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1. A dolgozat tartalmi követelményei 
 
A hallgató a tanszékek által ajánlott vagy saját maga által javasolt, a tanszékvezető által 

jóváhagyott témát dolgozhat fel. A javasolt témát a hallgató köteles a témavezetőjével 
megbeszélni és jóváhagyatni, aki doktori fokozattal rendelkező főállású oktató.A témavezető 
oktató kiválasztása a hallgató által a választott téma függvényében történik, erre a tanszék is 
adhat javaslatot, amennyiben a hallgató egyedül nem tud témavezetőt találni. 

A dolgozatmagyar nyelven készül. Terjedelme mellékletek nélkül minimum 40, maximun 
50 oldal, kivételes és indokolt esetben 60 oldal is lehet.  

A dolgozat két fő részből áll: elméleti kutatás valamint alkalmazott kutatás/gyakorlat.  
Az elméleti kutatás aszakirodalom áttekintésén alapszik, tartalmaznia kell a legjelentősebb 

elméleti módszereket és fogalmakat a választott témával kapcsolatosan. Aszakirodalmi áttekintés 
legfeljebb 15 oldal lehet. 

Az alkalmazott kutatás a választott témának megfelelő esettanulmányon alapuló 
tudományos megközelítést jelent, mennyiségi és/vagy minőségi vizsgálatokkal és elemzéssel.  

Javaslat a tartalom strukturálására, figyelembe véve a dolgozatok specifikusságát a 
következő: 20-25% elméleti rész és 75-80% gyakorlati rész. 

A szakirodalmi hivatkozások használatát tekintve ajánlott:  
 kizárólag valódi és hiteles dokumentált források használata, 
 a felhasznált források jelentős részét a szakirodalomban publikált aktuális 

és releváns tudományos források képezzék (szakcikkek, könyvek, folyóiratok és 
más források), 

 a tudományos szint biztosításához a minimális feltétel , hogy a dolgozat 
végén megjelenő bibliográfiai hivatkozások teljesen megtalálhatóak legyenek az 
előállított anyag szövegében. 

 
 

2. Szerkezeti és formai követelmények 
 

1. A címlap/fedőlapa következőket kell tartalmazza: 
 az egyetem, a kar és az elvégzett szakirány megnevezése  
  „Államvizsga dolgozat”  
 a témavezető teljes nevét és tudományos címét 
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 a hallgató teljes nevét 

 akeltezést (év, - „2020”). 
 

2. A belső oldal: a fedőlapon levő elemeken kívül tartalmazza a szakdolgozat címét, 
amelynek kritériumai a következők: 

 a cím legyen összhangban a kutatott téma főbb gondolataival 
 ajánlott, hogy ne tartalmazzon több,mint 7 kulcsszót vagy 12 szót beleértve az 

összekötő szavakat is 
 ha a cím túl hosszú, egy alcím használatával ajánlott két részre bontani.  



 
 
 

3. Üres oldal 
4. Tartalomjegyzék 
5. Kivonatok (román és angol nyelvű):  

 Tartalmazzák: 
o a dolgozat rövid témáját, az eredményeket és a kulcsszavakat 
o minimum 1,maximum 3 oldal lehet. 

6. Bevezető:  
 maximum 1.700 szó, kb.  2-4 oldal 
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 tartalma: 
o egy átfogó kép a tárgyalt téma jelenlegi ismeretéről, fontosságáról 
o a témaválasztás indoklása 
o  a használt módszerek megnevezése 

7. A dolgozat törzsszövege: 
 a szakirodalom rövid feldolgozása: 

o maximum 2.800 szó, kb. 15 oldal 
 elemzések, esettanulmány, eredmények:  

o maximum 10.000 szó, kb. 15-25 oldal 
o  az ágazati, a települési/térségi vagy a más környezeti elemzések, valamint a 

saját kutatási eredmények feldolgozása, kiértékelése ebben a fejezet(ek)ben 
szerepel 

8. Összefoglaló/következtetések:  
 maximum 1.200 szó, kb. 2-4 oldal 
 a kutatás eredményei, korlátai 

9. Irodalomjegyzék:  
 az irodalomjegyzéket a szerzők vezetékneve szerinti ábécé sorrendben írjuk 
 valódi és hiteles dokumentált forrásokatszabad használni 
 kötelező a tudományos források (szakcikkek, könyvek, folyóiratok és más források) 

használata 
 csak olyan műveket szerepeltessünk, amelyeket felhasználtunk munkánk 

elkészítéséhez, illetve amelyekre hivatkoztunk a szövegben 
 legkevesebb 5 tudományos forrás szükséges a dolgozat megalapozásához, amiből 3 

angol nyelvű legyen  
 ajánlott, hogy az államvizsga dolgozatban felhasznált könyv szakirodalmak száma 

elérje legalább az 5 tudományos könyvet, de ne haladja meg a 30-at 
 a könyvészeti adatok szokásos sorrendje könyv esetében a következő sorendben 

tűntetjük fel: a szerző(k) neve → a megjelenés éve → a mű címe → a megjelenés 
helyszíne → a kiadó neve. 

 ha ugyanannak a szerzőnek több munkája is szerepel az irodalomjegyzékben, akkor 
minden munka külön tétel legyen, ebben az esetben a műveket megjelenésük 
időrendi sorrendje szerint írjuk 

 más források száma nem korlátozott (folyóiratcikkek, adatbázisok, más audiovizuális 
anyagok, stb.) 

 mivel az online tartalmak változhatnak, tüntessük fel a letöltés dátumát  
 forrásként lehet idézni olyan szerzőt, aki egy másik szerzőtől idézett. Például: 

(Andersen, 2002; In: Ionescu, 2006). 
 

Példa könyv lehivatkozására az irodalomjegyzékben:  
Munteanu, D., Petre, A. (2007): Contabilitate financiară, Editura Mirton, Timișoara 

Példa egy szakfolyóiratban megjelent cikk lehivatkozására az irodalomjegyzékben:  
Lassar, W.M., Manolis, Ch. (2008): Service Quality Perspectives and Satisfaction in 
Private Banking, Journal of Services Marketing, vol. 14, no. 3, 244-271. 

Példa internetes forrásra való hivatkozásra az irodalomjegyzékben:  
Chandler, D. (2003): Semiotics for Beginners, elérhető on-line: 
www.chandler.net/bpm.htm 



Azok a hivatkozások, amelyekben nincs feltüntetve a szerző, sem a szerkesztők, csak a 
szerzőket tartalmazó szakirodalmi referenciák után kerülnek felsorolásra: 

Pl: Román üzleti szótár (1993): Nyelvtudományi Intézet, Didaktikai és pedagógiai 
Kiadó 

 
10. Mellékletek: 

 a dolgozat oldalszámához viszonyítva maximum 10% lehet a mellékletek aránya, 
nagy kiterjedésű táblázatokatvagy ábrákat (melyek egy oldalasok vagy annál 
nagyobbak) itt ajánlott feltüntetni 

 legyenek megszámozva a mellékletek és a szövegben legyen hivatkozás rájuk a 
megfelelő számmal feltüntetve 

 
Megjegyzés: 
A dolgozat tartalmazhatja a következőket is: 
11. Felhasznált rövidítések listája 
12. A grafikonok és táblázatok listája 
13. Szójegyzék 

 
3. Formázás, a fejezetek és szöveg tagolása 

 
 A fejezetek valamint az alfejezetek címeit megszámozzuk,Maximum 3 számjegyet 

használunk a fejezetek tagolására. Az alábbi példa alapján:  
1. A FEJEZET CÍME (14pt, félkövér, nagybetű, középre/balra) 

1.1. AZ ALFEJEZET CÍME (12pt, félkövér, nagybetű, balra) 
1.1.1. AZ AL-ALFEJEZET CÍME (12 pt, nagybetű, balra) 

 A fejezetet valamint az alfejezetetelválasztjuk egy üres sorral. 
 Optimálisnak tekintünk egy 4-5 fejezetből álló dolgozatot. 
 Egy fejezet se legyen kevesebb, mint 10 oldal, illetve egy alfejezet se legyen 

kevesebb, mint 1,5-2 oldal. 
 A különböző gondolatok új bekezdéssel kezdődjenek, üres sor kihagyása nélkül. 
 Az elvárt oldalformátum: A4 (297x210) 
 Lapszélek: felül 2 cm, alul 2 cm, bal oldalon 3,5 cm, jobb oldalon 2 cm, kötésmargó 

(gutter) 0 pt, fejléc 1.27 cm, lábléc 1.27 cm. 
 A használt betűtípus: Times New Roman, 12 pt 
 Sorköz: 1.5 
 Szöveg: sorkizárt elrendezés 
 A dolgozatban legtöbb két féle listajel alkalmazható a különböző felsorolásokra  
 Az oldalszámozás folyamatos legyen, 5-ös számmal kezdődően az első oldalon ahol 

a bevezetés található 
 A dolgozat duplex (a lap mindkét oldalára nyomtatás) módon legyen kinyomtatva és 

bekötve zöld keményborítóba.  
 Lábjegyzetek használata csak bizonyos fogalmi és ténybeli pontosítások esetében 

ajánlott.  
 Az ábrák, grafikonok és táblázatok a sor közepére legyenek igazítva, megszámozva, 

ahogyan alábbi példa mutatja. 



1. táblázat. A táblázat címe 
 

  
  

(Forrás:Szerző, 2004: 31) (10pt, italic) 
 
4. Plágiumellenőrzés folyamata 

 
Minden egyes dolgozat a záróvizsgára való bocsátás előtt a Turnitin plágiumkereső 

programmal lesz leellenőrizve. A dolgozatokat leadás előtt egy vagy két héttel el kell küldeni a 
tanszék részére. A tanszék feltölti a Turnitin plágiumellenőrző programba, amely alapján 
elkészül egy jelentés.A plágium ellenőrző jelentést kötelezően kell mellékelni a vezető tanár 
nyilatkozata mellé. Csak olyan dolgozat kerül elfogadásra, amely tartalmazza a hallgató 
nyilatkozatát, a vezető tanár nyilatkozatát (lásd mellékletek) és ez utóbbinak a kötelező 
mellékletét, vagyis a plágium ellenőrző program jelentését. A dolgozat hitelességéért a 
témavezető tanár felel. 

 
5. Hivatkozás, forrásmegjelölés 

 
A dolgozatban szövegközi hivatkozásokkal is jelöljük meg a szó szerint átvett gondolatok 

forrását zárójelben különítve el. Ez esetében csak a szerző, a kiadás éve és az oldalszám jelenjen 
meg, ahol megtalálható az idézet. Például: (Horváth Gy., 2003, 25-29 old.). A hivatkozott 
munkák teljes könyvészeti leírását a dolgozat végén található irodalomjegyzék tartalmazza.A 
lábjegyzetek nem a forrásmegjelölésre szolgálnak, hanem az egyes gondolatok kibővítésére, 
részletesebb magyarázatára. 

 
 

6. A dolgozat bemutatása és megvédése az értékelő bizottság előtt 
 
Az államvizsga dolgozat bemutatásra kerül az erre kijelölt bizottság előtt. A vizsga első része 

az alapozó és szakmai ismeretek szóbeli felmérése, a második része pedig a szakdolgozat 
bemutatása és védése. 

A témavezető tanárfenntartja a jogot, hogy nem támogatja azt a dolgozatot, amely nem 
felel meg az útmutatóban vázolt szabályoknak, valamint a dolgozat készítése során általa 
megfogalmazott elvárásoknak. 
 
A dolgozat bemutatásának folyamata: 

 egy hallgató időkerete maximum 20 perc, ebből a dolgozat megvédésére megszabott 
időtartam 8-12 perc lehet 

 a dolgozat megvédése után következnek a dolgozathoz kapcsolódó kérdések, 
visszacsatolás, illetve az építő kritikai jellegű elemzés 

A hallgató a bemutatás során a következőket kell figyelembe vegye: 
 tartsa be a bemutatásra szánt időkeretet 
 a dolgozatot PowerPointban, Preziben vagy más bemutató készítésére alkalmas 

program használatával mutassa be a következőképpen: 



o a bemutató első diája ugyanazokat az elemeket tartalmazza, mint a dolgozat 
első oldala 

o a második dia bemutatja a dolgozat során érintett főbb témákat, anélkül, hogy 
közvetlenül hivatkozna a fejezetekre 

o kerülje a szöveg kimásolását a dolgozatból, valamint a felolvasást a diákról 
o adolgozat bemutatójában következő kérdésekről legyen szó:mi a dolgozat 

témája, milyen a dolgozat kutatási területének jelenlegi ismerete, mi a kutatás 
fő, elsődleges eredménye, melyek a kutatás eredményeként levonható 
általános következtetések 

 
 

 

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/proiect de diplomă se 

bazează pe activitatea personală, cercetarea/proiectarea este efectuată de mine, informaţiile şi datele 

preluate din literatura de specialitate sunt citate în mod corespunzător.  

 

 

 

 

 

 

 

Localitatea,  

Data:                          Absolvent 



        Semnătura……………………… 

           

 

 

Model tip b. 

 

 

Declaraţie  

 

 

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

titlul ştiinţific………………… declar pe propria răspundere că absolventul specializării de 

…………………………………………………................. a întocmit prezenta lucrare cu îndrumarea mea. 

Forma finală a lucrării a fost verificată de mine, luând în considerare inclusiv raportul generat din 

aplicaţia antiplagiat Turnitin. Lucrarea/proiectul corespunde cerinţelor de formă şi conţinut precizate de 

Consiliul Facultăţii de ……………………….. în baza reglementărilor Universităţii ”Sapientia”, respectiv 

cerinţelor referitoare la originalitatea lucrării impuse de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi de Codul 

de etică şi deontologie profesională a Universităţii Sapientia. 

Sunt de acord cu susţinerea lucrării în faţa comisiei de examen de licenţă/diplomă. 

 

 

 

Localitatea,  

Data:          Semnătura îndrumătorului 

 


