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TTIK TVSZ  
2. sz. melléklet 

 
Szakdolgozat, diplomamunka követelmények. 

 
Képesítési követelmények alapján: 
Tanári szakon – szakdolgozat 
A szakdolgozat a szakképzettségnek – a külön jogszabályban foglaltakra is tekintettel (111/1997. Kr.)- megfelelő 
önálló munkán alapuló dolgozat, amely a hallgató alapos tárgyi ismereteit bizonyítja. 
 
111/1997. Kr. – A szakdolgozat 
A szakdolgozat olyan szakterületi vagy oktatási-nevelési témájú szakmai feladat megoldása, amelyben a 
hallgatónak tanúsítania kell, hogy tanulmányaira alapozva, a témájához kapcsolódó szakirodalom, illetve 
empirikus vizsgálatok vagy tapasztalatok feldolgozásával önállóan képes az adott szak tanításával, valamint a 
neveléssel összefüggő ismeretanyag szintetizálására és alkotó alkalmazására. A szakdolgozat azonos lehet a 
szakterületen elfogadott szakdolgozattal, amennyiben az a fenti követelményeknek megfelel. 

Nem tanári szakon - diplomamunka  
A diplomamunka egyetemi szinten szakképzettségnek megfelelő alkotó jellegű, önálló munkán alapuló, 
tudományos igényű dolgozat, amely a hallgató alapos tárgyi ismereteit és alkotó készségét bizonyítja. 
 
Nem tanári szakon – szakdolgozat 
A szakdolgozat főiskolai szinten szakképzettségnek megfelelő önálló munkán alapuló dolgozat, amely a hallgató 
alapos tárgyi ismereteit bizonyítja. 
 

A szakdolgozat követelményei 
 

1. Tartalmi követelmények 
 

A szakdolgozat/diplomamunka célja, hogy a hallgató 
• kellő jártasságra tegyen szert szaktudományával, esetleg szaktudománya oktatásával 

kapcsolatos kérdések valamely részproblémájának többé-kevésbé önálló irodalmi, ill. 
saját vizsgálatain alapuló feldolgozásában,  

• nyerjen bepillantást a tudományos kutatás módszereibe és azok alkalmazásaiba a 
vizsgált részproblémával kapcsolatban, 

• fejlessze szaktudománya területén az írásbeli és szóbeli kifejezőkészségét arra a 
szintre, hogy a hivatása gyakorlása során szükségessé váló referátumokat és 
tanulmányokat megfelelő módon el tudja készíteni.  

 
A dolgozat témájául olyan feladatot kell kitűzni, amelyet egy átlagos képességű hallgató a 
rendelkezésére álló idő alatt megoldhat. 
 
A következő általános irányelvek jelölhetők meg: 

• a téma irodalmának feldolgozása során, főleg monográfiák és referáló cikkek alapján, 
a hallgató egy szűkebb, speciális terület eredményeinek reprodukálását és többé-
kevésbé önálló összefoglalását oldja meg;  

• nem kísérleti jellegű dolgozat esetén a dolgozat tegyen tanúbizonyságot arról, hogy a 
hallgató a szükséges elméleteket és módszereket ismeri, és azokat alkalmazni is tudja;  

• kísérleti jellegű dolgozat esetében a hallgató a laboratóriumi gyakorlatok keretében 
szerzett kísérletező készségét fejlessze olyan fokra, hogy a rendelkezésre álló idő alatt 
a kijelölt feladatot megfelelő kísérleti, ill. mérőberendezéssel, vagy preparatív 
munkával és a vizsgálati eredményeinek szakszerű kiértékelésével el tudja végezni;  
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• szakmódszertani vagy tudománytörténeti jellegű dolgozat esetében a hallgató tegyen 

tanúbizonyságot a szaktudományban való kellő jártasságról is. 
 

2. Formai követelmények 
 

1. A szakdolgozat, diplomamunka nyelve magyar a TVSZ 25§ (3) pontja szerint, melynek 
használatára a Magyar Helyesírási Szabályzat, valamint a szakmai folyóiratok az irányadók. 
2. A diplomadolgozat alakja: A4 formátum, a nyomdai célokra készülő kéziratok 
szabványának megfelelően, legalább az egyik példánya kemény kötésben, jól olvasható 
formában, szövegszerkesztővel készüljön. 
3. A diplomadolgozat példányszáma: 2 
4. Nyomtatás: A diplomadolgozatban minden lap számozott, egyoldalas. 
5. Szöveg: Betűméret 12 pont, másfeles sorköz.  
Margók: bal 3 cm, jobb 2,5 cm, felső 2,5 cm, alsó 2,5 cm 
Ábrák: középre rendezve, feliratozva és számozva 

• kisebb ábrák, táblázatok, fényképek lehetőleg kerüljenek a szövegben a megfelelő 
helyre, 

• nagyobb ábrák, táblázatok, térképek, programvázlatok, programok, gépi futtatás 
dokumentumai stb. a  dolgozat végére (Mellékletek) bekötve vagy tasakba 
helyezendők el, 

• Az ábrákon alkalmazott jelöléseket a szövegben meg kell magyarázni, az irodalomból 
átvett ábrák esetében a forrást meg kell adni, minden ábrára és mellékletre legyen 
hivatkozás a szövegben. 

6. Terjedelem: mellékletek nélkül 25-60 oldal. 

7. A diplomadolgozat részei  

a) borító kötéstáblák, 
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Az első kötéstábla külső oldalának tartalma és elrendezése 
 

 

DIPLOMAMUNKA/SZAKDOLGOZAT 

 

Szerző neve 

 

 

 

 

 

Évszám 

Az első kötéstábla belső oldala valamint a hátsó kötéstábla mindkét oldala üres 

 

b) Címoldal 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 

Természettudományi Kar 

Tanszék 

szak neve 

 

DIPLOMAMUNKA/SZAKDOLGOZAT 

Diplomamunka címe 

 

szerző neve 

Témavezető: ... 

Konzulens: ... 

Évszám 
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c) tartalmi összefoglaló (max. 1 oldal, 4-6 kulcsszó megadásával), 

d) tartalomjegyzék, 
e) érdemi rész, 
f) mellékletek, 
g) nyilatkozat, 

 

A nyilatkozat szövege a következő: 

 

Alulírott .....,.......szakos hallgató, kijelentem, hogy a diplomadolgozatban foglaltak 
saját munkám eredményei, és csak a hivatkozott  forrásokat (szakirodalom, eszközök, stb.) 
használtam fel.  

Tudomásul veszem azt, hogy szakdolgozatomat/diplomamunkámat a Szegedi 
Tudományegyetem könyvtárában, a kölcsönözhető könyvek között helyezik el. 
 

aláírás  
dátum 

 

h, irodalomjegyzék 
A hivatkozások, az irodalomjegyzék a szakma által meghatározott formátumban 

készüljön, de mind a szövegben történő hivatkozás (számmal vagy max. 2 szerzővel és 
évszámmal) mind az irodalomjegyzék összeállítása konzekvens legyen 

 

3. Szakmaspecifikus elvárások 
Az esetleges további, szakmaspecifikus elvárásokat a tanszékcsoportok a kari honlapon, 

letölthető formátumban adják meg. 
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