KIEGÉSZÍTŐ
TÁJÉKOZTATÓ
AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS DIPLOMAMUNKÁJÁNAK ÉS A
DIPLOMAMUNKA VÉDÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEIRŐL

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS
DIPLOMAMUNKÁJÁNAK ÉS A DIPLOMAMUNKA VÉDÉSÉNEK
KÖVETELMÉNYEIRŐL
Az Osztatlan tanárképzés zárásaként Diplomamunkát kell benyújtani, amely dolgozat
tartalmi és formai követelményeit a Testnevelési Egyetem által meghatározott
Szakdolgozati és diplomadolgozati követelmények határoznak meg. Elérhető:
https://tf.hu/files/docs/tanulmanyi-hivatal/Szakdolgozati-%C3%A9sdiplomadolgozati-k%C3%B6vetelm%C3%A9nyek.pdf

Kiegészítő információk az Osztatlan tanárképzés Diplomamunkájának elkészítéséhez
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről értelmében két tanárszakon egyidejűleg
folyó tanárképzésben egy diplomamunkát kell benyújtani és a záróvizsga részeként
megvédeni.
Ennek értelmében az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatóknak tanulmányaik
befejezéséhez egy diplomamunkát kell írniuk (az egyik szakjukon), ennek kreditértéke 8
pont. A hallgatók szabadon dönthetnek arról, hogy melyik szakjukhoz kapcsolódóan készítik
el és védik meg diplomamunkájukat a záróvizsga előtt elkészíteni és megvédeni.
A diplomamunka érdemjegye
A védést szakmai bizottság minősíti önálló érdemjeggyel azon a tanszéken, ahol a hallgató a
diplomamunkát írta.
Tanácsok diplomamunka-védés, prezentáció elkészítéséhez
1.1. Időbeli elvárások
A védésen max. 10 percben kell bemutatni a diplomamunkát. A bemutató powerpoint diasora
a bíráló kérdéseire adott válaszokat is tartalmazza.
1.2. Tartalmi vonatkozások
A védés célja, hogy a jelölt bemutassa diplomamunkáját, kihangsúlyozva saját szerepét a
dolgozatban szereplő eredmények létrejöttében. Ez azt jelenti, hogy a szakirodalomban
szereplő általánosságok helyett a konkrét körülményeket, vizsgált/tapasztalt jellemzőket, saját
kutatási eredményeit, észrevételeit, javaslatait ismertesse. A szakszerűségre kell törekedni, és
szabadon kell beszélni. Csak pillantson a diára, de ne olvassa fel a tartalmát! A jó (4) és jeles
(5) érdemjegy feltétele, hogy a jelölt a védés során önállóan tudja előadni a gondolatait.
Ezeknek a céloknak megfelelően kell a bemutatót is elkészíteni.

A ppt első diája a címdia, amely tartalmazza az egyetem nevét, a diplomamunka címét, a
hallgató és a konzulens nevét, a készítés helyét és évszámát.
Az utolsó dia a „Köszönöm a figyelmet!” szöveget tartalmazza.
Egy dián ne legyen több 6 sornál, a felhasznált képek és/vagy diagramok pedig illeszkedjenek
a mondanivalóhoz.
1.3. Szerkezeti javaslatok
A diplomamunkák különböző kutatási stratégiák szerint készülnek, ezért felépítésüknek és így
a róluk készülő prezentációknak is ehhez kell igazodni. Az elkészítéskor a következő
általános tartalmi építkezést érdemes követni:
1.
2.
3.
4.
5.

probléma bemutatása, témaválasztás és a kutatás tervezésének indoklása;
szakirodalmi háttér áttekintése, kritikus elemzése;
kutatási célok;
hipotézisek;
kutatási módszerek: mintaválasztás, a válaszadók hátterének bemutatása: életkor, nem,
sportolói és/vagy iskolai háttér; mérési eszközök, módszerek bemutatása; az
adatfelvétel menete; az etikai kérdések tisztázása - főleg 18 év alatti válaszadók
esetén; az adatfeldolgozás eszközei és menete, pl. statisztikai eljárások, stb.;
6. eredmények bemutatása, statisztikai eredményekkel együtt, amennyiben mennyiségi
elemzéssel készült a kutatás;
7. következtetések, összegzés: a kutatás korlátai/limitációi, jövőbeli kutatási irányok,
javaslatok;
8. Irodalomjegyzék megfelelő formátumban.

Példák az irodalomjegyzékben történő megjelenítésre:

•
•
•

Hamar Pál (1998): A testnevelés tartalmi korszerűsítésének nemzetközi trendjei a
közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 48(4): 48-56.
Farmosi István (1999): Mozgásfejlődés. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. ISBN
963 9123 48.
Csomai Zita (2009): Korai mozgásfejlesztés jelentősége. www.eletmodtanacs.hu
(Letöltés: 2019. november 19.)

MELLÉKLETEK
1. számú melléklet:
elbírálásához

Értékelőlap

az

osztatlan

tanárképzés

diplomamunkájának

Értékelőlap a diplomamunka (szak- és diplomadolgozat) elbírálásához
A diplomamunka szerzője és címe:

A bíráló neve, munkahelye, szervezeti egysége:

A bírálat szempontjai:
(Kérjük, minden szempontnál csak egy pontértéket jelöljön meg!)
A témaválasztás jelentősége, aktualitása és feldolgozottsága:

Adható

A téma fontos, jelentős, aktuális, a szakirodalomban nagyrészt még
feldolgozatlan.

4

A téma fontos, jelentős, de a szakirodalomban nagyrészt már feldolgozott.

3

A téma nem kapcsolódik közvetlenül a szak anyagához, és a szakirodalomban
nagyrészt már feldolgozott.

2

A téma jelentéktelen, periférikus, „agyonírt”.

1

A diplomamunka témájához tartozó hazai és külföldi szakirodalom
ismertetése és felhasználása:

Adható

A diplomamunka szerzője a hazai és külföldi legfontosabb irodalmat
feldolgozza, megfelelően értékeli, jól elemzi, és saját eredményeivel
egybeveti.

4

A szerző a hazai és külföldi legfontosabb irodalmat feldolgozza, megfelelően
értékeli.

3

A szerző a téma legfontosabb hazai szakirodalmát ismeri, lényegében azt
foglalja össze.

2

A szerző nem dolgozta fel a téma hazai és külföldi irodalmát.

1

Tényleges

Tényleges

A diplomamunka tudományos, szakmai színvonala:

Adható

A diplomamunka tudományos, szakmai szempontból hibátlan, pontos, a
vizsgálati módszerek megfelelnek a téma jellegének.

4

A diplomamunka szakmailag megfelelő, a vizsgálati módszerek
elfogadhatóak.

3

A diplomamunkában előfordulnak szakmai tévedések, a vizsgálati módszerek
elfogadhatóak.

2

A diplomamunkában előfordulnak szakmai tévedések, hibák, a vizsgálati
módszerek nem adekvátak, de egészében még elfogadható.

1

A diplomamunka számos súlyos szakmai és módszertani hibát tartalmaz.
(Kérjük, a szöveges értékelésnél jelezze kifogásait!)

0

A diplomamunka eredetisége, új eredményei:

Adható

A diplomamunka komoly szakmai felkészültségről tanúskodik, színvonalas,
módszertanilag megalapozott, a címben és a bevezetőben megfogalmazott
célkitűzés teljesült, a megoldás eredeti, jellemző az önálló véleményalkotás, a
levont következtetések helyesek.

4

A diplomamunka szakmai felkészültségről tanúskodik, színvonalas,
módszertanilag megalapozott, helyes következtetések jellemzik.

3

A diplomamunka megfelelő felkészültséget tükröz, a célkitűzés részben
teljesült, a diplomamunka egészére azonban nem eléggé jellemző az önálló
véleményalkotás.

2

A diplomamunka megfelelő felkészültséget tükröz, de hiányzik az önálló
véleményalkotás.

1

A diplomamunka nem önálló munka, a jelölt más szerzőktől vesz át
gondolatokat, részben szó szerint és idézőjel nélkül.

0

Hivatkozások:

Adható

A diplomamunkában a hivatkozások minden szempontból szakszerűek,
hibátlanok.

2

A hivatkozások részben hibásak.

1

A hivatkozások rendje inkorrekt, a szerző a forrásokat nem, vagy

0

Tényleges

Tényleges

Tényleges

szakszerűtlenül jelöli meg, elfogadhatatlan.

A diplomamunka szerkezete, felépítése:

Adható

A diplomamunka struktúrája világos, jól áttekinthető, minden előírt elemet
tartalmaz, a címrendszer kitűnő.

2

A diplomamunka szerkezeti szempontból megfelelő.

1

A diplomamunka szerkezete logikátlan, zavaros.

0

A diplomamunka nyelvi, stilisztikai megformálása

Adható

A diplomamunka nyelvi megformálása, stílusa igényes, a terminusok
használata és a helyesírás hibátlan, az ábrák és a táblázatok áttekinthetőek,
szépek.

2

A diplomamunka nyelvezete helyenként nehézkes, a terminusokat általában
jól használja, előfordulnak helyesírási hibák, az ábrák és a táblázatok
áttekinthetőek.

1

A diplomamunka nyelvi, stilisztikai szempontból igénytelen, sok helyesírási
és gépelési hibát tartalmaz, az ábrák, táblázatok nem áttekinthetőek.

0

Összesen:

22

A diplomamunka javasolt érdemjegye:

A diplomamunka számszerű értékelése
Az adható osztályzatok:
0-10 pont: elégtelen (1)
11-13 pont: elégséges (2)
14-16 pont: közepes (3)

17-19 pont: jó (4)
20-22 pont: jeles (5)

Tényleges

Tényleges

Amennyiben a diplomamunka nem elfogadható, akkor a hallgató: (a megfelelő részt kérjük
aláhúzni!):
Készítsen másik témából diplomamunkát!
Dolgozza át a bemutatott diplomamunkát!
Szöveges megjegyzések és értékelés:

Plágiumellenőrzési nyilatkozat:

A szakdolgozat/diplomadolgozat plágiumellenőrzésének értékelését megkaptam. Annak
áttekintését követően megállapítható, hogy a szakdolgozat/diplomadolgozat:

Elfogadható

Nem elfogadható

Budapest, 202.…………………………………

……………………………….
aláírás

2. számú melléklet: Eredetiség nyilatkozat

EREDETISÉGI NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………………………….………………….;
Neptun-kód:……………………
a Testnevelési Egyetem végzős hallgatója ezennel büntetőjogi és fegyelmi felelősségem
tudatában nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
című szakdolgozatom saját, önálló munkám; az abban hivatkozott szakirodalom felhasználása
a forráskezelés szabályai szerint történt.
Tudomásul veszem, hogy szakdolgozat esetén plágiumnak számít:
•

szószerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül;

•

tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül;

•

más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése.

Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem, és tudomásul veszem, hogy
plágium esetén szakdolgozatom visszautasításra kerül.
Kijelentem

továbbá,

hogy

szakdolgozatom

nyomtatott

és

elektronikus

példányai

szövegükben, tartalmukban megegyeznek.

Budapest,.............év ………………..hó ………..nap

…….……………………………………
Hallgató

