SZTE Angol–Amerikai Intézet, Osztatlan tanári MA Szakdolgozati Szabályzat
University of Szeged, Institute of English and American Studies,
4+1 and 5+1 Teacher Training Programs (OMA) Thesis Regulations
Érvényes 2021. március 31-től / Valid as of 31 March, 2021
1. A tanári szakdolgozat és záróvizsga jogszabályi háttere
1.1. A 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 1. § a)-d) pontjában foglaltak szerint az osztatlan
tanárképzésben a szakdolgozat kreditértéke – a szakterületi tanulmányok keretében – 8 kredit.
Az 1. § a) pontja szerinti, két tanárszakon egyidejűleg folyó tanárképzésben egy
szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga részeként megvédeni.
1.2. A rendelet 3. § (1) pontja előírja, hogy az osztatlan, kétszakos tanárképzésben a
tanulmányokat a két tanárszakon egyszerre kell megkezdeni és befejezni. A záróvizsgára
bocsátás feltétele mindkét tanárszakon a tanulmányok lezárása, beleértve a szakdolgozat
elkészítését és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat teljesítését is.
2. A szakdolgozat
2.1. Az osztatlan tanárképzésben a tanulmányok lezárásához szakdolgozatot kell készíteni,
ennek kreditértéke 8 kredit. A két tanárszakon egyidejűleg folyó képzésben egy
szakdolgozatot kell készíteni, amely kapcsolódhat bármelyik (akár egyidejűleg mindkét)
szaktudományi, tantárgy-pedagógiai (szakmódszertani) vagy az adott szak(ok)
neveléstudományi aspektusaihoz.
2.2. Amennyiben a hallgató egyik szakja angol és szakdolgozatát az Angol-Amerikai Intézet
gondozásában kívánja elkészíteni, a jelen szabályozás vonatkozik rá.
2.3. Az osztatlan tanári szakdolgozat témáját, amennyiben azt a hallgató az AAI gondozásában
írja, négy fő szakmai területről lehet választani: 1) nyelvészet és alkalmazott nyelvészet, 2)
irodalom, 3) történelem/kultúra, 4) az angol nyelv tanításának módszertana. A szakdolgozat
olyan tudományos dolgozat, amely az adott tudományterület/ek releváns szakirodalmára
reflektál és annak kritikai használatát bizonyítja, rendelkezik saját kérdésfelvetéssel, azt
tárgyaló érveléssel, és a szerző által elért eredmények összegzésével zárul. Az alkalmazott
nyelvészet és az angol nyelv tanításának módszertana témában írt dolgozatoknak a hallgató
saját empirikus kutatását, valamint annak eredményeit is tartalmaznia kell.
2.4. A tanári szakdolgozatokkal kapcsolatos eljárásról egyetemi szinten A szakdolgozat és a
tanári záróvizsga az osztatlan tanárképzésben szabályzat rendelkezik, melyet a SZTE
Tanárképző Központ (TKK) tett közzé. A tanári szakdolgozatokra érvényes a kari Szabályzat
a hallgatói plágiumról rendelkezés.
2.5. Intézeti szinten a szakdolgozati munka szakmai felügyeletét az Intézeti Tanács látja el, az
adminisztratív teendőket a Tanács által megbízott Osztatlan MA Záróvizsga Bizottság
(OMAB) végzi. A Bizottság maga választja elnökét, amely döntést az Intézeti Tanács erősít
meg. A Bizottság tagjainak neveit a 2. sz. Melléklet tartalmazza.
2.6. A szakdolgozó munkájának szakmai felügyeletét témavezetője látja el.

2.7. A hallgatók szakdolgozattal kapcsolatos eljárási kérdésekkel az OMA Záróvizsga
Bizottság elnökét kereshetik fel.
3. A szakdolgozati téma megválasztása
3.1. Az angol osztatlan tanárképzésben írandó angol szakos szakdolgozatokhoz a választható
témavezetőket és az oktatók által javasolt, a program képzési tervének megfelelő témakörök
listáját az OMA Záróvizsga Bizottság állítja össze és az Intézeti Tanács hagyja jóvá. A
szakdolgozati témákat és a hozzájuk tartozó témavezetőket az Angol-Amerikai Intézet a
tavaszi félévben, legkésőbb március 31-ig honlapján, illetve az intézeti hirdetőtáblákon
nyilvánosságra hozza és a Tanárképző Központnak is elküldi, amely a témákat az karonként
és szakonként összesítve külön is közzéteszi a honlapján.
3.2. A szakdolgozati téma megválasztásának ideje az általános iskolai és a középiskolai tanári
szak esetében eltérő. Az általános iskolai tanári szakon a szakdolgozat témáját és
témavezetőjét a mintatanterv szerint haladó hallgató legkésőbb a 7. aktív félév elején,
szeptember 30-ig választja. A középiskolai tanári szakon a szakdolgozat témáját és
témavezetőjét legkésőbb a 9. aktív félévben, szeptember 30-ig kell kiválasztani.
3.3. Miután a témavezető és a hallgató megállapodnak a szakdolgozat témáját illetően, a
feleknek erről nyilatkozniuk kell. A szakdolgozat témáját a jelen szabályzat mellékletében is
szereplő Szakdolgozati témaválasztó lapon az Angol-Amerikai Intézetnek be kell jelenteni, s
azt annak vezetőjével jóváhagyólag alá kell íratni. Az aláírással az intézet vezetője kifejezésre
juttatja, hogy a választott témát alkalmasnak találja a szakdolgozat elkészítésére, s egyetért a
témavezető személyével is. Ennek egy példányát a hallgatónak az OMA Záróvizsga
Bizottsághoz és a témavezetőhöz is el kell juttatnia, egy példánya pedig a hallgatónál marad.
3.4. A témavezető és a hallgató legkésőbb a témaválasztó lap aláírásakor meghatároznak egy
munkaütem-tervet, mely előírja, hogy a dolgozat készítője milyen határidőkkel milyen
munkafázisokat teljesít. E megállapodást a felek kölcsönösen aláírják, és egy-egy példányát
megőrzik. Az ütemterv megállapításakor figyelembe kell venni, hogy a hallgatónak az
általános iskolai tanári szakon a 8. félév, középiskolai tanári szakon a 10. félév végére a
dolgozatot legalább 75%-os készültségi fokban el kell készítenie, ld. még: 4. 1.
3.5. Téma- illetve témavezető-váltásra a képzés során egyszer van mód, a hallgatónak egy
ízben, de legkésőbb a 8., illetve 10. félév kurzusfelvételi időszakának végéig – a két érintett
témavezető írásos hozzájárulásával – lehetősége van a szakdolgozati témája
megváltoztatására.
A téma-, illetve témavezető-váltáshoz dékáni kérelmet kell benyújtani a Modulo rendszerén
keresztül, melyhez mellékelni kell az érintett tanszék(ek) vezetőjének/vezetőinek, továbbá az
érintett témavezető(k) hozzájárulását. A hallgatónak a jóváhagyott szerződést, a dékáni
engedély másolatával együtt, be kell nyújtania az OMA Záróvizsga Bizottságnak az intézeti
előadón (Intézeti iroda) keresztül. Az OMA programból sikertelen államvizsga miatt
elbocsátott s újbóli felvételt nyert hallgató új témavezetőt és témát köteles választani. Erről, az
új szerződés benyújtása mellett, írásban kell tájékoztatnia az OMA Záróvizsga Bizottság
Elnökét.

4. A szakdolgozat benyújtásának feltételei
4.1. A hallgatóknak a szakdolgozat elkészítéséhez két féléven keresztül szakdolgozati
szemináriumokon (konzultációkon) kell részt venni. Ezeket a konzultációs órákat a
szakdolgozat témavezetőjénél kell felvenni, kreditértékük 2-2 (azaz összesen 4) kredit. Mivel
az osztatlan tanárképzésben a szakdolgozat kreditértéke 8 kredit, az egyenletes kreditkiosztás
érdekében formálisan azon a szakon is szükséges 4 kredit megszerzése, amelyen a hallgató 4
nem készít szakdolgozatot. Ezt a négy kreditet a Tanulmányi Osztályok írják jóvá azután,
hogy a hallgató azon a szakján, amelyen szakdolgozatát készíti, megkapta a második
szakdolgozati szeminárium után járó 2 kreditet is. Ezt a kreditet a témavezetőknek legkésőbb
a rendes vizsgaidőszak végéig be kell jegyezniük az elektronikus tanulmányi rendszerbe.
A témavezetők a második szakdolgozati szeminárium teljesítéséért járó 2 kreditet az
elektronikus tanulmányi rendszerben csak akkor írhatják jóvá, ha a hallgató a dolgozatot
legalább 75%-os készültségi fokban bemutatja.
4.2. A hallgató a szakdolgozatot elvben teljesen elkészíti a második szakdolgozati
szeminárium végére, de ekkor még nem köteles a végleges változatot benyújtani, hanem az
összefüggő egyéni tanítási gyakorlat egy éve alatt még alakíthat rajta, esetleg –
szakmódszertani téma esetén – bizonyos vizsgálatokat még az összefüggő egyéni tanítási
gyakorlat során is végezhet.
5. A szakdolgozatvezető és az opponens
5.1. A szakdolgozat elkészítésében a hallgató által felkért oktató mint szakdolgozatvezető
nyújt segítséget, és az elkészült dolgozatnak ő lesz az egyik bírálója is.
5.1.1. Szakdolgozatvezető lehet az Intézet minden oktatója, aki az adott félévben a közzétett
szakdolgozati téma-listán szerepel.
5.1.2. Egy oktató nem köthet egy tanéven belül BA és MA szinten összesen tíznél több
érvényes szakdolgozati szerződést (levelezős hallgatókkal együtt). A választható oktatók
személyét illetően a témákat tartalmazó felsorolás ad támpontokat.
5.2. Opponens az adott terület bármely szakértője lehet. Az opponenst a Szakdolgozati
Bizottság kéri fel. Esetleges külső opponens felkérésére az Intézeti Tanács ad felhatalmazást.
Az opponens csak olyan személy lehet, akivel korábban a hallgató nem kötött OMAT
szerződést (nem írt alá szakdolgozati témaválasztó lapot). Ennek nyilvántartásáról az OMA
Záróvizsga Bizottságnak kell gondoskodnia.
5.3. Az opponens feladata a szakdolgozat írásos bírálata, illetve kérdések megfogalmazása,
valamint A szakdolgozat és a tanári záróvizsga az osztatlan tanárképzésben szabályzat által
előírt módon részvétel a záróvizsgán a szóbeli védésen.

6. A szakdolgozat formai követelményei
6.1. Az Angol – Amerikai Intézetben benyújtott dolgozat nyelve az angol.
6.2. A szakdolgozatot a félév elején a BTK Tanulmányi Osztály által megadott határidőre, az
Intézetben kettő példányban kell leadni az Intézeti oldalra való feltöltésről kapott automatikus
üzenet egy kinyomtatott példányával együtt. A dolgozatot elektronikus formátumban (MS
Word 2000 által olvasható formátumban) az Intézet oldalán található felületen
(http://www.ieas-szeged.hu/mat-uploader) kell a hallgatónak feltöltenie a dolgozat beadását
megelőző egy hétben, illetve a Modulo rendszerben a BTK Tanulmányi Osztály által
meghatározott módon és időben (feltöltésre csak az a hallgató kap jogosultságot, aki félév
elején bejelentkezett a Tanulmányi Osztályon államvizsgára).
6.3. A dolgozat tartalmazzon egy-egy 300 szavas összefoglalót angol és magyar nyelven.
Nem magyar anyanyelvű hallgatóknak nem kell magyar nyelvű összefoglalót írniuk.
6.4. A külső borítón az alábbi adatok szerepeljenek:
a) a SZAKDOLGOZAT felirat
b) a készítő neve és a szak
c) a dolgozat készítésének éve
A belső borítón:
a) a szakdolgozat címe (idegen nyelven készült dolgozat esetén magyarul is); (alatta a
SZAKDOLGOZAT szó)
b) készítőjének neve és szakpárja
c) a témavezető neve és titulusa, pl. ”Témavezető: X.Y. egyetemi docens”
d) a dolgozat készítésének éve
6.5. A szakdolgozat mindkettő (értékelésre leadott) példányában szerepeljen egy második
címlap, amely tartalmazza a plágiumról, egy esetlegesen korábban írt BA és/vagy MA
dolgozattal való egyezés maximum 30%-os mértékéről, a nyelvi tudásról és a dolgozat
terjedelméről szóló nyilatkozatot, illetve igazolást a dolgozatban használt saját gyűjtésű
adatok forrásának hozzáférhetőségéről, valamint a nyomtatott és elektronikus
szövegváltozatok egybevágóságáról.
A hallgató a Szakdolgozat második címlapján nyilatkozik arról, hogy az Intézet oldalán
feltöltött eletronikus (word) file megegyezik a dolgozat Modulóban feltöltött (pfd formátumú)
elektronikus változatával, illetve ezek megegyeznek a két nyomatott példány szövegével. A
file elnevezése a következő legyen: név.szak.OMAT.év.félév (pl. NagyKatalin.OMAT.
2019.Spring.doc. A dolgozat két puha kötésű nyomtatott példányát a hallgató a védés után
visszakapja.
6.6. Terjedelem
A főszöveg terjedelme: 40–50 oldal, de minimum 80.000 karakter (szóközzel), azaz a
szakdolgozat terjedelme minimum 40 oldal, de úgy, hogy ennek a 40 oldalnak el kell érnie
vagy meg kell haladnia a 80000 karaktert.
Betűméret: 12-es
Sortávolság: 1,5
Margók: jobb, fent, lent: 2,5 cm; bal: 2,5 cm + 1 cm (kötés) = 3,5 cm
Lábjegyzet: lap alján, folyamatos számozással, 10-es betűméret, 1 sortávolság
Függelék: főszöveg után, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság

Bibliográfia: főszöveg után, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság
A terjedelembe nem tartozik bele a Függelék, az absztraktok, a bibliográfia, illetve a nem
angol nyelvű primer szövegrészek. A szakdolgozat bibliográfiája a primer források mellett
legalább húsz szakirodalmi tételt tartalmazzon, amelyből legalább kettő legyen
folyóiratpublikáció. A szótárak, enciklopédiák nem tartoznak a szakirodalom körébe.
6.7. A szakdolgozat az Angol-Amerikai Intézetben aktuális Style Sheet útmutatása szerint
készüljön.
7. A tanári szakdolgozat értékelése
7.1. A szakdolgozatvezető és az opponens az 1. sz. mellékletben megadott értékelési
szempontrendszer alapján 1-20-ig pontozza a dolgozatot, és egy-egy érdemjegyet ad a
következőképpen:
Pontok
18-20 = 5 (jeles/excellent)
16-17 = 4 (jó/good)
12-15 = 3 (közepes/average)
9-11 = 2 (elégséges/pass
0- 8 = 1 (elégtelen/fail)
A bírálatokat az oktatók elektronikus formában juttatják el az OMA Záróvizsga Bizottsághoz.
A file elnevezése a következő legyen: hallgatóneve.értékelőneve.sup/opp. OMAT.év.félév (pl.
NagyKatalin.KissA.sup/opp. OMAT.2017.Spring.doc)
7.2. A szakdolgozat bírálói az 1. sz. Mellékletben megadott szempontok szerint angol nyelvű,
szöveges (10-20 soros) értékelést fűznek. Az opponensnek bírálatában legalább egy a
szakdolgozat témájával összefüggő elméleti kérdést is meg kell fogalmaznia, amelyet a
jelöltnek a szóbeli védésen kell tételszerűen kifejtenie.
7.3. A szakdolgozat nem bocsátható védésre, ha a két bíráló egyike (témavezető vagy
opponens) elégtelenre minősíti a dolgozatot. Ez esetben az OMA Záróvizsga Bizottság
harmadik olvasót jelöl ki. A Bizottság a harmadik olvasó kijelölése előtt értesíti a hallgatót (l.
SZTE TVSZ 9.2). A harmadik olvasó az eljárás végéig anonim marad. Ha a dolgozatot mind
a két bíráló kilenc pontnál kevesebbre értékelte, nincs szükség harmadik olvasóra és a
dolgozat nem bocsátható védésre.
7.3.1. Ha a dolgozattal kapcsolatban bármelyik bíráló írásos véleménye szerint csalás esete áll
fenn, és/vagy a dolgozat 30%-nál nagyobb terjedelemben mutat átfedést a hallgató korábbi
BA ÉS/VAGY MA dolgozatával, s ezért a szakdolgozatot elégtelenre minősíti, harmadik
olvasóra van szükség, aki az OMA Záróvizsga Bizottság Elnöke, utóbbi érintettsége esetén a
Bizottság Titkára. Ha a plágiumot az OMA Záróvizsga Bizottság Elnöke, mint harmadik
olvasó megerősítette, akkor a Bizottság, élve a Kar Plágium Szabályzatával, fegyelmi eljárást
kezdeményez a Karnál.
7.3.2. Ha a dolgozat az értékelési szempontok D) pontjában megfogalmazott formai
követelményeknek nem felel meg (terjedelem, hivatkozott szakirodalom száma és hivatkozás

formai követelményei), akkor 0 pontot kap, azaz elégtelennek minősül és automatikusan a
Bizottsághoz kerül, aki harmadik olvasót jelöl ki azok ellenőrzésére. Az elégtelenre minősített
dolgozat bírálatához nem kell kérdéseket mellékelni.
7.3.3. Ha a három bírálóból kettő elfogadhatónak (nem elégtelennek) találja a dolgozatot, a
dolgozat védésre bocsátható és a védést az vezeti, aki nem minősítette elégtelenre a
dolgozatot. Ha mindkét értékelés, ami vizsgára bocsáthatónak ítéli a dolgozatot az
opponenseké, a védést az eredetileg felkért opponens vezeti. A hallgató kézhez kapja mind a
három bírálatot.
7.4. Az OMA szakdolgozat írásbeli minősítéseit a jelöltek legkésőbb a szóbeli záróvizsgák
kezdete előtt egy héttel megkapják a feltöltéskor megadott e-mail címen.
8. A szakdolgozat szóbeli védése
8.1. Az Angol-Amerikai Intézeti gondozásában készült szakdolgozatvédésre az intézetben
kerül sor háromtagú bizottság előtt. A szakdolgozati bírálatok és a szakdolgozatvédés nyelve
az angol.
8.2. A védést az opponens vezeti. Mivel a védés a jelöltnek az adott szakterületen való
jártasságát is fel kívánja mérni, a védés nem pusztán a szakdolgozatra szorítkozik, hanem
annak tágabb szakmai kontextusba helyezésére is irányul.
8.2.1. A védés során először a jelölt röviden (5-10 perc), szabad előadásban ismerteti a
dolgozatot; ezután az írásbeli bírálatokra reagál, illetve az opponens bírálatában feltett
kérdésekre ad választ. A jelöltnek a Bizottság tagjai is tehetnek fel kérdéseket. A védésen a
szakdolgozatvezető jelen lehet
8.2.2. A vizsga során a jelölt használhatja jegyzeteit, az írásbeli bírálatokat, valamint a
dolgozatot.
8.2.3. A hallgató távoztával a védés minősítésére az opponens tesz javaslatot, de a végső
jegyet a bizottság alakítja ki.
8.3. A védés eredményét a Bizottság Elnöke az adott vizsganap végén közli.

Mellékletek
1. sz. melléklet
Az OMA szakdolgozat értékelésének szempontjai
A) Concept and research design: clearly legitimated objective; feasibility in relation to the
given scope of limitation; relevance to current trends of research – max. 3 points
B) Argumentation: structure and coherence of argument; the logic of the table of contents;
argued introduction (incl. review of sources) and conclusion; relevance of internal divisions
and that of secondary research questions; systematic use of theoretical concepts – max. 6
points
C) Use of referred materials: clearly established relation between the candidate and the
employed literature; proportion of quoted material to main text; research background
(adequacy of reference, size of reading list, differentiation of primary and secondary
literature). If fraud is indicated, the paper fails, and the OMAT Committee chair will be the
third reader. max. 6 points
D) Format, apparatus, length (as modelled on the Institute Style Sheet): consistency of
citation/bibliography; notation; bibliography (see point 3.1.); illustrations; appendices; proofreading; second title page; number of characters, length of the abstract. If fraud is indicated,
OR the paper fails for format, apparatus or length, the OMAT Committee chair will be the
third reader. The paper fails if it receives 0 points for this section. – max. 2 points
E) Language: clarity of expression; style and rhetorics; syntax/grammar. The paper fails if it
receives 0 points for this section. – max. 3 points
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