Az évfolyamdolgozat formai és tartalmi kritériumai
Az évfolyamdolgozat célja, hogy a leendő BSc diplomával rendelkező hallgató bizonyítékát
adja annak, hogy egy általa az irodalom alapján feldolgozott témáról képes egy szakszerű,
kompakt összefoglalást elkészíteni.
A dolgozat terjedelme: 18-22 oldal (12 –es betűméret, 1,5-es sortávolság, minden irányban
2,5 cm-es margó), amelyben az ábrák aránya nem haladja meg az 50 %-ot.)
A dolgozatot Word formátumban vagy pdf-be konvertálva elektronikusan, továbbá
kinyomtatva is be kell adni.
Javasolt szerkezet:
1. Cím, szerző neve, szak, évszám
2. Tartalomjegyzék
3. Bevezetés: A témaválasztás indoklása, a téma időszerűsége és/vagy érdekessége (fél-egy
oldal)
4. Diszkusszió (a témától függő esetleges tematikus tagolással): 16-20 oldal.
5. Összefoglalás vagy Konklúzió: 1-3 oldal
6. Irodalmi hivatkozások jegyzéke
A hivatkozásokat a szövegben szögletes zárójelben sorszámozni kell, az irodalomjegyzékben
pedig szerzők, folyóirat címe, kötet, oldalszám, évszám, ill. könyv szerző, cím, oldalszám
kiadó, évszám feltüntetésével tetszőleges formátumban, de egységesen kell megadni. Az
internetes hivatkozások csak akkor érvényesek, ha a dolgozat javításakor a hivatkozott honlap
még létezik!)
7. Nyilatkozat (kötelező)
A dolgozat végére az alábbi nyilatkozatot kell beilleszteni:
„Én, ……………………………….. e dolgozat szerzője fegyelmi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy dolgozatom a saját, önálló munkám, abban mások által írt részeket a
megfelelő idézés nélkül nem használtam fel.
Dátum, aláírás”
E szerkezettől a tanszékvezetővel és a téma kiírójával egyeztetve el lehet térni.
Beadás: Bármikor a képzés során, de abban a félévben, amikor a tárgyat felvették. Ez a
tárgy erős előfeltétele a szaklaboratórium felvételének. Elektronikusan (Word vagy PDF)
és kinyomtatva is be kell adni (1-1 példányban).
A tárgy az ETR-ben gyakorlatként van kezelve, ezért a vizsgaidőpont-meghirdetés „auto
gyakjegy”-ként történik.
Aláíró: az illetékes tanszékvezető, aki a bíráló (a téma kiírója, vagy más, a tanszékvezető által
megbízott oktató) véleményének figyelembe vételével „kiválóan megfelelt”, „megfelelt” ill.
„nem felelt meg” osztályzatot ad a dolgozatra. A tárgy kreditértéke 3.
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