
Szakdolgozat konzultáció  
Oktatás célja 
Ezen a kurzuson a hallgatók gyakorlati segítséget kapnak szakdolgozatuk elkészítéséhez. A kurzus célja 

a hallgatók akadémiai kutatási és írási képességeinek és készségeinek fejlesztése. A konzultáció 

részeként a hallgatók egyeztetik témavezetőjükkel a kutatási tervüket, az alkalmazott módszereket, a 

kutatási lépéseket, a munkájuk eredményeként született rész- és végső eredményeket. A hallgatók a 

szakdolgozati konzulensük útmutatásával dolgoznak a szakdolgozat végleges tervezetének 

elkészítésén. Hangsúlyt kapnak a kutatás etikai aspektusai is.       

Tantárgy tartalma 
A hallgatóknak találkozókat kell kezdeményezniük és ütemezniük témavezetőjükkel, válaszolniuk kell 

a konzulensük kérdéseire és kéréseire, továbbá részt kell venniük a szakdolgozathoz kapcsolódó összes 

alapvető eseményen. A konzultációknak a következő témákat kell érinteniük:  

1. A kutatási célok, kérdések megfogalmazása 

2. A kutatási terv kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos kérdések vizsgálata, beleértve a 

témavezető és a szakdolgozó szerepét és felelősségét 

3. A szakirodalom feldolgozásának menete 

4. A kutatás kvalitatív és kvantitatív megközelítéseinek kritikai értékelése 

5. Kvantitatív adatgyűjtési módszerek és elemzések, elsősorban a kérdőívekre összpontosítva 

6. Kvalitatív adatgyűjtési módszerek és elemzések, a különböző típusú interjúkra összpontosítva  

A témavezető szakmai konzultációt nyújt. A szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos határidők, 

teendők és szabályzatok áttekintése és betartása a szakdolgozó feladata és felelőssége. Ennek egyik 

elsődleges, de nem kizárólagos, információ forrása a Kari weboldal vonatkozó része:  

https://ktk.pte.hu/hu/hallgatok/tanulmanyok/mesterkepzes/szakdolgozat   

Számonkérési és értékelési rendszere 
A modul nagymértékben támaszkodik az irányított önálló tanulásra. A hallgatóknak részt kell venniük 

a konzultációkon, és visszajelzés céljából kommunikálniuk kell témavezetőjükkel. A hallgatók emellett 

használják a könyvtárat és az online forrásokat a munka különböző szakaszainak elvégzéséhez. A 

hallgatóknak a szakdolgozat benyújtási félévében a szorgalmi időszak első hetében fel kell venniük a 

kapcsolatot a kijelölt témavezetővel. Ezen túlmenően, összesen három konzultációra van szükség. 

1. A hallgatóknak legkésőbb hat héttel a szakdolgozat (nem késedelmes) benyújtási határideje 

előtt konzultálniuk kell témavezetőjükkel a bevezetésről és a szakirodalmi áttekintésről.  

2. A hallgatóknak legkésőbb három héttel a szakdolgozat (nem késedelmes) benyújtási 

határideje előtt konzultálniuk kell témavezetőjükkel az empirikus elemzésről vagy a részletes 

elméleti kidolgozásról (ha nincs primer kutatás), beleértve a módszertant is. 

3. A hallgatóknak legkésőbb tíz munkanappal a szakdolgozat benyújtása előtt konzultálniuk kell 

témavezetőjükkel a következtetésekről.  

Amennyiben a hallgató elmulasztja a kellő időben történő konzultációt (a fent leírt első 

kapcsolatfelvételt, vagy a három kötelező konzultáció bármelyikét), a témavezetőnek jogában áll 

megtagadni a konzultáció elfogadását, a hallgató elégtelen jegyet szerez a Szakdolgozati 

konzultációra, és ennek következtében az adott félévben nem nyújthatja be a szakdolgozatot. 

https://ktk.pte.hu/hu/hallgatok/tanulmanyok/mesterkepzes/szakdolgozat
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