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Szakdolgozat elke szí te se nek szaba lyai 
Pszicholo gia alapke pze si szakon 
 

A felsőoktatási Képzési és Kimeneti Követelmények változásával összhangban, a Tanulmányi 

és Vizsgaszabályzatunk 2017. február 6-tól érvényes rendelkezései felmenő rendszerben 

átalakították a pszichológia alapszakon készítendő szakdolgozatot. Az ehhez a változtatáshoz 

kapcsolódó átmeneti szabályok lehetővé teszik, hogy a már a bent lévő hallgatók 

választhassanak a szakdolgozat elkészítésének régi és új módja között. Az alábbiakban 

röviden összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. 

1.)  Az új „portfólió” jellegű szakdolgozat négy műhelymunkából (teljes terjedelmükben) az 

oktatói értékelésükből és a képzés során szerzett tapasztalatokkal kapcsolatos önreflexióból 

áll. Ebben a szakdolgozati formában nem kell témavezetőt és témát választani. A 

témabejelentő lap helyett egy nyilatkozatot kell benyújtani portfólió jellegű szakdolgozat 

választásáról a témabejelentésre meghatározott határidőig a Tanulmányi Osztálynak. 

(Részletesen a Pszichológiai Intézet letöltési anyagai között: „Szakdolgozati portfólió 

készítése Pszichológia alapképzési szakon”) 

2.) Az eddigi szabályok szerinti szakdolgozat egy műhelymunkát tartalmaz kibővített 

formában, plusz a többi műhelymunka 3-5 oldalas összefoglalóját. (Részletesen a 

Pszichológiai Intézet letöltési anyagai között „Pszichológia szakon készítendő hallgatói 

dokumentumok szabályozása” c. dokumentumban.) Ebben az esetben témavezetőt és 

témát kell választani, a témabejelentő lapot kitöltve, aláíratva határidőre a Tanulmányi 

Osztályon le kell adni! (TVSZ 77. § (4)) 

Ki melyik formát választhatja? 

 Aki 2017 tavaszán adja le a BA szakdolgozatát és jelentkezik záróvizsgára, csak az 

eddigi formában (2.) adhatja le a szakdolgozatát.  

 Aki 2017 őszi félévében vagy később adja le BA szakdolgozatát és jelentkezik 

záróvizsgára, választhatja a portfólió jellegű szakdolgozatot (1.) vagy az eddigi 

szabályok szerinti szakdolgozati formát (2.), a megfelelő nyilatkozat illetve 

témabejelentő űrlap leadásával. 

  

FIGYELEM! A portfóliót választóknak a megadott űrlapon be kell szerezniük utólag 

a korábbi műhelymunkák témavezetői értékelését is. 

 Aki 2017-ben vagy később nyer felvételt pszichológiai alapképzésre, a szakdolgozatát 

portfólió (1.) formában készíti el.  
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Tanulmányi és Vizsgaszabályzatunk 2017. február 6-tól érvényes 

rendelkezései: 
 

77. §  Szakdolgozat 

{…..} 

(4) Szakdolgozati témát 10, 11 és 12 féléves képzésben a VIII., 8 féléves képzésben a VI., osztatlan 

tanári mesterképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat megkezdését megelőző félév végéig, 6 

féléves képzésben a IV., 4 féléves diszciplináris mesterképzésben a II. szemeszterben a szorgalmi 

időszak végéig kell választani. A szakirányú továbbképzések és felsőoktatási szakképzés esetében 

– kivéve a mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzési szakot - szakdolgozati témát a 4 

féléves képzésben a III., a 3 féléves képzésben a II., a 2 féléves képzésben az I. szemeszterben a 

szorgalmi időszak végéig kell választani. Mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzési szakon 

a szakdolgozati témát a IV. szemeszter szorgalmi időszakának végéig kell leadni. Az osztott 

tanári mesterképzésben az összefüggő tanítási gyakorlatot megelőző félévben kell témát 

választani. 

{….} 

 (7) Témaváltoztatáshoz tanszék/intézetvezetői engedély szükséges. Az engedélyeztetés díjköteles, 

kivéve, ha a témaváltoztatás nem a hallgatónál felmerülő okból szükséges. A változás 

bejelentésének utolsó határideje 10 és 12 féléves képzésben a IX., 8 féléves képzésben a VII., 6 

féléves képzésben az V., 4 féléves diszciplináris képzésben III. szemeszterben a félévi 

vizsgaidőszak utolsó napja. 

{….} 

(20) A pszichológia alapképzési szakon a jelen §-ban foglalt rendelkezéseket az alábbi eltérésekkel 

kell alkalmazni: 

a) a szakdolgozat a teljes műhelymunkákból és a részműhelymunkák beszámolóiból, ezek oktatói 

értékeléséből, valamint a hallgatói önreflexióból készített portfólió; 

b) a hallgatónak szakdolgozati témát választania nem kell, témavezető felkérése nem kötelező, így 

témabejelentésre sem kerül sor. 

c) a szakdolgozatot a záróvizsga bizottság értékeli, ahhoz írásos bírálat előzetesen nem készül. 

(21) A (20) bekezdésben foglaltakat azoknál a hallgatóknál kell először alkalmazni, akiknek hallgatói 

jogviszonyuk 2017/2018. tanévben vagy azt követően jött létre. 

(22) Azon pszichológia alapképzési szakos hallgatók, akiknek hallgatói jogviszonyuk 2017/2018. 

tanévet megelőzően jött létre, de a szakdolgozati témát még nem választottak, vagy már 

választottak, de a (7) bekezdés szerint – díjfizetés mellett – még kérhetik a téma megváltoztatását, 

választhatják, hogy az (1)-(19) bekezdésekben foglalt rendelkezések helyett a (20) bekezdésben 

rögzített szabályok szerint készítik el szakdolgozatukat. Ez esetben témabejelentő (illetve 

témaváltoztatás esetén, témabejelentő módosítási kérelem) helyett nyilatkozatot kell leadniuk a 

(4), illetve témaváltoztatás esetén a (7) bekezdésben rögzített időpontig, miszerint a (20) bekezdés 

szerint kívánják elkészíteni a szakdolgozatukat. Amennyiben a hallgató a (20) bekezdés szerinti 

szakdolgozat elkészítési szabályokat választotta, úgy a későbbiekben már nem kérheti az (1)-(19) 

bekezdések szerinti szakdolgozat elkészítést. 


