ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Érvényes a 2017/2018-as tanévtől.

A társadalmi befogadás tanulmányok MA szakon* készítendő
diplomamunka követelményei
Tartalmi követelmények
A diplomamunka célja

Típusai és témái

A diplomamunka célja, hogy a hallgató ismereteit és képességeit
bizonyítsa az interkulturális pszichológia és pedagógia adott területén,
elmélyüljön egy kiválasztott kérdésben, és bemutassa, hogy képes az
általa megtervezett kutatás szakmailag igényes kivitelezésére.
A diplomamunka megfelelő elméleti megalapozottságú empirikus
kutatásra (kísérlet, kérdőíves kutatás, megfigyelés, esettanulmány stb.)
épül. A hallgató a meghirdetett diplomamunka-témakörök közül
választ, témáját egyezteti a témavezetőjével.

A diplomamunka kötelező
szerkezeti szövegegységei
külső címlap

Ld. a Formai követelmények, kötés cím alatt.

Az első oldalon, a lap tetején az intézmény, a kar és a szak neve legyen.
Alatta a diplomamunka címe, alcíme. A lap alsó harmadában bal oldalt
a készítő neve, jobb oldalon a témavezető neve. A lap alján évszám.
A belső címlapot követő lap tartalmazza a hallgató eredeti aláírással
ellátott, kötelező formátumú és tartalmú nyilatkozatát, melyben
kijelenti, hogy a munka saját szellemi terméke. A nyilatkozat a
eredetiségnyilatkozat http://tanulmanyi.pk.elte.hu honlapról tölthető le. A szakdolgozat a
hallgató önálló munkája, melyben be kell tartani a hivatkozások és
idézések szabályait. A plágiummal gyanúsítható szakdolgozat szerzője
ellen fegyelmi eljárás indítható.
Az ezt követő lapon szerepel a szintén egységes formátumú igazolólap,
konzultációs
mely tartalmazza a konzultációkon való részvétel igazolását, valamint
igazolás,
a témavezető hozzájárulását a szakdolgozat benyújtásához. Az
témavezetői
igazolás űrlapja ugyancsak a http://tanulmanyi.pk.elte.hu honlapról
nyilatkozat
tölthető le.
A diplomamunka tartalmazza a tartalomjegyzéket és az ábrák,
tartalomjegyzék,
táblázatok listáját.
oldalszámozás
Előszó: a problématerületbe való bevezetés, a vizsgálat átfogó célja, a
kutatói motiváció röviden.
Elméleti bevezetés: a vizsgált téma bemutatása, a vonatkozó elméletek,
kutatások összefoglalása, értékelése, a vizsgálandó összefüggések
szerkezeti felépítés, konceptualizálása.
fejezetek
Hipotézisek: elméletileg megalapozott, az empirikus próbán keresztül
igazolható vagy cáfolható, a téma kutatásában újdonságot jelentő
állítások,
amelyek
megvilágítják
a
vizsgált
jelenséget,
összefüggéseket. Feltáró jellegű kutatás esetében hipotézisek helyett
kutatási célokat, kérdéseket kell megfogalmazni.
belső címlap
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jegyzetek,
hivatkozások

irodalomjegyzék

Eljárás, módszerek: a kutatási lépések, különösen is a vizsgált
személyek, az alkalmazott eszközök és az empirikus adatgyűjtés
menetének bemutatása.
Eredmények: az empirikus adatoknak a felhasznált módszerhez
igazodó kvantitatív (vagy kvalitatív) bemutatása, amely leíró
elemzéssel indul (a vizsgált személyek jellemzői, a mért változók
megoszlása) és hipotézisteszteléssel, illetve a kutatási kérdésekre adott
válaszok, kutatási célok megvalósításának áttekintésével zárul. A hol
releváns, az eredmények gyakorlati alkalmazhatóságára ki kell térni.
Összefoglalás, következtetések: az eredmények értelmezése, az
elvégzett kutatás értékelése, annak erősségei és gyenge pontjai.
A szöveg közben valamennyi, nem a szerzőtől származó állításnál
jelölni kell, kitől származik. Itt csak hivatkozni kell a forrásmunkákra
(névvel és a publikáció évszámával), melynek pontos adatait az
irodalomjegyzékben kell megadni.
A hivatkozásokat és az irodalomjegyzéket a Magyar Pszichológiai
Szemle és a Magyar Pedagógia szakmai folyóiratok szabványai szerint
kell elkészíteni.

Készítés és benyújtás

Témaválasztás és
-bejelentés

Témavezető

Konzultáció

Benyújtás

A hallgató által benyújtott témabejelentésen szerepelnie kell a
témavezető nyilatkozatának a témavezetés vállalásáról, valamint a
szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetője, illetve megbízottja
jóváhagyásának.
A témabejelentés határideje:
 a tavaszi félévi záróvizsgához a megelőző tanévben május 15.,
 az őszi félévi záróvizsgához a megelőző tanévben október 15.
Témavezető egyetemi oktató, tudományos kutató, illetve nem
egyetemi alkalmazott szakember lehet.
A diplomamunka készítését a témavezetővel való rendszeres (legalább
havonta egyszeri) konzultáció segíti. A hallgató csak a témavezető –
az erre a célra rendszeresített nyomtatványon tett – hozzájárulásával
adhatja be bírálatra a diplomamunkáját. (Az igazolás a szakdolgozat
kötelező része, ld. fent.)
A hallgatónak a diplomamunkát két gépelt példányban – ebből egyet
bekötve, a másikat legalább hitelesen összefűzve –, továbbá a TB által
meghatározott specifikáció szerinti, elektronikus formában a TO-n kell
benyújtania záróvizsgájának vizsgaidőszaka előtt.
A diplomamunka benyújtásának általános határideje:
– az őszi félévben: november 20.
– a tavaszi félévben: április 20.

Bírálat
bíráló, a bírálat
folyamata

A diplomamunka bírálója a témavezető. Egy kijelölt másodolvasó is
értékeli írásban, a záróvizsgán a hallgató szóban is megvédi, amit a
záróvizsga-bizottság külön minősít. A diplomamunka jegyét ezen
értékelések átlaga adja. Amennyiben a két bíráló véleménye nagyon
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eltér, az IPPK egy harmadik személyt kér fel a diplomamunka
bírálására.
A diplomamunka értékelését és érdemjegyét tartalmazó bírálatot a
dolgozathoz kell csatolni.
A bírálatot a záróvizsga időpontját megelőzően legalább két héttel
veheti át a hallgató az illetékes tanszéken.
1) A választott téma, a dolgozat céljának indokoltsága.
2) A szakirodalmi háttér bemutatása, az elemzés-értékelés színvonala.
3) A vizsgált kérdés megalapozottsága, újdonsága, a hipotézisek
megfogalmazása.
a bírálat szempontjai 4) Megfelelő kutatási módszerek kiválasztása, azok szakszerű
bemutatása és alkalmazása.
5) Az eredmények áttekinthető, korrekt bemutatása.
6) A saját eredmények elhelyezése a téma kutatásában, önreflexió a
vizsgálat erősségeire, gyenge pontjaira.

Formai követelmények
Terjedelem

A diplomamunka terjedelme mellékletek nélkül 36–54 oldal (80.000–
120.000 karakter szóközzel). A diplomamunkát egyoldalas
nyomtatással kell elkészíteni.

Betűtípus, betűméret,
sortáv

Times New Roman, 12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság.

Margók
Nyelv

Kötés

Elektronikus formátum

Bal oldalon (kötésnél) 3,5 cm, jobb oldalon, illetve alul és felül 2,5 cm
margó.
A diplomamunka magyar (vagy a témavezetővel egyeztetve ettől
eltérő) nyelven készíthető.
A diplomamunkát két példányban – ebből egyet bekötve, a másikat
legalább hitelesen összefűzve – a TO-n kell benyújtani. A borítón a lap
tetején az intézmény, a kar, és a szak neve szerepel. Alatta a
„Diplomamunka” megnevezés. A lap alsó harmadában bal oldalt a
készítő neve. A lap alján, középen évszám.
A diplomamunkát a Tanulmányi Bizottság által meghatározott
formában kell elektronikus adathordozón benyújtani.
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