Szakdolgozati követelmények - Pedagógiai szakpszichológus képzés

A pedagógiai szakpszichológusi diploma megszerzésének feltétele szakdolgozat benyújtása. A
szakdolgozat a hallgató által végzett szakirány tudományterületéről választott témában írott
empirikus munka, amelyet a hallgató témavezető felügyelete mellett készít el. A választható témák
a képzés oktatói által kínált, vagy a hallgató saját érdeklődéséhez, munkájához kapcsolódó téma
lehet. A téma elfogadásáról a szakdolgozat konzulense dönt. Lehetőség van arra, hogy a konzulens
külső intézmények tudományos minősítéssel rendelkező szakembere legyen. Utóbbi esetben
azonban a hallgató a szakirányért felelős tanszékvezető jóváhagyásával és belső konzulens
közreműködésével készíti dolgozatát.
Formai követelmények:
A szakdolgozat terjedelme: minimum 35, maximum 100 normál gépelt oldal (Times Roman, 12pt
betűnagyság, 1,5-es sortávolság, normál (2,5 cm, kötésnél 3,5 cm margó).
A szakdolgozatot két gépelt példányban – ebből egyet bekötve, a másikat legalább hitelesen
összefűzve a Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani.
A szakdolgozat fejezetekre, esetleg részekre és fejezetekre tagolódik, amelyeket a kötet elején
közölt tartalomjegyzék mutat be.
Az irodalomjegyzék összeállításában alapelv, hogy minden olyan munka, amelyre a szövegben
utalás történik, szerepeljen az irodalomjegyzékben is, és az irodalomjegyzékben csak olyan munka
szerepeljen, amire a szövegben utalás történik. Ez a szabály másodkézből való hivatkozás esetére
is érvényes, ilyenkor az irodalomjegyzékben, a bibliográfiai adatok közlése után megadjuk, hogy
az adott munkát ki idézte és mikor, valamint a forrásmunkát az irodalomjegyzékben szintén meg
kell adni.
A hivatkozás a szövegben névvel és évszámmal történik, az irodalomjegyzékben a szerző nevét, az
előnevek kezdőbetűjét, a megjelenés évszámát, a tanulmány vagy könyv címét, majd - tanulmány
esetén - a lelőhelyet adjuk meg, amely folyóirat vagy cikkgyűjtemény, esetleg konferenciakiadvány lehet. Az első esetben a folyóirat címét, évfolyamát és a cikk oldalszámát közöljük, a
második esetben a könyv szerkesztőjének (vagy szerkesztőinek) a nevét, előnevei(k) kezdőbetűit,
ezután a könyv címét, kiadóját és a kiadás helyét. Konferencia-kiadványra úgy hivatkozunk, hogy
megadjuk a konferencia címét, idejét és helyét. Teljes könyvre való hivatkozás esetén
értelemszerűen a könyv szerzője, a megjelenés éve és a könyv címe, majd a kiadó és a kiadás
helyének megjelölése szerepel. Ha van a dolgozatnak olyan megállapítása, amely nem a dolgozatíró
gondolata és nem a szakirodalomból származik, hanem személyes közlésben vagy előadáson
hangzott el, azt a dolgozatnak szintén jeleznie kell, mind a szövegben, mind az irodalomban.
Online folyóiratok esetében:
A szerző(k) vezetékneve és keresztnevének kezdőbetűi (megjelenés éve). A cikk címe. A folyóirat
címe, kötetszám, letöltve: év. hónap. nap. teljes URL
Online dokumentumok esetében:
A szerző(k) vezetékneve és keresztnevének kezdőbetűi (megjelenés éve). A cikk címe. Letöltve:
év. hónap. nap. teljes URL.

Tartalmi követelmények:
A szakdolgozat elméleti bevezető fejezete a vizsgált vagy elemzett szűkebb témakör korszerű
nemzetközi szakirodalmát tekinti át és megfogalmazza a dolgozat kérdésfeltevését, esetleges
hipotéziseit és célját. A szakdolgozat ezután, forrásmunkákra hivatkozva ismerteti a felhasznált
módszereket és eszközöket. A módszertani rész tartalmazza a vizsgálati / kísérleti populáció
leírását, a kísérleti és kontroll-csoportok összeállításának szempontjait. Ezután kerül sor a vizsgálati
/ kísérleti eljárás ismertetésére. Külön fejezet foglalkozik a vizsgálat eredményeivel, kitérve az
adatelemzéshez használt matematikai statisztikai módszerekre és ezek indoklására. A dolgozat
utolsó, önálló fejezete tartalmazza az eredmények megvitatását, tételesen kitérve a bevezetőben
megfogalmazott hipotézisekre és az eredmények alapján levonható elméleti és gyakorlati
következtetésekre.
A szakdolgozat bírálata és védése:
A szakdolgozat értékelésére a képzés felelőse egy bíráló tanárt kér fel (általában a témavezetőt). A
bíráló szakpszichológus, egyetemi adjunktus vagy magasabb rangú szakember lehet. A bírálatokat
a hallgató a szakzáróvizsga előtt legalább két héttel kapja kézhez, és a vizsgán a szakdolgozatot
(röviden) ismerteti, és a felvetett kritikai szempontokat megválaszolja. A védéshez PPT
használható, ezt az igényt előre jelezni kell.
A szakdolgozat a bíráló véleményével együtt kerül a Pszichológiai Intézet Könyvtárába.

