ELTE TáTK szociális munka szupervíziója szakirányú továbbképzési szak
szakdolgozat és záróvizsga követelményei
I. Szakdolgozat:
A hallgató által vezetett szupervíziós folyamat elméleti és gyakorlati ismereteiről szóló tanulmány
készítése, mely igazolja, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva és gyakorlati tapasztalatainak
feldolgozásával önállóan képes az ismeretanyag alkotó alkalmazására.
Tartalmi követelmények:
Bevezető fejezet
• a téma megjelölése, a témaválasztás indoklása, a munka célja
• a szakdolgozat készítőjének alaposan ismernie kell a témára vonatkozó szakirodalmat, ha
szükségesnek ítéli ennek részletes ismertetését, javasoljuk a dolgozat főrészében tegye meg.
• a szakdolgozó témával kapcsolatos kérdése, a vizsgált probléma megfogalmazása
• a feldolgozás módszere
• a dolgozat felépítésének ismertetése
A téma fő- és al-, illetve közcímekkel tagolt elemző kifejtése:
• a tagolás történhet az egyes kérdéskörök, a kifejtés logikája vagy időbeliség szerint. Vázolja,
a téma elméleti keretét és értelmezze a feldolgozás során használt fogalmakat.
• esetismertetés, gyakorlati dilemmák megfogalmazása
Összefoglalás
• következtetések
• az eddigi kutatási eredményektől való eltérés (vagy azok megerősítése)
• a témában rejlő további kutatási lehetőségek vázolása
A dolgozat készítőjét megilletik a tudományos kutatásokkal kapcsolatos szabadságok, ezért, ha
szükségesnek látja, eltérhet a fentiekben vázolt struktúrától.
Formai követelmények
• Tartalomjegyzék (a dolgozat elején)
• A dolgozat belsőtagolása, az egyes fejezetek, alfejezetek stb. számozással való elkülönítése
• Hivatkozások (a lap alján, szöveg közben stb.)
• A dolgozat befejezése után következnek a mellékletek, függelékek, dokumentumok.
A téma kifejtésével kapcsolatos, az okfejtés megértéséhez nélkülözhetetlen táblázatokat és
ábrákat a dolgozat főszövegében helyezze el. Minden táblázatot és ábrát sorszámmal és
címmel kell ellátni, s jelölni szükséges az adatok forrását is.
• A dolgozatot a szerzők neve szerinti betűrendbe szedett irodalomjegyzék zárja.
A hivatkozás megjelölésénél kövesse valamelyik akadémiai hagyományt. Sose feledkezzen
meg arról, hogy az internetes forrásokat is pontosan kell jelölni. 2,5 centiméteres margók
1,5-es sortávolság
• 12-es betűméret (Calibri)
• oldalszámozás jobb oldalon alul
• Minimum 25 oldal, maximum 50 oldal tartalmi rész, ebben nincs benne az első oldal, a
tartalomjegyzék, mellékletek, függelékek, stb.
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II.

Záróvizsga:

A szociális munka szupervíziója szakirányú továbbképzési szakon a záróvizsga során a hallgató a
záróvizsga-bizottság előtt előadásban prezentálja és megvédi dolgozatát az opponensi bírálattal
szemben, valamint a bizottság tagjaitól a szakdolgozattal kapcsolatos témáról kap további és
kitekintő, a témával kapcsolatos széleskörű ismereteiről tájékozódó kérdéseket szóban, melyekre a
bizottság előtt válaszol. A záróvizsga-bizottság ötfokozatú érdemjeggyel értékeli a védést.
A záróvizsga érdemjegye a szakdolgozat érdemjegye (= opponens által adott érdemjegy), a védés
számtani átlaga, két tizedes jegyre számolva.
Az oklevél minősítése az alábbi 3 érdemjegy számtani átlaga két tizedes jegyre számolva:
1. szakdolgozat jegye
2. védés jegye
3. a szigorlat jegye

