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Államtudományi és Közigazgatási Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: ÁKÁKJISZD 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakdolgozat konzultáció I. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Consultation for the thesis I. (BA) 

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Közigazgatás-szervező BA nappali 

2015-től 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 30 

6. Kreditérték: 5  

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: 

őszi szemeszter 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 

10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: ÁKK, Lőrincz Lajos 

Közigazgatási Jogi Intézet 

11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Imre Miklós, egyetemi docens 

12. A tantárgy oktatói:  

Dr. Iván Dániel, egyetemi tanársegéd, Dr. Koi Gyula, egyetemi adjunktus, Dr. Linder 

Viktória, egyetemi docens, Dr. Szalai András, egyetemi adjunktus, Dr. Temesi István, 

egyetemi docens, Dr. Vértesy László, egyetemi docens, Dr. Rothermel Erika, mesteroktató, 

Dr. Balogh-Békesi Nóra, egyetemi docens, Dr. habil. Boros Anita, egyetemi docens, Dr. 

Pollák Kitti, egyetemi tanársegéd, Dr. Pfeifer-Tóth Tamara, egyetemi tanársegéd 

13. A tantárgy szakmai tartalma:  

A tantárgy célja, hogy bevezetést adjon a tudományos művek elkészítésének formai és 

tartalmi követelményeibe, ezáltal felkészítse a hallgatót a szakdolgozattal szemben 

támasztott elvárások gyakorlatban történő alkalmazásához. Betekintést kap a hallgató a 

bibliográfiai kutatás és rendszerezés menetébe. Megismeri az alapvető kutatási 

módszereket, mint a történeti, normativista, jogösszehasonlító stb. módszert. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

 Bevezetés a tudományos vizsgálódásba (miben más a tudományos vizsgálódás a        

hétköznapitól, elméletek+paradigmák, induktív, deduktív elméletalkotás stb.) 

 Témaválasztás (előtanulmányok, érdeklődés szerepe) 

 A konzulens szerepe (a jó konzulens kiválasztása kapcsolattartás, kommunikáció) 

 Kutatási terv elkészítése 

 Szakirodalom gyűjtés I. (könyvtárazás, forráskutatás) 

 Szakirodalom gyűjtés II. (jogtár használat és jogforrások kutatása) 



 Szakirodalom gyűjtés III. (tudományos források és adatbázisok használata) 

 Szakirodalom gyűjtés IV. (hivatkozási rendszerek, plágium, idézés, lábjegyzetelés) 

 Szakirodalom gyűjtés V. (olvasás és jegyzetelés technikái) 

 Tudományos írásmű szerkezete és tartalma I. (bevezetés, témaválasztás indoklása, 

köszönetnyilvánítás, hipotézis) 

 Tudományos írásmű szerkezete és tartalma II. (alkalmazott kutatási módszerek) 

 Tudományos írásmű szerkezete és tartalma III. (tudományos írásmű formai 

követelményei, stílus és nyelvhelyesség) 

 Tudományos írásmű szerkezete és tartalma IV. (táblázatok, grafikonok, ábrák, 

képek, diagramok, melléklet, függelék, ábrajegyzék) 

 Tudományos prezentánció 

 Etikai szempontok a kutatásban 

15. Kompetenciák leírása:  

A hallgató képes lesz önállóan, összeszedetten tudományos témában dolgozatot írni. 

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 

Konzulens által megadott tudományos mű recenziójának elkészítése. 

Szakdolgozat vázlatának elkészítése. 

Felhasznált szakirodalom jegyzékének összeállítása. 

17. Az értékelés módszere: beszámoló, háromfokozatú 

18. Vizsgakövetelmények: konzultációkon való részvétel 

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom:  

Babbie, Earl (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi 

Kiadó. 

19.2. Ajánlott irodalom:  
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, 1987. 

 

Egyéb információk: - 

 

Budapest, 2017. szeptember 14. 

 

        

          Dr. Imre Miklós 

                     egyetemi docens 

 

 

 


