Az államvizsga dolgozat formai követelményei
Az államvizsga dolgozat a tartalmi elrendezés és a kutatás követelményei szerint fejezetekre
tagolódik. Az egyes fejezetek mindig új oldalon kezdődnek.
A dolgozatnak tartalmi és szerkezeti szempontból a következő kritériumoknak kell megfelelnie:
Borító: a borítóra felkerülő információkra vonatkozó követelményeket a következő mellékletek
tartalmazzák:
1a.melléklet: Borító Pszichológia szakosoknak;
1b.melléklet: Borító Gyógypedagógia szakosoknak
Címlap: a címlap modellt a 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint:
2a.melléklet: Román nyelvű címlap pszichológus hallgatóknak;
2b. melléklet: Román nyelvű címlap gyógypedagógus hallgatóknak .
3a. melléklet: Magyar nyelvű címlap pszichológus hallgatóknak ;
3b. melléklet: Magyar nyelvű címlap gyógypedagógus hallgatóknak.
A témavezető tanárok tudományos fokozatának helyes feltüntetését lásd a 4. mellékletben.
Terjedelem: az államvizsga dolgozat min.30 − max. 50 oldal terjedelmű (mellékletek nélkül).

Az államvizsga dolgozatot magyarul vagy egy elismert nemzetközi nyelven kell megírni és
megvédeni.
A dolgozat címét – a megírás és megvédés nyelvétől függetlenül – magyarul és románul is fel
kell tüntetni a dolgozat címlapján. (A címlapon a témavezető és a hallgató adatainak is
szerepelnie kell ( lásd 4. melléklet).
A dolgozat papír alapú változatát spirálos vagy keménykötésű formában lehet leadni. Kötelezően
mellékelni kell a teljes dolgozat elektronikus változatát CD-én (2 példányban, 1 a vezetőtanárnak
és 1 a beiratkozásnál).

Formátum: A4-es lapméret
Lapszélek elrendezése: bal lapszél 2,5 cm, jobb lapszél 2 cm, felső lapszél 2 cm, alsó lapszél 2
cm.
Sorköz: 1,5
A szöveg formai elrendezése a bekezdésekben: sorkizárás (Justify), (a szöveg a bal és a jobb
oldali margóhoz egyenletesen igazodik, a sorkizárás eredményeképpen a szöveg mindkét oldalon
egyenletes lesz).
Bekezdés: minden bekezdés 1cm-es behúzással kezdődik.
Betűtípus és -méret: Times New Roman, 12-es méret. A dolgozat nyelvének megfelelő
ékezetek használata kötelező.
Az oldalak számozása: A címlapokat nem kell számozni. A számozás a bevezetőnél jelenik
meg először és a dolgozat utolsó oldaláig tart (mellékleteket kivéve). Az oldalszám jelölése: az
oldal alján, középen.

Táblázatok: A dolgozatban a táblázatokat folytatólagosan kell számozni. Mindegyik táblázatot
számmal és címmel kell ellátni (Táblázat 1: cím), ezt a táblázat fölött kell feltüntetni, balra
rendezve (5. melléklet). A főszövegben minden táblázatra hivatkozni kell minimum egyszer. A
táblázatok címét le kell fordítani magyar nyelvre, nem lehet átvenni az SPSS programból. Két
táblázat nem követheti közvetlenül egymást szöveges magyarázat beiktatása nélkül. Fejezet,
alfejezet nem kezdődhet, és nem végződhet táblázattal.

Ábrák: Ide tartoznak a képek, grafikonok stb. Az ábrákat folytatólagosan számozzuk a
dolgozatban. Mindegyik ábrát számmal és címmel kell ellátni (Ábra 1: cím), ezt az ábra alatt kell
feltüntetni, középre rendezve. A szövegben minden ábrára hivatkozni kell minimum egyszer. Az
ábrák címét le kell fordítani magyar nyelvre, nem lehet átvenni az SPSS programból. Két ábra nem
követheti közvetlenül egymást szöveges magyarázat beiktatása nélkül. Fejezet, alfejezet nem
kezdődhet és nem végződhet ábrával.

1a.melléklet: Borító Pszichológia szakosoknak

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE

LUCRARE DE LICENŢĂ

Coordonator ştiinţific

Absolvent

Titlu Nume Prenume

Nume Prenume

[Anul]

1b.mellékelt: Borító Gyógypedagógia szakosoknak

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
SPECIALIZAREA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

LUCRARE DE LICENŢĂ

Coordonator ştiinţific

Absolvent

Titlu Nume Prenume

Nume Prenume

[Anul]

2a.melléklet: Román nyelvű címlap pszichológus hallgatóknak

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Specializarea Psihologie

LUCRARE DE LICENŢĂ
TITLUL LUCRĂRII

Coordonator ştiinţific

Absolvent

Titlu Nume Prenume

Nume Prenume

[Anul]

2b. melléklet: Román nyelvű címlap gyógypedagógus hallgatóknak

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Specializarea Psihopedagogie Specială

LUCRARE DE LICENŢĂ
TITLUL LUCRĂRII

Coordonator ştiinţific

Absolvent

Titlu Nume Prenume

Nume Prenume

[Anul]

3a. melléklet: Magyar nyelvű címlap pszichológus hallgatóknak

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
Pszichológia és Neveléstudományok Kar
Pszichológia Szak

Államvizsga dolgozat

Dolgozat címe

Témavezető

Végzős hallgató

Tudományos cím Név Keresztnév

Név Keresztnév

[Év]

3b. melléklet: Magyar nyelvű címlap gyógypedagógus hallgatóknak.

Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
Pszichológia és Neveléstudományok Kar
Gyógypedagógia Szak

Államvizsga dolgozat

Dolgozat címe

Témavezető

Végzős hallgató

Tudományos cím Név Keresztnév

Név Keresztnév

[Év]

4.melléklet: A témavezetők tudományos fokozatainak (tudományos címének) feltüntetése
(román és magyar nyelven)

Professzorok esetén:
Románul: Prof. dr. Nume Prenume,
Magyarul: dr. Név Keresztnév professzor. (pld. Prof. dr. Mérő László (románul), Dr. Mérő
László professzor
Docensek esetén:
Románul: Conf. dr. Nume Prenume,
Magyarul: dr. Név Keresztnév docens.
Adjunktusok esetén:
Románul: Lect. dr. Nume Prenume,
Magyarul: dr. Név Keresztnév adjunktus.
Tanársegédek esetén:
Románul: Asist. dr. Nume Prenume,
Magyarul: dr. Név Keresztnév tanársegéd.

5.melléklet: Táblázatok helyes feltűntetése

