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A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók ismerjék meg a felsőbb tanulmányaik helyszínét, rendszerét, a fő 

feladataikat. Legyenek képesek önállóan felkészülni, dokumentumaikat számítógépen elkészíteni. 

Otthonosan kezeljenek legalább egy levelező programot. Legyenek képesesek a tanulmányaikhoz, 

szakterületükön szükséges információkat a könyvtárakban és a világhálón megkeresni, felhasználni. 

Tudjanak előadásaikhoz és házi dolgozataikhoz szakmai anyagokat összeállítani. Képesek legyenek az 

egyetemi dolgozataikat önállóan megírni. 
 

Fejlesztendő kompetenciaterületek: Az információs műveltség fejlesztése, vagyis a szakmai információk 

megtalálásának, értelmezésének, felhasználásának és ezek közvetítésének képességei, melyek a 

hatékonyabb tanulást és a gyakorlati és elméleti munka magas színvonalú végzését is megalapozzák.  

Kötelező irodalom: 

• Gyurgyák, J. (2019). “A” tudományos írás alapjai: útmutató szemináriumi és tudományos diákköri 

értekezést, szakdolgozatot és disszertációt íróknak. Osiris. 

• A WJLF Szervezeti és Működési Szabályzata  

• A WJLF Tanulmányi és Vizsgaszabályzata  

Ajánlott irodalom: 

• Eco, U., & Beatrix, K. (1991). Hogyan írjunk szakdolgozatot?. Gondolat. 

Kurzustematika:  

● Felsőoktatás a Bolognai rendszeren belül (képzési szintek, képzési programok) 

● A WJLF szervezeti felépítése és működési szabályzata (SZMSZ), főbb tisztségek és szervezeti egységek 

(rektori hivatal, tanszékek, tanulmányi hivatal, HÖK stb.). 

● Kurzustípusok, feladatok (szeminárium, előadás, külső és belső gyakorlat, kollokvium, ZH, házi dolgozat, 

kiselőadás, portfólió).  

● Az otthoni tanuláshoz felhasználható eszközök, adattárak. Időbeosztás, time management a szemeszterben 

és a vizsgaidőszak – gyakorlati tippek.  

● Szakirodalmi adatbázisok: Katalógusok, tartalomjegyzék-szolgáltatás, webkatalógus. Bibliográfiai 

hivatkozás. A szakterületen, illetve a szakdolgozatírás során elvárt kurrens hivatkozási stílusok 

megismerése, kiváltképp az APA legújabb verziójának alapszintű ismerete.  

● Bibliográfiai hivatkozás. 

● Szakirodalom gyűjtése. Primer és szekunder irodalom felhasználásának a viszonya, aránya. Magyar és 

idegennyelvű szakirodalmak keresése online - hasznos gyakorlati tudnivalók.  

● Lábjegyzet, irodalomlista.  Plágium kérdése. 

● Kiselőadás felépítése. Vázlat jelentősége.  

● Téma tudományos feldolgozása: problémaorientáltság, vitapozíciók, jelenre vonatkoztatottság. 

● Szöveg megírásának a módja.  Gondolatmenet kifejtése.  

Követelmények, értékelés: 

● A gyakorlati jegy két részből tevődik össze:  

● A félév során határidőre leadott házi feladatok: ezeket minden óra előtt el kell küldeni emailben a kurzus 

oktatójának (rekasinikolett@wjlf.hu)  
● Egy a hallgató által érdekesnek tartott és/vagy leendő beadandó feladataihoz, szakdolgozatához összeállított 

szakirodalomlista és gyűjtemény. Ennek leadási határideje: 2022. december 3.  

 

Kurzus hirdetője: 

WJLF Neveléstudományi tanszék 

Félév: 

2022/23. őszi szemeszter 

 

Oktató: Rékasi Nikolett, PhD h., tud. 

mts.  

 

mailto:rekasinikolett@wjlf.hu


 


