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Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Pszichológia és Neveléstudományok Kar 
Alkalmazott Pszichológia Tanszék 
Tanító és Óvodapedagógus Szak  
Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat 
 

 
 
     

Az I. fokozati módszertani-tudományos dolgozat elkészítésének 

szempontjai, követelményei 

1. Tartalmi követelmények 
 
1. A szakdolgozat hosszú távú kutató, alkotó munka eredménye, amely tükrözi a témában 

való elmélyedést, a megfelel� anyaggy�jtést, empirikus hátteret, illetve a kritikai 
elemzést, értékelést. 

2. A szakdolgozat új tudományos eredményeket fogalmaz meg, a választott kutatási terület 
f�bb aspektusait foglalja össze, illetve nagyobb problémakör esetén a választott téma 
pontos kijelölését, a keretek világos megjelölését tartalmazza. A témaválasztás 
indoklásában a téma fontossága mellett ennek is szerepelnie kell. 

3. A szakdolgozat írója törekedjen a puszta leíráson, ismertetésen túl a szakirodalom elemz� 
összefoglalására, problémák, hipotézisek megfogalmazására és azok módszertanilag 
korrekt (a hipotézisek kutatás el�tti megfogalmazása, az eredmények tényszer�, reális 
közlése) megválaszolására. Az eredmények hiteles bemutatása és szakmai következtetések 
megfogalmazása szintén fontos elemei a dolgozatnak. 

4. A dolgozat széleskör�, a témával adekvát módon szelektált irodalomra támaszkodjék, és 
tükrözze a téma alapvet� hazai és nemzetközi szakirodalmát, mely 30-50 szakmai 
tanulmány, vagy szakkönyv feldolgozását jelenti. 

5. A szakdolgozatban érvényesüljön az elméleti és gyakorlati rész egyensúlya és kölcsönös 
feltételezettsége. A gyakorlati rész az óvodai és /vagy iskolai élettel összefügg� empirikus 
kutatást is tartalmazzon. 

6. Szakdolgozatként nem fogadható el a puszta kompiláció. A saját és a másoktól származó 
gondolatoknak egyértelm�en el kell különülniük: a forrásokat precízen jelölni kell, 
függetlenül attól, hogy szó szerint vagy átfogalmazva kerülnek a dolgozatba. A szó 
szerinti idézeteket idéz�jellel kell kiemelni. 

7. Érvanyagában és következtetéseiben kapcsolódjon a leírtakhoz, a saját megfigyelésekhez, 
kutatáshoz, dokumentumokhoz stb., bizonyítsa azt, hogy a dolgozat írója feldolgozta a 
tanulmányai során elsajátított ismereteket, a megszerzett tapasztalatokat és a vonatkozó 
szakirodalmat. 

8. A gondos helyesírás (magyar ékezetes karakterek, a vessz�k, ékezetek, nagyköt�jel stb. 
pontos használata) alapkövetelmény. 

 
 
3. Formai követelmények 

 
• Kemény borító: a lap tetején az intézmény, a kar, a tanszék és a szak neve; középen 

Lucrare metodico-�tiin�ific� pentru ob�inerea gr. did. I. în înv���mânt; a lap alsó 
harmadában jobb oldalt a készít� neve; lap alján évszám. (Csak román nyelven.) 

• Bels� címoldalak: 
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• lap tetején az intézmény, a kar, tanszék és a szak neve; alatta a szakdolgozat címe, 
alcíme; a lap alsó harmadában jobb oldalt a készít� neve, bal oldalon a témavezet� 
neve hasonlóan; a lap alján évszám.(Magyarul) 

• ugyanez a következ� címoldalon románul – (a címoldalak modelljét l. a cimoldalak 
alkönyvtárban) 

• A következ� lapon a tartalomjegyzék szerepeljen. 
• A dolgozat terjedelme kb. 90 – 110 oldal,  egyoldalas kivitelben, Times New Roman 

bet�típus, 12-es bet�nagysággal, 1,5-es sortávolsággal, normál margóval (2,5 cm), láb- 
vagy fejlécben oldalszámozással.  

• Az idézeteket a szövegben jelölni kell. A forrásokat, esetleges megjegyzéseket vagy 
oldalankénti lábjegyzetben, vagy a dolgozat utáni számozott jegyzetben helyezzük el. 

• Az irodalomjegyzék kövesse a jegyzeteket. A mellékletek kerüljenek a szakdolgozat 
végére. A fél oldalnál nagyobb ábrák és táblázatok mellékletben, kisebbek a f�szövegben 
kaphatnak helyet. Valamennyi ábrát, ill. táblázatot sorszámozva, címmel kell ellátni. 

 
4. Jegyzetek, hivatkozások, irodalomjegyzék 
 
• A más forrásból származó gondolat, megállapítás, adat, szövegrész a publikáció pontos 

adataival kerülhet a dolgozatba (szerz�, m�, oldalszám). 
• Internetes forrás használata esetén is meg kell adni a szerz�t és a címet, ha ezek nem 

állapíthatók meg, akkor a honlap vagy a portál (intézmény) nevét. Ezek mellett 
mindenképpen meg kell jelölni az adott dokumentum mélységig a böngész� címsorában 
szerepl� URL-címet, valamint a letöltés dátumát. 

• A szó szerinti idézetek idéz�jellel való feltüntetésére különös figyelmet kell fordítani 
akkor is, ha az idézett szövegrész egy mondatba van beszerkesztve, annak csak egy része. 

• A jegyzetek és a forráshivatkozások elhelyezése (szövegben, lábjegyzetként, a f�szöveg 
után), valamint formája (tételes leírás, irodalomjegyzékre utaló rövidítés, adatsorrend stb.) 
a dolgozatban következetesen, egységesen történjen. Az irodalomjegyzék, a hivatkozás 
elkészítésére Falus Iván (szerk.: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe c. könyvben 
találhatók, illetve a Magyar Pedagógia c. folyóirat közlési szabályai mérvadóak 
(www.magyarpedagogia.hu). 

Hivatkozások 

Hivatkozások a szövegben 

A szövegben a hivatkozás a szerz�(k) nevével és a megjelenés évszámával történik. A szerz�(k) neve lehet része 
a mondatnak [... amint White tanulmányában (1998) közölt eredmények ...], vagy szerepelhet zárójelben [... a két 
változó közötti szoros összefüggés már korábban felmerült (White, 1998), ezért ...]. 
Két szerz� nevét az "és" választja el egymástól: (Black és White, 1998). 
Több név esetén a nevek között vessz� áll, az utolsó két név között "és" van: (Fekete, Fehér és Barna, 1998). 

Háromnál több név esetén az els� el�forduláskor az összes szerz� neve szerepel (Fekete, Fehér, Szürke és Barna, 
1998), a további el�forduláskor az els� szerz� neve és a "mtsai" rövidítés (Fekete és mtsai, 1998). 

A szövegben a nevek d�lt bet�vel jelennek meg, ezt a kéziratban aláhúzás jelzi. 
A szó szerinti idézeteket idéz�jelek fogják közre, a hivatkozás megjelöli az oldalszámokat is (White, 1998. 32. 
o.). 

Egy zárójelen belül egy szerz� különböz� munkáira hivatkozva a nevet csak egyszer írjuk, utána következnek az 
évszámok, egymástól vessz�vel elválasztva (Bloom, 1955, 1956a, 1956b). 
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Egy zárójelen belül több szerz� munkáira hivatkozva az egyes tételeket pontos vessz� (;) választja el (Fekete, 
1988; Fehér, 1989; Szürke és Barna, 1990). 

Ha egy szerz�nek azonos évben publikált több írására hivatkozunk, azokat az egyes évszámok után írt bet�kkel 
különböztetjük meg (Nagy, 1988a). 

Az oldalszámot, ha szükséges, "o." jelöli. Az irodalomjegyzékben az oldalszámok megjelölésénél nincs "o.", a 
számok magukban állnak. 

Hivatkozások az irodalomjegyzékben 

Önálló könyvek 

Szerz�(k) (évszám): Cím. Kiadó, kiadás helye (város). A könyv címe d�lt bet�vel. Például: 
Lénárd Ferenc (1986): Pedagógiai ellentmondások. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Szerkesztett könyvek 

Szerz�(k) (évszám, szerk.): Cím. Kiadó, kiadás helye (város). A könyv címe d�lt bet�vel. Például: 
Mandl, H., De Corte, E., Bennett, N. és Friedrich, H. F. (1990, szerk.): Learning and instruction. European 
research in an international context. Volume 2.1. Social and cognitive aspects of learning and instruction. 
Pergamon Press, Oxford. 

Könyvfejezetek 

Szerz�(k) (évszám): Fejezet (tanulmány) cím. In: Szerkeszt�(k) neve (szerk.): Könyv címe, kiadó, kiadás helye 
(város). Oldalszámok: a fejezet els� és utolsó oldala. A könyv címe d�lt bet�vel. Például: 
Neves, D. M. és Anderson, J. R. (1981): Knowledge compilation: Mechanisms for the automatization of 
cognitive skills. In: Anderson, J. R. (szerk.): Cognitive skills and their acquisition. Lawrence Erlbaum 
Associates, Publishers, Hillsdale. 57-84. 

Folyóiratban megjelent cikkek 

Szerz�(k), (évszám): Tanulmány cím. Folyóiratcím, évfolyam [kötet] száma. Szám. Oldalszámok: a tanulmány 
els� és utolsó oldalának száma. A folyóirat címe d�lt bet�vel. Az évfolyam száma bold (gépelésnél aláhúzva). 
Larkin, J. H. és Simon, H. A. (1987): Why a diagram is (sometimes) worth ten thousand words. Cognitive 

Science, 9. 11. sz. 65-99. 

Az irodalomjegyzékben az oldalszámok mellett nem szerepel az "o" bet�, a "szám" rövidítése "sz.". Minden tétel 
végén pont van. 

Korábbi kiadások, fordítások jelzése 

Ha a szerz� egy munka fordítására, reprintként kiadott változatára, kés�bbi kiadására vagy gy�jteményes 
kötetben újra megjelent változatára hivatkozik, és fel kívánja tüntetni az eredeti megjelenés idejét is, ezt két 
id�pont feltüntetésével teheti meg. Az eredeti évszám törtvonallal elválasztva megel�zi az utóbbit. Csak annak a 
kiadásnak az adatait kell megadni, amelyikre a hivatkozás vonatkozik. Például: (Neisser, 1976/1984). 
Neisser, U. (1976/1984): Megismerés és valóság. Gondolat, Budapest. 

Szerz�k nevei 

Mivel a magyar nyelvben nem terjedt el a két keresztnév használata, továbbá vannak gyakori családnevek, a 
családnév és keresztnév kezd�bet� nem azonosítaná minden esetben kell� biztonsággal a szerz�t. Ezért - az 
elterjedt szokásnak megfelel�en - magyar szerz�knél a teljes név szerepel az irodalomjegyzékben, abban a 
formában, ahogy a szerz� az idézett publikációban használja (pl.: Kürti Istvánné, Kürti Jarmila, Kádárné Fülöp 

Judit, Nagy József, Nagy J. József). Magyar szerz� idegen nyelven megjelent munkájára a külföldi szerz�kre 
érvényes írásmód vonatkozik. Például: 
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Nagy, J. és Szebenyi, P. (1990): Hungarian reform: towards a curriculum for 1990s. Curriculum Journal, 1. 3. 
sz. 247-254. 

Külföldi szerz�knél a név megadása: családi név, vessz�, keresztnév kezd�bet�k. A 
kezd�bet�k után pont van. Például: Bloom, B. S. Szöveg közben a szerz�k neveit a mondat 
szerkezetének megfelel�en szabadon használhatjuk. Például: Mint Benjamin Bloom (1956) 
sokat idézett könyvében írja,... Zárójelben megadva a hivatkozott forrást, csak a családi név 
szerepel (Bloom, 1995). Irodalomjegyzékben a keresztnevek kezd�bet�i között szóköz áll. 

 

  


