oldalnyi szöveget ad be a második félév során, a tantárgy
minimális követelményeit nem teljesítette (1-es és 4-es közötti osztályzat);



ha a hallgató teljesíti a minimális elvárást (ti. 30 oldalnyi szöveg beadása), az 5-ös és 10-es
közötti osztályzatról a témavezető az egyéni munka függvényében dönt: a gondolatmenet
következetessége, a tanulmányozott bibliográfia mennyisége és minősége, a fejezetek és
alfejezetek koherenciája, az idézés és jegyzetelés adekvát módja, nyelvi igényesség,
helyesírás, hatékony kommunikáció a félév során stb.;



a 10-es osztályzat a következő feladatok elvégzésekor jár: a bibliográfia tanulmányozása,
előadás egy tudományos konferencián, workshopon vagy webináriumon, min. 30 oldalnyi
szöveg beadása.
A témavezető mindkét félévben egyeztet egy találkozót a hallgatóval, amelynek keretében

részletesen megindokolja a hallgató érdemjegyét és megválaszolja annak kérdéseit. Ez a találkozás
és megbeszélés képezi a Szakmai gyakorlat tantárgy esetében (vizsgaformaként) előírt
„kollokvium”-ot. Abban az esetben, ha ez a találkozás elmarad, a hallgató fellebbezést nyújthat be
az érdemjegyet illetően. Abban az esetben, ha a hallgató nem jelenik meg a kollokviumon, nem
kaphat átmenő jegyet, attól függetlenül, hogy a félév során milyen eredményeket ért el a Szakmai
gyakorlat tantárgyból. Ebben az esetben nem teljesítette a tanulmányi szerződésében is szereplő
tanegységet.
Amennyiben a hallgató úgy dönt, hogy nem védi meg szakdolgozatát 2022 júliusában, az nem
menti fel a Szakmai gyakorlat tantárgy követelményeinek maradéktalan teljesítése alól. Miután
ezeket teljesítette, a szakdolgozatát egy későbbi záróvizsga-időpontra befejezve is megvédheti.

Dékán,
dr. Ioan Rareș Moldovan
egyetemi docens
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