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Témaválasztás
A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A
témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni kell a gbozori@lovasterapia.hu
e-mail címen, megjelölve a konzulens tanár nevét is.
Témavezetés
A szakdolgozat elkészítése során a hallgató konzultáljon a témavezetőjével, aki
segítséget tud adni a felmerülő kérdések tekintetében. A hallgató csak abban az
esetben tüntetheti fel a konzulens tanár nevét, ha legalább három alkalommal
konzultált vele a szakdolgozatot illetően.
A szakdolgozat felépítése
1. Címoldal vagy előlap
2. Tartalomjegyzék
3. Bevezetés
4. A dolgozat fő szövege
5. Összegzés vagy konklúzió
6. Irodalomjegyzék
7. Mellékletek
A szakdolgozat módszertani követelményei
A szakdolgozat címének, a téma felvetésének, összegzésének összhangban kell
lenni és ezt tükröznie kell a tartalomjegyzéknek.
Főbb szakdolgozati típusok
a) módszerek, eszközök kidolgozása, bemutatása
b) saját vizsgálaton alapuló empirikus jellegű munka
c) elméleti jellegű munka (saját élménnyel, véleménnyel, tapasztalattal
kiegészítve)
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A záró dolgozat értékelésének szempontjai:
AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI
A
témaválasztás
jelentősége,
indokoltsága,
indoklása
A
hipotézisek,
kérdésfeltevés
helyessége,
pontossága
A módszer illetve alkalmazásának adekvátsága
Az elméleti szakirodalmi háttér kifejtése,
bemutatása
A téma kidolgozottsága
Újszerűség, önálló alkotói elem megléte
Következtetések, javaslatok
A felhasznált irdalom, idézetek, hivatkozások
Szerkezet, megfogalmazás, rendezettség, forma
Összesen

Adható
pontszám

Pontszám

0-5
0-10
0-10
0-15
0-30
0-10
0-10
0-5
0-5
0-100

A szakdolgozat formai követelményei
A szakdolgozat terjedelme a mellékletek nélkül min. 15 oldal legyen, A/4-es
lapon 2,5 cm-es margóval, 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel. A
szakdolgozatot 2 példányban, bekötve vagy összefűzve kérjük szeptember 1-ig
beadni (Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Lovasterápiás Központ, Bozori
Gabriella, 2151 Fót, Vörösmarty tér 2., vagy: Magyar Lovasterápia Szövetség
Alapítvány, Bozori Gabriella, 1066 Budapest, Teréz krt. 24.).
Emellett kérjük elektronikusan is eljuttatni a végleges változatot a
gbozori@lovasterapia.hu e-mail címre, hogy továbbítani tudjuk a dolgozatokat a
bírálóknak. A pszichológus hallgatóknak a szakdolgozatot két nyelven (angolmagyar) kell beadniuk.
1. Címoldal
-

a képző intézmény teljes neve és a szakág feltüntetése
a szakdolgozat címe
a szakdolgozatot készítő hallgató neve
a szakdolgozat beadási éve
a témavezető tanár neve
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2. Tartalomjegyzék
A tartalomjegyzék foglalja magába a bevezetést, a fő-, és alfejezeteket, valamint
ezek további felosztását, az összefoglalást, az irodalomjegyzéket, a
mellékleteket és az oldalszámokat. A tartalomjegyzék tükrözze a dolgozat
felépítését és belső logikáját.
3. Hivatkozások
Mind a szó szerinti idézeteknél, mind, valamely más műből, nem szó szerint
átvett gondolatok megjelenítése esetén hivatkozni kell a forrásul szolgáló műre.
A hivatkozás közölhető lábjegyzetként, vagy hátsó jegyzetként. A hivatkozások
jegyzéke nem helyettesítheti a szakdolgozatban felhasznált irodalomjegyzéket.
A jegyzetet kétféle módon kapcsolhatjuk a szöveghez:
 lábjegyzetként a lap alján, a főszövegtől egyértelműen elválasztva
(Az érintett szövegrészt és a hozzá tartozó jegyzetet hivatkozási számmal
kapcsoljuk össze.)
 hátsó jegyzetként - nagyobb terjedelmű, nagyszámú jegyzetek esetén - a
teljes szöveg után elhelyezni.
Szó szerinti idézetek hivatkozásai:
Az idézés: a felhasznált irodalomból szó szerint átvett szövegrészlet az idézet.
Az idézett szöveget idézőjelbe kell tenni, és meg kell adni az eredeti művet
azonosító bibliográfiai adatokat, a megfelelő oldalszámmal együtt.
Példák:
„A lovasterápia intézményhez kötött, orvosi indikáció alapján, terápiás céllal
alkalmazott kezelés jellegű, egyéni vagy csoportos foglalkozás.” (Bozori, 2002,
p. 13.) /szerző, kiadás éve, oldalszám/
Ha az idézett szöveg egy tanulmánykötetből származik:
„……………..” (Lányiné, in: Gordosné, 2004, p. 73.) /a tanulmány szerzője, a
kötet szerzője, kiadás éve, oldalszám/
A felhasznált irodalomjegyzékben viszont ezt így kell feltüntetni:
Lányiné, Engelmayer Ágnes (2004): Gyógypedagógia és terápia in: Gordosné:
Gyógyító pedagógia – Nevelés és terápia, Medicina, Budapest, p. 71-86.
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Lábjegyzet használata esetén:
A szövegben: „……….”¹
A lábjegyzetben, a lap alján:
¹Bozori, 2002, p. 13
Nem szó szerinti, tartalmi idézetek hivatkozásai:
Ha más művéből nem szó szerint veszünk át egy gondolatot, az eredeti műre és
szerzőjére ebben az esetben is hivatkozni kell.
Példa:
A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek iskolai jellegű, de természetesen
nem alapműveltséget nyújtó oktatása Magyarországon is csak néhány évtizedes
múltra tekinthet vissza (Hatos, 1996).
Irodalomjegyzékben:
Hatos Gyula (1996): Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük,
életük. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest
Hivatkozás interneten talált anyagra:
SZERZŐ VEZETÉKNEVE, szerző utónevei (Felhelyezés/Megtekintés éve):
Oldal címe, In:
http://www.pontos-fellelési-hely/, letöltés dátuma

4. Irodalomjegyzék
Az irodalomjegyzék a szakdolgozat megírásához felhasznált művek betűrendbe
sorolt listája, melyet a szakdolgozat végére, a mellékletek elé helyezünk el.
Példa:
Hatos Gyula (1996): Az értelmi akadályozottsággal élő emberek: nevelésük,
életük. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest
/szerző, (kiadás éve): cím, kiadó neve, kiadás helye/
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5. Mellékletek
A mellékleteknél a más műből származó ábráknál, grafikonoknál is fel kell
tüntetni, hogy pontosan honnan származnak.
Saját fotóknál vagy más fotóknál is fel kell tüntetni a fotós nevét.
Amennyiben terápián részt vevő személyt ábrázolnak a képek, kötelező
feltüntetni, hogy a fotók felhasználása a szülők vagy az érintett személy
beleegyezésével történik.

Külön szeretném felhívni a figyelmetek a fenti értékelési
szempontokra, a formai követelményekre, valamint a
pontos forrásmegjelölésekre, hivatkozásokra és a
hiánytalan bibliográfiára.
Jó munkát kívánok mindenkinek!
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