
 

 

  
AA  ZZÁÁRRÓÓDDOOLLGGOOZZAATT  ÍÍRRÁÁSSÁÁNNAAKK  ÜÜTTEEMMEEZZÉÉSSEE  
 

1. TÉMAVÁLASZTÁS ÉS A TÉMAVEZETŐ FELKÉRÉSE 
 

Határidő:  

 tavaszi félévben: április 30. (mintatanterv szerinti haladás esetén 4. szemeszter) 

 őszi félévben: november 30.  

 
A témaválasztás c. lap leadása, melyen egy oldal terjedelemben vázolni kell a záródolgozattal 
kapcsolatos terveket, és össze kell gyűjteni 15-20 forrást, irodalmat, mely a téma 
feldolgozásához használható.   
A témaválasztási tervet alá kell íratni a témavezetővel és a szakvezetővel. A témavezető a 
tanszék főállású oktatója vagy óraadó tanára vagy külső szakember lehet.  
 

2. A ZÁRÓDOLGOZAT ELMÉLETI RÉSZÉNEK MEGÍRÁSA 12-17 OLDAL TERJEDELEMBEN   

BIBLIOGRÁFIÁVAL ELLÁTVA, PONTOSAN HIVATKOZVA 
 

Határidő:  

 őszi félévben: november 30. (mintatanterv szerinti haladás esetén 5.szemeszter) 

 tavaszi félévben: április 30.  

 

Az elméleti rész megírását a témavezetővel történő folyamatos konzultáció segíti. A kötelező 
konzultációk száma három, amit konzultációs lapon igazolni kell.  
Ebben a félévben szerepel a modelltantervben a Szakdolgozati módszertan c. tárgy, melynek 
keretében elkészíti minden hallgató a választott témához a kutatási tervet és az empirikus 
anyaggyűjtéshez szükséges segédleteket. (kérdőív, interjúvázlat) 
 

3. A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSE MINIMUM  30 OLDAL MELLÉKLETEK NÉLKÜL ÉS MAXIMUM  50 

OLDAL MELLÉKLETEKKEL TERJEDELEMBEN, VÉGLEGES FORMÁBAN 
 

 Határidő május 10. (mintatanterv szerint 6. szemeszter) illetve január 10. 

 

A hallgatók empirikus anyagot gyűjtenek, és elemzik a kérdőíves megkérdezéssel nyert adatokat 
valamint az interjúkat. Munkájukat segíti a témavezető. A Szakdolgozati konzultáció II. tárgy 
keretében a kötelező konzultációk száma három.  A konzultációs lapon a témavezetőnek 
igazolni kell a konzultációkat.  
 
 
 
 

 



 

 
 

TOVÁBBI TUDNIVALÓK 
 
 

 

A Tanszékre a szakdolgozatot 1 nyomtatott példányban (fekete bőrkötéses) kell leadni és 

elektronikusan egy darab CD-n rtf (Rich Text Format) és PDF formátumban.  A CD-n (külön 

tokban kérjük leadni) fel kell tüntetni a következőket: hallgató neve, szakdolgozat címe, 

évszám.  

A szakdolgozat végébe bele kell köttetni a szakdolgozat eredetiségéről szóló nyilatkozatot. 

Nem kell beleköttetni, de le kell adni a konzultációs alkalmakat igazoló dokumentumot is. 

A szakdolgozat formai kritériumai: 

 A/4-es papírméret 

 balról 3,5 cm, (2,5 cm laptáv + 1 cm-es bal oldali kötésmargóval), jobbról 2 cm, a lap tetején 

4 cm, a lap alján 3,5 cm margóval; 

 terjedelme minimum 30 oldal (mellékletek nélkül), maximum 50 oldal 

 12-es betűméret; Times New Roman betűtípus 

 1,5-es sortávolság 

 oldalszám kívül vagy középen 

A szakdolgozat kötelező tartalmi elemei:  

a szakdolgozatnak a kötésen belül minimum a következő tartalmi elemekkel kell 
rendelkeznie: címlap, tartalomjegyzék, bevezetés, tartalmi egységek fejezetekre és indokolt 
esetben alfejezetekre tagolva, összegzés, irodalomjegyzék, mellékletek. Ezen kívül egyéb 
egységeket is tartalmazhat, pl. rövidítések jegyzéke, táblázatok jegyzéke, ábrák jegyzéke, 
mellékletek stb. 

Az irodalomjegyzék és a hivatkozások: a szakdolgozati módszertan órán tanultak szerint. 

  

 



 

Bőrkötéses fedőlap felépítése: 

 

SZAKDOLGOZAT 

 
 
 
 
 
 
 

KÉSZÍTETTE:  „HALLGATÓ NEVE”  

„a szakdolgozat leadásának éve”  



 

Első oldal felépítése: 

 
 

VESZPRÉMI ÉRSEKI FŐISKOLA  

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK  

NAPPALI/LEVELEZŐ TAGOZAT  
 (A HALLGATÓRA VONATKOZÓ TAGOZATOT KELL FE LTÜNTETNI ,  A NEM KÍVÁNT RÉSZ 

TÖRLENDŐ!) 

 

 
SZAKDOLGOZATCÍME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TÉMAVEZETŐ :      KÉSZÍTETTE :   

 

„TÉMAVEZETŐ NEVE”     „HALLGATÓ NEVE”  

 

„TÉMAVEZETŐ T ITULUSA”  

 

     

 

 

VESZPRÉM  

„a szakdolgozat leadásának éve”  


