
 

 

 

A mesteri disszertáció kivitelezésének követelményrendszere 

I. Általános követelmények 

A mesterképzés esetén a Záróvizsga a mesteri disszertáció dolgozat elkészítéséből, 

szóbeli bemutatásából és megvédéséből áll. 

A disszertáció elkészítési folyamata a mesterképzés teljes időszakára kiterjed. Az első 

félév folyamán a hallgató véglegesíti a témavezető egyetemi oktatóval a felvételin benyújtott 

kutatási tervet a hatékony kivitelezése érdekében, az ehhez szükséges szakirányítás segítségével.  

A véglegesített kutatási tervnek tartalmaznia kell a disszertáció címét, témáját, valamint 

a kivitelezési folyamatra vonatkozó konkrét lépéseket. A mesteri disszertáció tényleges 

kidolgozására a kutatási folyamat utolsó szakaszában, az elért eredmények felhasználásával kerül 

sor. 

 A kutatási terv kivitelezése és a disszertáció elkészítése a mesterképzős hallgató és a 

szakirányító egyetemi oktató folyamatos szakmai együttműködésével valósul meg. A 

hallgatónak érvényesítenie kell a szakirányító által megfogalmazott szakmai elvárásokat és 

utasításokat. A hallgatói együttműködés hiánya esetén a szakirányító visszautasíthatja a dolgozat 

irányítását. A szakirányítóval történő előzetes konzultációk és a szakirányító észrevételei alapján 

végzett módosítások nélkül leadott dolgozat nem fogadható el. 

 



 

 

 A megválasztott témával kapcsolatos nehézségek, illetve a hallgató és a szakirányító 

oktató együttműködése során fellépő szemléletbeli, személyi összeférhetetlenség esetén indokolttá 

válhat a témaváltoztatás, vagy más szakirányító felkérése. A kutatási téma módosítására, 

illetve egy másik szakirányító oktatóval való megállapodásra a mesterképzés teljes időszaka alatt 

egyszer kerülhet sor, az első tanulmányi év folyamán. Ebben az esetben a mesterképzős hallgató a 

szakirányítóval konzultálva új kutatási tervet készít. 

A második tanulmányi év kezdetétől mind a választott téma, mind pedig a 

szakirányító véglegessé válik, a továbbiakban nem módosítható. 

Interdiszciplináris jellegű kutatások és/vagy több szakterületre kiterjedő témák esetén lehetséges 

a kettős szakirányítás. Ilyenkor a szakirányítók egymás között egyeztetnek a hallgató szakmai 

teljesítményének a minősítését illetően. 

II. A disszertációs dolgozat felépítése  

 Külső borító - Melléklet 1. Román nyelű borítólap 

 Címlap - Melléklet 2a. Román nyelvű címlap 

Melléklet 2b. Magyar nyelvű címlap 

 Tartalomjegyzék - a fejezetcímek oldalszámaival 

o I. fejezet: Elméleti rész 

o Bevezető 

o Kidolgozott fejezetek – 1.1., 1.2. stb. 

o II. fejezet: Kutatási rész 

o 2.1. Első tanulmány/ Kutatás 

o Célok, hipotézisek, módszerek és eljárások, eredmények feldolgozása és 

bemutatása, következtetések 

o 2.2. Második tanulmány/ Kutatás 

o Célok, hipotézisek, módszerek és eljárások, eredmények feldolgozása és 

bemutatása, következtetések 



 

 

o Végső Következtetések - a 2 tanulmányból 

 Bibliográfia/Szakirodalom- a szerzők nevének betűrendes sorrendjében  

 Mellékletek (amennyiben szükségesek). 

 Nyilatkozat a dolgozat eredetiségére vonatkozóan (a dolgozat szerzője és a 

szakirányító aláírásával)   

A részletes leírást lásd az államvizsga dolgozat leírásánál. 

III. Tartalmi követelmények 

1. Bevezető (2-5 oldal) 

 a téma körvonalazása; a probléma tömör megfogalmazása; 

 a témaválasztás megindokolása 

 a témaválasztás újszerűsége, eredetisége 

2. Az elméleti rész, majd a kutatási rész kidolgozása (30-50 oldal) 

 a gondolatmenet fejezetekre való tagolása (pld. 3-5 fejezet); 

 a probléma világos, strukturált felvázolása, kifejtése; 

 a tanulmányozott szakirodalom kritikai feldolgozása; 

 az álláspontok érvekkel való alátámasztása; 

 a saját elgondolások összevetése a könyvészeti megközelítésekkel; 

 problematizálás 

 újszerűség, egyéni hozzájárulás és eredetiség; 

 egy konkrét jelenségre irányuló értelmező-alkalmazó kutatás a kutatott problémával 

kapcsolatban; 

 a szaknyelv/terminológia helyes használata; 

 logikus, koherens gondolatmenet, gondozott stílus, helyesírás 

 A disszertációs dolgozatnak legalább 2 összefüggő kutatásból kell állnia, amely egy 

témát ölel fel. 



 

 

3. Következtetések (részletesen kidolgozott rész) 

 a hipotézisek igazolása; 

 az elért eredmények összegzése; 

 az eredmények kritikai összevetése a kezdeti célkitűzésekkel; 

 az egyéni hozzájárulás kiemelése; 

3.2.A kutatás korlátai 

3.3. A kutatás folytatásának lehetőségei 

IV. Bibliográfia/Szakirodalom 

 Ajánlatos a szakirodalom legalább három nyelven való tanulmányozása (a magyar és a 

román mellett még egy vagy két idegen nyelven). 

  Legalább egyharmada a könyvészetnek idegen nyelvű kell legyen. 

 A szakirodalmi jegyzéknek legalább 30-40 címet kell tartalmaznia; a 

téma alapkönyvészetére és a legújabb kutatási eredményeket, alkalmazásokat bemutató 

szakmunkákra egyaránt ki kell terjednie (az utóbbi 5-10 évben megjelent). 

Internetes szakirodalom: 

 Internetről letöltött szövegek szakirodalomként való felhasználása csak abban az esetben 

fogadható el, amennyiben a vizsgált problémakörben nincsenek vagy hozzáférhetetlenek a 

nyomtatásban is megjelent szakmunkák; 

 Az internetről letöltött szöveg nem helyettesíthet nyomtatásban megjelent szöveget; 

 Internetes forrásból származó információk, szövegek felhasználása csakis a 

pontos honlapcím és a forrás felhasználási időpontjának a megadásával fogadható el; 

 Az internetes forrásnak hozzáférhetőnek kell lennie a szakirányító és az értékelő bizottság 

tagjai számára; 

 Az internetről letöltött címek nem haladhatják meg a felhasznált szakirodalom 30%-t. 

 



 

 

IV. Etikai követelmények: 

 Plagizálás, másolás - szövegeknek, szövegrészeknek (akár az internetről való) 

átvétele/átmásolása beleértve, szigorúan tilos; 

 Idézés csakis idézőjelek használatával és a forráshely pontos megjelölésével történhet; 

 Más szerzők gondolataira való bármilyen hivatkozás csakis a könyvészeti forrás pontos 

megjelölésével történhet; 

 Az etikai követelmények be nem tartása a dolgozat visszautasítását, a hallgatónak a védési 

folyamatból való azonnali kizárását vonja maga után. 

V. Formai követelmények 

Terjedelem: 

 50-100 oldal, A4-es méret; számítógépes szövegszerkesztés; 

 Normal 12 pontos, Times New Roman betűtípus; 1,5-ös sortávolság; 2,5 cm 

lapszél, jobb- és balszélen rendezett (Justify) sorvégekkel. 

 

 



 

 

Melléklet 1. Román nyelvű borítólap 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

SPECIALIZAREA CONSULTANȚĂ ȘI INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ 

 

 

 

 

 

LUCRARE DE DISERTAŢIE 

 

 

 

 

 

Coordonator ştiinţific:        Absolvent: 

Titlu Nume Prenume        Nume Prenume 

 

 

 

 

[Anul]  



 

 

 

Melléklet 2a. Román nyelvű címlap 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

Facultatea De Psihologie Și Științe Ale Educației 

Specializarea Consultanță Și Intervenție Psihologică 

 

 

 

LUCRARE DE DISERTAŢIE 

 

Titlul lucrării 

 

 

 

 

 

Coordonator ştiinţific:        Absolvent: 

Titlu Nume Prenume        Nume Prenume 

 

 

 

[Anul]  



 

 

Melléklet 2b. Magyar nyelvű címlap 

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár  

Pszichológia és Neveléstudományok Kar  

Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás Mesterszak  

 

 

 

 

 

 

 

Disszertációs dolgozat 

 

Dolgozat címe 

 

 

 

 

 

 

 

Témavezető         Végzős hallgató  

Tudományos cím Név Keresztnév      Név Keresztnév  

 

 

 

[Év] 

 

 


