Tájékoztatás
- a szakdolgozat követelményeiről, továbbá a szakdolgozati szemináriumról és szakdolgozati
konzultációról a szociális munka alapszak hallgatói számára -

A szakdolgozatra vonatkozó szabályokat az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata határozza meg. A tartalmi
és formai követelményeket, valamint az elbírálás szempontjait a BTK Kari Tanácsa által elfogadott – a BA
szakokra vonatkozó – bírálati lap tartalmazza. (Megtekinthető a www.szocialismunka.hu honlap szakdolgozat
menüjében.)
A Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék – figyelemmel a szak szakmai sajátosságaira - az alábbiak szerint
tájékoztatja a szociális munka alapszak hallgatóit a szakdolgozatokkal szembeni követelményekről, valamint a
szakdolgozati szemináriumról és a szakdolgozati konzultációról.

Tartalmi kérdések
A szociális munka BA szakon olyan téma választását tartjuk szükségesnek, mely kapcsolódik a szociális
munkához. A téma irányulhat közvetlenül a szociális munkára, vagy annak kontextusára (például a
szociálpolitikai, jogi, pszichológiai, szociológiai, egészségtudományi hátterére). Javasoljuk a hallgatóknak, hogy
ebben a körben elsősorban gyakorlati kérdést válasszanak témaként. (Nincs akadálya annak sem, hogy a
hallgató elméleti témát válasszon.) A dolgozat bírálata során pozitívumnak számít, ha a választott kérdés fontos
és aktuális a szakma gyakorlata számára.
A dolgozatban – a választott témán belül - meg kell határozni azt a konkrét kérdést, melyet a szerző tárgyalni,
illetve vizsgálni kíván. A dolgozatnak e kérdés elemzését kell nyújtania, a téma egyszerű leírása önmagában
nem elegendő. A dolgozatban a kérdés szempontjából releváns elméleteket meg kell jelölni és a vizsgált kérdés
elemzése során fel kell használni.
A dolgozatnak – a téma szempontjából adekvát - forrásokon kell alapulnia:
- A gyakorlati kérdést tárgyaló dolgozatok esetében elvárható a témára vonatkozó adatok beszerzése,
ismertetése és értékelése. Az viszont nem elvárás, hogy a BA szak hallgatója maga végezzen önálló empirikus
kutatást. (Aki a mesterszakra jelentkezését tervezi, előny lehet, ha már itt prezentálja, hogy van kutatási
ambíciója.)
- A dolgozatban prezentálni kell, hogy a szerző felkutatta a téma szempontjából releváns szakirodalmat,
különösen pedig a vizsgált kérdést tárgyaló irodalmat.

Formai kérdések
A BTK szabályai szerint a dolgozat főszövegének megkívánt terjedelme 40 000 leütés, nem megfelelő hosszúság
esetén a dolgozat elégtelenre értékelendő.
Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a dolgozat terjedelmi és tartalmi követelményeit egyaránt teljesíteni kell.
Egyetlen dolgozat sem utasítható el pusztán azért, mert nem haladja meg a minimális terjedelmet; ugyanakkor azt
a dolgozatot, amely tartalmi szempontból nem tesz eleget a követelményeknek, terjedelmétől függetlenül
elégtelenre kell értékelni,. Nem minden témát, nem minden hallgatónak sikerül megfelelő színvonalon
feldolgoznia, ha csupán minimális terjedelmű dolgozat készít. Az ilyen kockázatok elkerülése érdekében azt tudjuk
tanácsolni, hogy a dolgozat főszövege a minimálist meghaladó terjedelmű legyen. (A konkrét dolgozat
terjedelmére vonatkozóan a konzulenstől lehet tanácsot kérni.)
Elvárható, hogy a dolgozat – a témához igazodóan - kellő számú szakirodalmi művön alapuljon. A dolgozatban a
tudományos irodalomban elfogadott szokásoknak megfelelően kell megjelölni a forrásokat. A dolgozathoz az
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irodalmaknak csak egyetlen listáját kell csatolni, és ebben csak olyan irodalmat szabad feltüntetni, amelyre a
dolgozat szerzője a dolgozat szövegében kifejezetten hivatkozik. Egyebekben a felhasználni javasolt művek
számáról, a források megjelölésének helyes módjáról a konzulens ad felvilágosítást.

Hallgatói munka
A szakdolgozat a hallgató önálló munkáján alapul, igazolva, hogy a hallgató az általa választott szakterületen
kompetenciára tett szert, elsajátította a szakdolgozat elkészítéséhez szükséges ismereteket és készségeket.
Ennek megfelelően a hallgató feladata, hogy
-

a választott témakörön belül meghatározza azt a szűkebb kérdést, amelyet vizsgálni kíván;
azonosítsa a releváns elméleteket;
felkutassa a releváns szakirodalmat;
megválassza az adatok feltárásához szükséges módszert, beszerezze és értékelje az adatokat;
az elemzés körében megfogalmazza az elméleteken, adatokon alapuló érveit, és
elkészítse a dolgozat szövegét.

A BA szakon a hallgatónak két szakdolgozati szemináriumon kell részt venni, melyek a mintatanterv szerint az 5. és
a 6. szemeszterben kerülnek sorra. Mindkét szeminárium 5-5 kredit értékű, azaz szemeszterenként 75 órányi
hallgatói munkát igényel. Ennek döntő része a hallgató önálló munkájával valósítandó meg, melynek eredményeit
a szakdolgozati szeminárium keretében kell bemutatni.
Szakdolgozati szeminárium I. (5. félév, 5 kr)
Teljesítésének feltétele: Részvétel a szemináriumi foglalkozásokon

-

Teljesítéséhez elvárt eredmények:
Témaválasztás indoklása
Elméleti keretek
Kutatási módszerek meghatározása
Bibliográfia

Egyebekben a követelményeket az oktató határozza meg a kurzus elején.

Szakdolgozati szeminárium II. (6. félév, 5 kr)
Teljesítésének feltétele: legalább 3 alkalommal történő konzultáció a konzulens oktatóval.
Teljesítéséhez elvárt eredmények: A hallgatónak egy-egy konzultáció alkalmával általában 20 munkaórányi
eredményt szükséges prezentálnia. A hallgatónak a konzultáción be kell számolnia addigi munkájáról, és
jeleznie kell a munka során felmerült konkrét kérdéseket, problémákat. Egyebekben a követelményeket az
oktató határozza meg.

Szakdolgozat elkészítése és benyújtása (7. félév, 10 kr)
A mintatanterv szerint a 7. szemeszterben kerül sor a szakdolgozat elkészítésére és leadására. A leadás időpontját
minden szemeszterben a BTK által kiadott időrend határozza meg. A hallgató ebben a szemeszterben is kérhet
konzultációt a konzulens oktatótól. A kreditet a hallgató a – követelményeknek megfelelő – szakdolgozat
leadásával szerzi meg.
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Amit a hallgató a konzulensétől elvárhat:
A hallgató önállóan készíti szakdolgozatát, amelyhez a konzulens oktató segítséget nyújt, egyben figyelemmel
kíséri az önálló munkavégzést. A konzulens oktató a hallgató által megfogalmazott konkrét kérdések,
problémák megoldásában ad tanácsot:
-

Konceptuális, strukturális kérdések megbeszélése
Adatgyűjtési, esetleg empirikus kutatási módszerek dilemmáinak eldöntése
A vizsgálni kívánt kérdés (kutatói kérdés, hipotézis) megfogalmazása,
A feltárt szakirodalmak közül a releváns irodalmak kiválasztása, esetleg irodalmak
beszerzésére javaslat.

A hallgató nem várhatja el a konzulens oktatótól az elkészült szövegek korrektúrázását, illetve helyesírási,
stilisztikai javítását.

Pécs, 2009. március 25.

a Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék
oktatói közössége
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