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Sapientia EMTE 
Csíkszeredai Kar 

Társadalomtudományi Tanszék 

Szakdolgozat-módszertan 

 
A három éves alapképzést záró vizsgán a Szociológia, a Humánerőforrás, illetve a 

Kommunikáció és Közkapcsolatok szakot végző hallgatók egy szóbeli vizsgán vesznek részt 

(1. próba) valamint egy szakdolgozatot készítenek (2. próba). A szóbeli próba a hallgató 

szakspecifikus ismereteit méri fel, a szakdolgozat célja pedig az, hogy felmérje a hallgató 

ismereteit és kompetenciáit egy kutatás megtervezésére, lefolytatására, értékelésére, illetőleg 

egy szakmai publikáció megszerkesztésére vonatkozóan. Jelen módszertan célja, hogy 

meghatározza a második próbának, a szakdolgozat-készítésnek a módszertanát, a próbával 

kapcsolatos előírásokat.   

 

 

I. Témaválasztás 

 

 

1. A szakdolgozat készítése egy téma és egy témavezető tanár választását feltételezi. 

A szakdolgozatot csak témavezető tanár (konzulens) vezetésével lehet megírni: a 

záró vizsgára a végzős hallgató nem iratkozhat be olyan dolgozattal, amely 

szakmai konzultáció hiányában történt. Témavezető (konzulens) tanár lehet 

doktori fokozattal rendelkező adjunktus (lektor), egyetemi előadótanár (docens) 

vagy egyetemi tanár (professzor). Amennyiben a hallgató tanársegéddel vagy 

doktori fokozattal nem rendelkező oktatóval óhajtja megírni szakdolgozatát, az 

illető tanár felkér egy egyetemi előadótanárt vagy egyetemi tanárt társ-

konzulensnek. Ebben az esetben mindkét témavezető tanár neve felkerül a 

szakdolgozat címoldalára. Kivételes esetben (pl. egymást kiegészítő szakmai 

kompetenciák) tanársegédnél magasabb fokozattal rendelkező oktató is felkérhet 

társ-témavezetőt. A szakdolgozat-irányításra jogosult oktatók a szakdolgozat-írásra 

javasolt témákat legkésőbb október 25-ig kifüggesztik a tanszéki hirdetőre és 

eljuttatják a végzős hallgatók e-mail-listáira. A végzős hallgatók az ajánlott témák 

alapján választhatnak szakdolgozat-témát és témavezetőt. Az ajánlott témákon túl 

a hallgató is javasolhat témát a témavezetőnek. A témaválasztás határideje 

november 15., azaz eddig a dátumig a hallgatóknak és választott témavezetőiknek 

konzultálniuk kell a szakdolgozat témájáról.  

2. A témavezető tanár alapnormában három, összesen hat szakdolgozatot vezethet. 

Ennél több dolgozatot – szükség esetén – tanszéki engedéllyel vezethet. 

Szakdolgozat-vezetésre jogosult tanár köteles dolgozatirányítást vállalni, ha erre 
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bármely végzős hallgató részéről igény van és a téma illeszkedik a tanár által 

javasoltakhoz. A témavezető irányítja és figyelemmel kíséri a hallgató munkáját, 

segítséget nyújt a szakirodalom és a módszertan kiválasztásához, a dolgozat 

felépítéséhez, tájékoztatja a hallgatót a plagizálás elkerülésének lehetséges 

módjairól, ismerteti jelen szabályzatot a hallgatóval.   

3. A végzős hallgató mindkét félévben köteles konzultálni témavezető tanárával. A 

szakdolgozati adatlapon a vezetőtanár aláírásával hitelesíti, hogy a leadási határidő 

előtt a hallgató bemutatta tanárának a végleges, nyomtatott szakdolgozatot (1. sz. 

melléklet).   

 

 

II. A szakdolgozattal kapcsolatos elvárások 

 

II.1. Tartalmi követelmények 

 

1. A szakdolgozat célja igazolni, hogy a végzős hallgató otthonos az oktatott 

szakterületek valamelyikén, és azon a szakterületen képes dokumentációs kutatást, 

empirikus kutatást, értékelő és elemző tevékenységet végezni. Következésképpen nem 

fogadható el olyan szakterületen készített szakdolgozat, amely nem kapcsolódik az 

egyetemen elvégzett szakhoz, nem tartalmaz szakirodalmi (elméleti) áttekintést, 

empirikus elemzés hiányában készült, vagy nem tartalmazza az empirikus kutatás 

értékelését a bemutatott szakirodalom tükrében.  

2. A szakdolgozat minimális terjedelme 40 oldal, előlap, tartalomjegyzék és függelékek 

nélkül. Ajánlott, hogy a maximális terjedelem ne haladja meg a 70 oldalt, függelékek 

nélkül.  

3. A dolgozatnak a következő szerkezeti elemeket kell tartalmaznia: 

Tartalomjegyzék. A dolgozat fő- és alfejezeteinek jegyzéke. 

Bevezető.  Ebben a részben, 2-3 oldalnyi terjedelemben a hallgató röviden és 

érthetően bemutatja a kutatás célját, a dolgozat témáját, a témaválasztás mellett 

felhozható szakmai érveket, a kutatás főbb kérdéseit és röviden utal a kutatás 

módszerére. 

Szakirodalmi áttekintés (elméleti rész). Ebben a részben a hallgató bemutatja 

a téma kapcsán áttekintett nemzetközi és hazai szakirodalmat, és összegzi az 

ezek alapján megfogalmazott főbb irányvonalakat. Ajánlott, hogy a 

szakirodalmi áttekintés ne haladja meg a dolgozat összterjedelmének a felét. A 

szakirodalmi áttekintést a témától függően különböző alfejezetekre lehet 

osztani. 

Módszertani áttekintés. Ebben a minimum 1-2 oldalas részben a hallgató 

bemutatja a kutatási témájához választott módszertant (az alapsokaság leírását, 

a mintavétel vagy esetkiválasztás módját). A dolgozatok az alábbi 

módszertanok valamelyikével – vagy ezek kombinációival – készülhetnek. 

Kvalitatív módszerek például interjú, fókuszcsoport, megfigyelés, kvalitatív 

szövegelemzési módszerek. Kvantitatív módszerek: például kérdőíves 

kutatás, tartalomelemzés, hálózatelemzés. A hallgatók dolgozata támaszkodhat 

meglévő kvantitatív (statisztikai) vagy kvalitatív adatok elemzésére is 

(másodelemzésre). A módszertani áttekintést a témától függően különböző 

alfejezetekre lehet osztani. 
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A kutatási eredmények bemutatása és értékelése. Ebben a részben a hallgató 

bemutatja az empirikus kutatás eredményeit. Az eredmények bemutatásakor a 

hallgató empirikus kutatási eredményeit összeveti a szakirodalom eddigi 

eredményeivel (vö. szakirodalmi áttekintés), empirikus eredményeit ezen 

előzmények alapján értékeli. A fejezetet a témától függően különböző 

alfejezetekre kell osztani. 

Összegzés. Ez a rész a dolgozat legfontosabb eredményeinek rövid 

összefoglalását tartalmazza, 2-3 oldal terjedelemben. 

Következtetések és/vagy javaslatok. A dolgozat végén ajánlott a téma 

továbbgondolási/alkalmazási lehetőségeinek rövid kifejtése.  

Könyvészet. A szakdolgozathoz felhasznált információk jegyzékét (könyvek, 

szakcikkek, statisztikai adatok, fotók/ videók stb.) tartalmazza. A 

szakirodalomnak minimum 20 könyvészeti tételt kell tartalmaznia, ezek közül 

legalább 5 nem magyar nyelvű kell hogy legyen. A könyvészetet a dolgozat 

végén, az alábbi hivatkozási minta szerint kell összeállítani: 

 Könyvek: 

 Vicsek L. (2006). Fókuszcsoport. Budapest: Osiris. 

 Adams, J. & Peterson, A. (2011). Socialization. London: Penguin 

 Books. 

Könyvfejezetek: 

Krüger, A. (2009). Életpályák. In Meyer, E., Popper, J. & Venn, O. 

 (szerk.) Társadalmi mobilitás. Budapest: Osiris. 

Folyóiratok: 

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 3(95): 

542-575. Magyarázat: évfolyam(lapszám): oldalszám. 

Tóth B.I. (2012). Regionális rugalmasság – rugalmas régiók. Tér és 

társadalom, 26(2): 1-21.  

http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/2013/3868   

Intézményi szerzők: 

International Monetary Fund (IMF) (2012). Gross Domestic Product 

(GDP) Volume. Principal Global Indicators. 

http://www.principalglobalindicators.org/default.aspx 

 Gelence Polgármesteri Hivatala (2010). Gelence számokban. 

  http://www.gelence.org/index.php?id=16&L=0  

 Hiányos adatok esetében: 

 - nincs dátum: webhelyek esetén az oldal alján feltüntetett utolsó 

 frissítés dátumát írhatjuk be. 

 - teljesen hiányzik a keltezési információ: a „n.d.” jelzést használjuk: 

 Arrow, C. (n.d.) Strategies of Change. Group for strategical studies. 

 

Rezumat. A dolgozat rövid, 1-2 oldalnyi terjedelmű, román nyelvű 

összefoglalója, ami tartalmazza a téma, a választott módszertan, az empirikus 

kutatás és a fontosabb eredmények rövid leírását. 

Abstract. A dolgozat rövid, 1-2 oldalnyi terjedelmű, angol nyelvű 

összefoglalója, ami tartalmazza a téma, a választott módszertan, az empirikus 

kutatás és a fontosabb eredmények rövid leírását. 

Függelék. Amennyiben a dolgozat indokolja, ebben a részben mellékelhetjük a 

kutatási eszközöket (kérdőív, interjú vezérfonal stb.), interjú-átiratokat, terep- 

és megfigyelési naplókat, fotókat stb. 
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II.2. Formai követelmények 

 

1. A szakdolgozatnak egy magyar nyelvű keménylapos borítója van, amely az alábbi 

információkat tartalmazza, a megjelölt szedéssel:  

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (középre zárt, Times New 

Roman, 14, vastag, nagybetűs) 

Csíkszeredai Kar (középre zárt, Times New Roman, 14, vastag, nagybetűs) 

Szak neve (középre zárt, Times New Roman, 14, vastag, nagybetűs) 

Szakdolgozat (középre zárt, Times New Roman, 14, vastag, nagybetűs) 

Dolgozat címe (középre zárt, Times New Roman, 16, vastag) 

Témavezető neve (balra zárt, Times New Roman, 14, vastag) 

Végzős hallgató neve (jobbra zárt, Times New Roman, 14, vastag) 

Csíkszereda (középre zárt, Times New Roman, 12) 

Év (középre zárt, Times New Roman, 12) 

2. A szakdolgozatnak egy román nyelvű belső borítója van, amely a borítólapon 

megadott forma szerint tartalmazza a borítólap információit, román nyelven: 

Universitatea Sapientia Cluj-Napoca (középre zárt, Times New Roman, 14, 

vastag, nagybetűs) 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și Inginerești Miercurea Ciuc 

(középre zárt, Times New Roman, 14, vastag, nagybetűs) 

Szak neve románul (középre zárt, Times New Roman, 14, vastag, nagybetűs) 

Lucrare de licenţă (középre zárt, Times New Roman, 14, vastag, nagybetűs) 

Dolgozat címe  románul (középre zárt, Times New Roman, 16, vastag) 

Coordonator (balra zárt, Times New Roman, 14, vastag) 

Absolvent (jobbra zárt, Times New Roman, 14, vastag) 

Miercurea Ciuc (középre zárt, Times New Roman, 12) 

Év (középre zárt, Times New Roman, 12) 

3. A dolgozat teljes szövegét (a fejezetcímeket és alfejezetcímeket kivéve) Times New 

Roman, 12-es, normál betűtípussal, 1,5-ös sorközzel (1-es sorköz használata 

elfogadott a képek, illetve a táblázatok alcímeinek és forrásainak feltüntetéséhez), 

sorkizárt igazítással kell szerkeszteni. A lap A4-es méretű, bal oldalon 3 cm-es, jobb 

oldalon 2 cm-es lapszéllel, a lapok alján 2,5 cm-es lapszéllel. Az oldalon nem lesz 

élőfej és élőláb, a hallgatók – amennyiben szükségesnek látják – használhatnak 

lábjegyzeteket, amelyekben magyarázhatnak szöveghez kapcsolódó információkat. A 

lábjegyzetek ugyanakkor nem szolgálnak a könyvészeti tételek megjelenítésére. A 

fejezetcímeket középre zártan, 14-es félkövér betűvel szedjük, az alfejezeteket pedig 

12-es, félkövér betűvel.  

4. A dolgozat szövegében szereplő hivatkozásokat szerző, évszám (pl. Vicsek, 2011), 

illetőleg szó szerinti hivatkozás esetén szerző, évszám, oldalszám (pl. Vicsek, 2011: 

15) szerint kell feltüntetni, a szakirodalmi jegyzék pedig a II.1. pontban bemutatott 

minta alapján készül. 

5. A dolgozat oldalszámozása a tartalomjegyzéktől kezdődik, az oldal alján, középen, 

arab számokkal. A függeléket nem kötelező számozni, illetőleg számozhatjuk római 

számokkal is. 
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6. A dolgozat elektronikus formáját PDF formában kell felírni CD-re. A dokumentumot 

az alábbi módon kell elnevezni: 

Vezeteknev_Keresztnev_szakdolgozat. A CD-t a dolgozathoz kell mellékelni.  

7. A szakdolgozatot két példányban kell leadni a Tanulmányi Titkárságra a megadott 

határidőig.   

 

IV.  Plágium 

1. A dolgozatban plágiumnak minősül mások gondolatainak, eszmefuttatásainak 

hivatkozás nélküli átvétele, függetlenül attól, hogy ez az átvétel egy-egy fogalomra, 

vagy teljes szövegpasszusokra terjed-e ki. Az alábbi kihágások plágiumnak 

minősülnek és a dolgozatvédés tilalmát eredményezik. 

Szóbeli vagy írásbeli források hivatkozás nélküli teljes átvétele: 

 A szerző más művekből átvett teljes bekezdéseket szó szerint épít be a 

dolgozatába, hivatkozás nélkül. 

 A szerző más művekből átvett részleges bekezdéseket szó szerint épít be a 

dolgozatába, hivatkozás nélkül. 

 A szerző más művekből számottevő passzusokat emel be a dolgozatába és 

ezeket saját munkájaként tünteti fel. 

 Összemosott másolás: a szerző hivatkozás nélkül több más műből összevon 

bekezdéseket, ötleteket, és azt a látszatot akarja kelteni, hogy nem egy adott 

műből másol. 

 Leplezett másolás: a szerző hivatkozás nélkül kicseréli más művek 

paszzusainak egyes szavait, hogy azt a látszatot keltse, mintha saját munkájáról 

lenne szó. 

 A szerző hivatkozás nélkül foglalja össze egy-egy mű tartalmát, 

következtetéseit. 

 A szerző saját, korábbi publikációit hivatkozás nélkül emeli be a dolgozat 

szövegébe. 

 

Szóbeli vagy írásbeli források téves hivatkozása: 

 Hiányos hivatkozás: a szerző megjelöli az idézett mű szerzőjét, de nem tesz utalást 

az évszámra, ezáltal az átvétel forrása nem identifikálható. 

 Hibás hivatkozás: a szerző tévesen írja a szerzőt vagy a mű más adatait (évszám, 

cím, kiadás stb.) ezáltal az átvétel forrása nem identifikálható. 

 Leplezett hivatkozás: a szerző helyesen, hivatkozással idéz egy műből, de a 

későbbiekben ugyanabból a műből átemel más részeket is, hivatkozás, idézőjelek 

stb. nélkül. 

 Kollázs: a szerző helyesen hivatkozik, de a teljes dolgozat személyes kontribúció 

nélküli, hivatkozás és/vagy idézetkollázsnak minősül. 

2. A dolgozat hitelességével kapcsolatban mind a témavezető (1. számú melléklet), mind 

pedig a hallgató nyilatkozatot ír alá (5. számú melléklet). Plágium feltárása esetén a 

hallgató nem jogosult dolgozata megvédésére. 
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V. A dolgozat értékelése 

 

1. A témavezető köteles írásban értékelni a szakdolgozatot és arra érdemjegyet javasol, a 

témavezetői értékelési útmutató alapján (2. számú melléklet).  

2. A szakdolgozatok leadása és a témavezető tanárok értékelése után ezeket egy bíráló 

tanárnak (opponensek) osztanak ki, akik az opponensi értékelési útmutató alapján 

elbírálnak (3. számú melléklet), és jegyet javasolnak. Védésre az a végzős hallgató 

jelentkezhet, akinek a témavezető által javasolt érdemjegye legalább 6-os.  

3. A dolgozatra adott érdemjegynek minimum ötösnek (5) kell lennie ahhoz, hogy a 

dolgozat végső jegye kiszámításra kerülhessen. 

 

VI.  A dolgozat megvédése 

 

1. A tanulmányi titkárság és a tanszék értesíti a hallgatót a védés időpontjáról.  

2. A védés kötelezően egy Power Pointos bemutatót feltételez a hallgató részéről, 

ideje maximum 10 perc, amelyet maximum 5 perces kérdésfeltevés, megbeszélés, 

vita követhet.  

3. A dolgozat védését a bizottság tagjai egy védési adatlapon értékelik (4-es számú 

melléklet). A védés végső jegye a 2-es, a 3-as és a 4-es számú mellékletekre adott 

pontszámok számtani átlaga. 
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1. számú melléklet 

 

Declaraţie 

 

 

 

Subsemnata/ul ............................................................., absolvent(ă) al/a specializării 

…………………………………………………………., promoţia………… cunoscând prevederile 

Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 şi a Codului de etică şi deontologie profesională a Universităţii 

Sapientia cu privire la furt intelectual declar pe propria răspundere că prezenta lucrare de licenţă se 

bazează pe activitatea personală, cercetarea este efectuată de mine, informaţiile şi datele preluate din 

literatura de specialitate sunt citate în mod corespunzător.  

 

 

 

 

 

 

Miercurea Ciuc,  

Data:                          Absolvent 

        Semnătura……………………… 
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2. számú melléklet 

Szakdolgozat-értékelési lap  

  
Témavezető neve: 

A szakdolgozat szerzője: 

A szakdolgozat címe: 

 Bírálati szempontok 10-9 pont 8-7 pont 6-5 pont 4-0 pont Pontszám 

1. 
A dolgozat témája releváns a végzett szak 

szempontjából 

Teljes 

mértékben 

Nagy-

mértékben 

Kis-

mértékben 

Egyáltalán 

nem 
 

2. A szakirodalom feldolgozása Alapos Elfogadható 
Hiányos, 

pontatlan 
Elégtelen 

 

3. A kutatáshoz használt vizsgálati módszer 

Teljes 

mértékben 

megfelelő 

Nagy-

mértékben 

megfelelő 

Kis-

mértékben 

megfelelő 

Egyáltalán 

nem 

megfelelő 

 

4. Az elmélet és az empíria összhangja 
Teljes 

mértékű 

Nagy-

mértékű 

Kis-

mértékű 

Egyáltalán 

nincs 

összhang 

 

5. 
A kvalitatív és/vagy kvantitatív adatok, 

információk gyűjtése 

Nagymértékű 

erőfeszítést 

igényelt 

Közepes 

mértékű 

erőfeszítést 

igényelt 

Kismértékű 

erőfeszítést 

igényelt 

Minimális 

erőfeszítést 

igényelt 

 

6. 
Az adatok feldolgozása és az eredmények 

értelmezése 

Teljes 

mértékben 

megfelelő 

Nagy-

mértékben 

megfelelő 

Kis-

mértékben 

megfelelő 

Egyáltalán 

nem 

megfelelő 

 

7. 
A dolgozat felépítése, a szerző érvelése, 

gondolatmenete 

Logikus  

célratörő 

Többnyire 

követhető 

Nehezen 

követhető 

Követhetet-

len 
 

8. 
A hivatkozások (beleértve az internetes 

forrásokra történő hivatkozásokat is) 

Végig 

pontosak 

Többnyire 

pontosak 
Pontatlanok Hiányoznak 

 

9. A dolgozat stílusa, nyelvezete, helyesírása 

Teljes 

mértékben 

megfelelő 

Nagy-

mértékben 

megfelelő 

Kis-

mértékben 

megfelelő 

Egyáltalán 

nem 

megfelelő 

 

10. 

A dolgozat kivitelezése és külalakja 

(Itt értékelje az estleges táblázatok, ábrák, 

mellékletek stb. kivitelezését és 

szerkesztését is!) 

Teljes 

mértékben 

megfelelő 

Nagy-

mértékben 

megfelelő 

Kis-

mértékben 

megfelelő 

Egyáltalán 

nem 

megfelelő 

 

   
Összpontszám (max. 100)  

 

Értékelés dátuma: ..........................................                      Javasolt pontszám: ..................................... 

Témavezető aláírása: ........................................  
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3. számú melléklet 

Opponensi szakdolgozat-értékelési lap 
  

Opponens neve: 

A szakdolgozat szerzője: 

A szakdolgozat címe: 

 Bírálati szempontok 10-9 pont 8-7 pont 6-5 pont 4-0 pont Pontszám 

1. 
A dolgozat témája releváns a végzett szak 

szempontjából 

Teljes 

mértékben 

Nagy-

mértékben 

Kis-

mértékben 

Egyáltalán 

nem 
 

2. A szakirodalom feldolgozása Alapos Elfogadható 
Hiányos, 

pontatlan 
Elégtelen 

 

3. A kutatáshoz használt vizsgálati módszer 

Teljes 

mértékben 

megfelelő 

Nagy-

mértékben 

megfelelő 

Kis-

mértékben 

megfelelő 

Egyáltalán 

nem 

megfelelő 

 

4. Az elmélet és az empíria összhangja 
Teljes 

mértékű 

Nagy-

mértékű 

Kis-

mértékű 

Egyáltalán 

nincs 

összhang 

 

5. 
A kvalitatív és/vagy kvantitatív adatok, 

információk gyűjtése 

Nagymértékű 

erőfeszítést 

igényelt 

Közepes 

mértékű 

erőfeszítést 

igényelt 

Kismértékű 

erőfeszítést 

igényelt 

Minimális 

erőfeszítést 

igényelt 

 

6. 
Az adatok feldolgozása és az eredmények 

értelmezése 

Teljes 

mértékben 

megfelelő 

Nagy-

mértékben 

megfelelő 

Kis-

mértékben 

megfelelő 

Egyáltalán 

nem 

megfelelő 

 

7. 
A dolgozat felépítése, a szerző érvelése, 

gondolatmenete 

Logikus, 

célratörő 

Többnyire 

követhető 

Nehezen 

követhető 

Követhetet-

len 
 

8. 
A hivatkozások (beleértve az internetes 

forrásokra történő hivatkozásokat is) 

Végig 

pontosak 

Többnyire 

pontosak 
Pontatlanok Hiányoznak 

 

9. A dolgozat stílusa, nyelvezete, helyesírása 

Teljes 

mértékben 

megfelelő 

Nagy-

mértékben 

megfelelő 

Kis-

mértékben 

megfelelő 

Egyáltalán 

nem 

megfelelő 

 

10. 

A dolgozat kivitelezése és külalakja 

(Itt értékelje az estleges táblázatok, ábrák, 

mellékletek stb. kivitelezését és 

szerkesztését is!) 

Teljes 

mértékben 

megfelelő 

Nagy-

mértékben 

megfelelő 

Kis-

mértékben 

megfelelő 

Egyáltalán 

nem 

megfelelő 

 

   
Összpontszám (max. 100) 

 

 
 

 

Értékelés dátuma: ..........................................                      Javasolt pontszám: ..................................... 

Opponens aláírása: ........................................  
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4. számú melléklet 

A szakdolgozatvédés értékelési lapja  

 
 

 

Tartalmi és formai értékelés Pontszám Értékelő  

A feltett kérdésekre világosan és szakszerűen válaszolt (max.5 perc). 20  

Összesen 100  

Megj. 

Ha a dolgozat pontszáma 40 alatt van, a dolgozat védése sikertelen, jegyértéke 4-es. 
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5. számú melléklet 

  

Declaraţie  

 

 

Subsemnata/Subsemnatul.........................................................,funcţia……………………, 

titlul ştiinţific……………… declar pe propria răspundere că …………...……………….…….., 

absolvent al specializării ……....................................................... a întocmit prezenta lucrare sub 

îndrumarea mea. 

În urma verificării formei finale constat că lucrarea de licenţă/proiectul de diplomă/disertaţia 

corespunde cerințelor de formă şi conținut aprobate de Consiliul Facultăţii de Științe Economice, 

Socio-Umane și Inginerești în baza reglementărilor Universităţii „Sapientia”. Luând în considerare şi 

Raportul generat din aplicaţia antiplagiat „Turnitin” consider că sunt îndeplinite cerințele referitoare la 

originalitatea lucrării impuse de Legea educației naționale nr. 1/2011 şi de Codul de etică şi 

deontologie profesională a Universităţii Sapientia, şi ca atare sunt de acord cu prezentarea şi susținerea 

lucrării în fața comisiei de examen de licență/diplomă/disertaţie. 

 

 

Miercurea Ciuc,  

Data:                                                                                               Semnătura îndrumătorului 

 

 

              

  


