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Tantárgyfelelős: Dr. Vajda Károly Tárgy 
oktatója: Vörös Kata 

Tárgy felvételének 
előzetes követelménye:  

Előfeltétel 
Neptun kódja 
(TO tölti ki)

 

Heti óraszámok: Előadás  Gyakorlat  2  

Félév végi 
számonkérés típusa 
(ai, v, gyj, sz ) :

 gyakorlati jegy

Félévközi követelmények

A foglalkozásokon való
részvétel 
követelményei és a 
távolmaradás 
pótlásának lehetőségei:

 Az órák 75%-án részt kell venni

Az igazolás módja a 
foglalkozásokon való 
távollét esetén:

 

A félévközi 
ellenőrzések 
(beszámolók, zárthelyi 
dolgozatok) száma, 
témaköre és 
időpontjai, pótlásuk és 
javításuk lehetősége:

2021. okt. 11.: 1 db tartalmi összefoglaló írása adott tanulmányból (max. 5000 
karakter), 
2021. okt. 25.: 1 db tartalmi összefoglaló írása adott tanulmányból (max. 5000 
karakter), 
2021. okt. 31.: 1 db tématerv készítése (max. 1500 karakter), 
2021. nov. 14.: 1 db irodalomlista készítése (10 tétel), 
2021. nov. 28.: 1 db módszertani összefoglaló készítése (max. 1000 karakter), 
2021. dec. 19.: 1 db reflektált esszé (max. 6000 karakter), 
2021. dec. 19.: 1 db. kutatási terv készítése

A félév során négy késett vagy be nem adott feladatot lehet pótolni 2021. 
december 20-ig.

A hallgató egyéni 
munkával megoldandó
feladatainak száma, 
típusa:

7 db írásos beadandó feladat 

Osztályzat 
kialakításának módja: Órai munka 25%, beadandó feladatok 75% 

A tárgy rövid leírása, fontosabb témák, témacsoportok:

Előadás, gyakorlatok témakörei: A kurzus célja a szakszövegírás készségének elsajátítása, tartalmi és formai 
követelményeinek megismerése, felkészülés a szemináriumi dolgozatok és a szakdolgozat tudományos igényű 
kivitelezésére. A félév során az órai anyag elsajátítása mellett több szövegalkotási feladatot kell benyújtaniuk a



hallgatóknak.

A beadandó feladatok formai követelményei:

Margók: 2,5 cm

Betűtípus, betűméret: Times New Roman, 12 pt

Sortávolság: másfeles, azaz 1,5-ös sorköz

Hivatkozás: a hallgató által választott, következetesen használt hivatkozási forma

Témakör

 1. Bevezetés: a félév követelményeinek és feladatainak ismertetése

 2. Szakszövegolvasás – Szakszövegértelmezés

 3. A tudományos kutatás kezdete: Témaválasztás

 4. Kutatás és anyaggyűjtés – online és offline adatbázisok használata. Bibliográfia készítése

 5. Kutatásmódszertan – Kvantitatív és kvalitatív módszerek

 6. Hivatkozási szabályok – Különböző hivatkozási formák tárgyalása

 7. A tudományos szövegek szerkezete –Témafelvetés és hipotézis

 8. A tudományos szövegek szerkezete – Szakirodalmi ismertetés – Forráskritika – Érveléstechnikák

 9. A tudományos szövegek szerkezete – Saját kutatás bemutatása 

 10.  A tudományos szövegek szerkezete – Képjegyzék. Függelék. Melléklet

 11. A kutatási terv és annak részei

 12. Writing in English at University. – What is academic writing? (magyar nyelvű óra)

 

 

 

 

 

 

 

 

Irodalom
Kötelező:  Gyurgyák János: A tudományos írás alapjai. Útmutató szemináriumi és 

tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és disszertációt íróknak. 
Budapest, Osiris Kiadó, 2019.

Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve. Budapest, 
Osiris Kiadó, 2019. 



Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Gon-
dolat Kiadó, 1991. (http://www.kodaly-bp.sulinet.hu/
pefele/E-könyvek/Eco%20Hogyan%20%C3%ADrjunk%20-
szakdolgozatot.pdf)

Ajánlott:

 Gibaldi,  Joseph:  MLA Handbook  for  Writers  of  Research  Papers,
Sixth Edition. Modern Language Association, 2003.
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