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konzultációkkal segített önálló kutatómunka végzése, az alapozó képzés és a
szakmai törzsképzés keretében tanult ismeretek és készségek integrált
felhasználása,
kutatói munka módszerére vonatkozó ismeretek elmélyítése, értő alkalmazása,
önálló írásos beszámoló készítése az elvégzett munkáról,
az elvégzett munka vagy valamely részletének bemutatása szóbeli formában,
a Tudományos Diákköri Konferencián való esetleges részvétel előkészítése, és
a szakdolgozati munka előkészítése.

A TÁRGY ELVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TANULMÁNYI MUNKA MENETE

Feladatkiírás
A hallgatónak a szakon oktatók, elsősorban a Szociológia és Kommunikáció Tanszék, illetve a
Társadalomismeret Intézet munkatársai – a konzulensek – által kiírt témák közül kell kiválasztania azt,
amelyben el szeretne mélyülni. Amennyiben a hallgató olyan témát szeretne feldolgozni, amely nem
szerepel a kiírtak között, ez lehetséges, ha a konzulensek között talál olyat, aki elvállalja e téma
vezetését. A témakiírás tartalmazza a téma megjelölését, rövid leírást a témákhoz kapcsolódó
elvárásokról, illetve megjelöl néhány a munka során feldolgozandó, feldolgozható szakirodalmat. A
projektfeladat témák az előző félév szorgalmi időszakának kezdetén kerülnek fel a tanszék honlapjára,
tájékoztató jelleggel.

Regisztráció
A 2017/18/2 félévre a regisztrációs lapot legkésőbb 2018. február 16. (péntek) 12.00 óráig kell
feltölteni az oktszerv.szoc.bme.hu. oldalon. A FELTÖLTÉS ELŐTT REGISZTRÁLJANAK AZ OKTSZERVRE!
Ezt követően az első küldést kezdeményező funkció nem lesz elérhető, a továbbiakban már csak
javítani lehet a már egyszer elküldött regisztrációs lapot (visszautasítás esetén). Elfogadott
regisztrációs lap hiányában a hallgató a kurzusra nem kaphat sem aláírást, sem jegyet.

Konzultáció
A kurzus teljesítésének feltétele a rendszeres konzultáció, amelyekre a félév során legalább öt
alkalommal kerül sor, a konzulenssel egyeztetett időpontban. Az első konzultáció időpontja
legkésőbb 2018. február 26. A konzultációkat a konzulens az e tájékoztató anyag végén mellékelt
konzultációs lapon az aláírásával igazolja. Ha a konzultációk száma nem éri el az ötöt, vagy nem
kezdődtek meg időben, akkor a hallgató nem szerezhet aláírást a tárgyból. A konzulens a
témakiírásban előírhat (maximum heti egy konzultációs alkalmat tartalmazó) sűrűbb konzultációs
rendet is, ez esetben a hallgatónak a konzulens által megszabott feltételeknek kell megfelelnie ahhoz,
hogy aláírást szerezzen.

A dolgozat
A féléves munka során a hallgatónak egy 30 000-50 000 leütés terjedelmű dolgozatot kell
elkészítenie a szorgalmi időszak végéig (2018. május 18. (péntek) 12.00 óra). A dolgozatnak egy
világosan körülhatárolt kommunikációs jelenséget kell vizsgálnia VAGY egy összetett jelenség
kommunikációs szempontú és módszerű vizsgálatát kell megvalósítania. Kommunikációs szempontú
vagy módszerű dolgozat az, amely például egy jelenséget, eseményt, folyamatot a társadalmi
kommunikációval, a közvetlen emberi kommunikációval, az érvelési és elemzési módszerekkel, a
kultúraközi kommunikációval, a kommunikációelméletekkel, a medializált és hálózati
kommunikációval, vagy a kommunikációtechnológiával foglalkozó tantárgyak keretében tanult vagy
oda besorolható eszköztárral dolgoz fel. Az iménti felsorolás nem kizáró és kimerítő jelleggel
határozza meg, hogy mi tekinthető kommunikációs szempontúnak vagy módszerűnek, hanem
csupán támpontokat kíván adni hozzá. Így a projektfeladat (vagy szakdolgozat) keretében a hallgató
elkalandozhat olyan témák irányba, amelyet a képzésünk ugyan nem preferált területként jelöl meg
(újságírás, nyomatatott és elektronikus sajtó stb.), de amely nyilvánvalóan teljesíti, hogy
kommunikációs szempontú vagy módszerű munkának tekinthető.

A dolgozat elkészítésekor a hallgató a konzulenssel egyeztetve háromféle alaptípus közül választhat:




szakirodalmilag megalapozott, tudományos jellegű kutatás;
alkalmazott kutatás, mely nem tudományos jellegű, ám módszereiben megalapozott,
világos kérdés(eke)t vet fel, jól megfogalmazott szempontrendszert, módszert követ;
kreatív produktum és ahhoz kapcsolódó kontextuális elemzés.

Ha a hallgató egy korábbi dolgozatnak (pl. szeminárium dolgozatának) témáját fejleszti tovább a
projektmunka keretében, akkor a korábbi munkáját a konzulensnek meg kell mutatnia. A
korábbi munkát a szokásos hivatkozási formában fel kell tüntetnie a dolgozatban. Részletes leírást
találhatnak a benyújtandó dolgozat elkészítéséhez és a formai követelményekhez itt: Útmutató
vizsgadolgozatokhoz

A dolgozat értékelése, határidők, pótlási lehetőségek
Az egységes értékelés érdekében az értékelők értékelési táblázatokat használnak, ezek alapján adnak
pontszámokat. A formai követelmények egyben kritérium követelmények is a dolgozat
elfogadásához, azaz ezek teljesülése híján a kurzus elégtelen (1) érdemjeggyel zárul. A félévi munkát
a konzulens, a dolgozatot egy független opponens értékeli.
A dolgozat leadási határideje: 2018. május 18. (péntek) 12.00 óra. A projektfeladatot az
oktszerv.szoc.bme.hu oldalon feltöltve kell leadni. Az első alkalommal meg kell adni a felhasználói
nevet, ez mindenkinek a Neptun kódja. A sikertelen (jelszó nélküli) bejelentkezést követően az oldal
arra az e-mail címre küldi el a jelszót, amit a hallgató a tanszéknek megadott. Ezt követően lehet
bejelentkezni az oldalra.
Ha a feltöltés sikertelen, kérjük, hogy frissítsék a böngészőjüket (elsősorban Google Chrome vagy
Firefox használata javasolt). Kérjük továbbá, hogy a leadási határidő előtt legalább egy héttel
mindenki lépjen be és próbálja ki, hogy sikeresen fel tud-e tölteni egy dokumentumot (ezt a próbát
utána törölje is ki, utána már csak a véglegesen leadott dolgozat legyen fent). Ha a próba esetleg
nem sikerül, akkor a probléma leírását és az esetleg kapott hibaüzenet az alábbi e-mail címre küldje
el:
klucsikg[at]klucsikg.com
Az
elkészült
bírálatokat
is
ezen
a
felületen
lehet
majd
megtekinteni.
Kérjük, hogy maximum 5 MB méretű legyen a feltöltött file. A képeket és ábrákat tehát ennek
megfelelően kell méretezni.
A dolgozatokat Word (.doc) formátumban kell feltölteni.
A konzulens az aláírás megszerzésének feltételei alapján dönt arról, hogy a dolgozat értékelésre
bocsátható-e. Amennyiben a hallgató a félév során nem teljesítette az aláírás megszerzésének
feltételeit, a kurzust „nem teljesített” eredménnyel zárja. Amennyiben a hallgató megkapja az
aláírást, a konzulens a szorgalmi időszak utolsó hete során áttekinti a dolgozatot, és




az értékelési táblázat rá vonatkozó szakaszának megfelelően értékeli a hallgató
féléves munkáját,
ellenőrzi, hogy a dolgozat megfelel-e kritérium követelményeknek,
illetve javaslatokat tesz azzal kapcsolatban, hogy a dolgozat milyen kiegészítésekre,
javításokra szorul a konzulensi értékelés eredményének javítása érdekében; ezt az
értékelést a szorgalmi időszak utolsó napjáig a hallgató elé tárja személyes
konzultáció során, vagy e-mailben. Amennyiben a dolgozat nem felelt meg a formai

kritériumoknak, és az oktató e hiányosságok pótlására szólítja fel a hallgatót, ez a tény
a konzulensi értékelésben rögzítésre kerül, és a megszerzett végleges pontszám
alapján számítotthoz képest egy érdemjeggyel rontja a projektfeladatra adott
érdemjegyet.
Az aláírási feltételeknek megfelelt hallgatónak ennek megfelelően a javítást követő 1 hétben van
lehetősége a kritériumokkal kapcsolatos hiányosságok pótlására, és a dolgozat javítására a konzulens
javaslatainak alapján. A javított verziót a rajko.a@eik.bme.hu címre kell elküldeniük.


A hallgatónak dolgozatát nyomtatott formában is le kell adnia a vizsgaidőszak első
hetén szerda délig (2018. május 23.) a tanszéki titkárságon elhelyezett gyűjtő
dobozba. A nyomtatott dolgozathoz mellékelni kell a konzultációs lapot és a
projektleadási lapot.

Az opponens 2018. június 03-ig értékeli a dolgozatot, az összesített írásbeli pontszámokat a tárgy
felelőse a hallgató tudomására hozza.
Az a hallgató, aki nem éri el az írásbelin mindkét bírálati eredmény egyenkénti minimum 50%-át –
bírálónként max. 100-100 pont adható, - elégtelen (1) eredménnyel zárja a félévet. Amennyiben a
két értékelés között min. 40 pont eltérés van, úgy a dolgozatot egy harmadik oktató is értékelni fogja.

Szóbeli prezentáció
A projektdolgozatra elégséges pontszámot (legalább 50%) szerző hallgató vehet részt a szóbeli
prezentáción. A szóbeli prezentáció nyilvános vizsga, amelyen 10–15 hallgató és két, a hallgatókkal
nem konzulensi viszonyban lévő oktató vesz részt. A hallgatók 15-20 percben bemutatják kutatásukat
és dolgozatukat, a feltett kérdésekre válaszolnak. A hallgató prezentációjához használhat vetített
bemutatót, posztert vagy nyomtatott, a közönségnek kiosztott anyagot.
A szóbeli vizsga beosztását az írásbeli eredmények kihirdetését követő héten, de legkésőbb 2018.
június 6.-ig közöljük a hallgatókkal. A kiírt vizsganapok: 2018. június 12-13. A pontos beosztást meg
fogják kapni, vagyis nem a hallgató dönti el, hogy a három kiírt időpont közül melyiken vesz részt.
Amennyiben a hallgató valamilyen okból nem tud részt venni a számára kiírt vizsgaalkalmon, és ezt
igazolással csatolva időben jelzi, lehetőség szerint másik időpontot biztosítunk számára.

Szóbeli prezentáció értékelése
A szóbeli prezentációt a személyes kommunikációs jelenlét, a prezentációs anyag(ok), az előadás
felépítése, az előadás tartalma, a felmerült kérdések kezelése, és az időkezelés szempontjából
pontozzák az értékelők.
Az a hallgató, aki nem éri el a szóbelin megszerezhető pontszám 50%-át, elégtelen (1) eredménnyel
zárja a félévet.
A vizsgaalkalmakat, így a szóbeli eredmények pótlására szolgáló vizsgaalkalmat is a vizsgaidőszak
elején jelöljük ki. A betegség vagy egyéb akadályoztatás miatt elmulasztott szóbeli vizsga ismétlésére
is ekkor van lehetőség. A TVSZ értelmében, a „hallgató tanszékvezetőhöz benyújtott, megfelelően
indokolt kérésére a javítóvizsgát […] a tanszékvezető döntése alapján más oktató vagy bizottság előtt
teheti le.”

Követelmények
Tantárgyi követelmény a szorgalmi időszakban: rendszeres konzultáció, az írásbeli dolgozat
elkészítése a megadott határidőre; vizsgaidőszakban: szóbeli prezentáció.
Az aláírás feltételei
A konzulens a következő feltételek együttes betartása esetén ad aláírást:




kapcsolatfelvétel a témavezetővel
dolgozat (produktum) egy oldalas tervének és a releváns források provizórikus
bibliográfiájának feltöltése az oktszerv.szoc.bme.hu oldalon a konzultációs lapon
igazolt legalább minimum öt konzultáció (a szorgalmi időszakban során),
a dolgozat feltöltése az oktszerv.szoc.bme.hu oldalon 2018. május 18. (péntek) 12.00
óra

A jegyszerzés feltételei
A hallgató a következő feltételek együttes teljesülése esetén kaphat jegyet:





a dolgozat végleges verziójának feltöltése az oktszerv.szoc.bme.hu oldalon 2018.
május 18. (péntek) 12.00 óra
mindkét bírálati eredmény egyenként minimum 50%
szóbeli prezentáció tartása (a vizsgaidőszakban kijelölt időpontok egyikén, a
beosztást az írásbeli eredmények ismertetése után kapják meg)
a szóbeli értékelés eredménye minimum 50%

BME Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak
Projektfeladat – Konzultációs lap
A hallgató neve:
A neptun kódja:
A konzulens neve:

Konzultáció ideje Elvégzett feladat

1.

2.

3.

4.

5.

Konzulens
aláírása

BME Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak
Projektfeladat – Dolgozatleadási lap
A hallgató neve:
A neptun kódja:
A konzulens neve:
A hallgató megszerezte az aláírást, dolgozatát értékelésre bocsátom.

A konzulens aláírása

A félév során megismertem, és tudomásul vettem a hivatkozás szabályaira vonatkozó tanszéki
irányelveket, és a plágiumra vonatkozó szigorú szankciókat. Kijelentem, hogy e projekt dolgozat
teljes egészében a saját munkám, az abban felhasznált idézetek, adatok és gondolatok forrásait a
tudományos munka megismert kritériumaival összhangban minden esetben feltűntettem.
Hozzájárulok, hogy dolgozatomat a tanszéki oktatásban a következő módon hasznosítsa:
 nevem feltűntetésével  anonimizálva
 nyilvános internetes felületen publikálva  jelszóval védett, kizárólag a tanszék oktatói és
hallgatói számára hozzáférhető webes felületen publikálva
 a személyes
projektkonzultációkon és órákon bemutatva.
A dolgozattal kapcsolatban  teljes mértékben fenntartom szerzői jogaimat  a szerzői jogok
egy részéről lemondok, és annak felhasználásával kapcsolatban a Creative Commons Nevezd
meg! Ne add el! Így add tovább!
licencét1 tekintem irányadónak.
A dolgozat tanszéki oktatásban történő további felhasználásához nem járulok hozzá .

Kelt:

1

A hallgató aláírása

A Creative Commons licenccel kapcsolatban itt találsz részletes információt: http://creativecommons.org/licenses/by-

nc-sa/2.5/hu/.

