SSTF Teológia alapszak

Teológiai műhely
- vizsgakövetelmény –
A tantárgy teljesítésének feltétele írásbeli dolgozat beadása az alábbi szempontoknak
megfelelően:
Teológiai műhely (kötelező tantárgy – 6 kredit)
Az írásmagyarázati teológián kívüli teológiai tudományágak – tehát rendszeres teológia,
egyháztörténeti teológia, gyakorlati teológia, vallástörténet, filozófiatörténet vagy pedig a
Biblia és művészetek - témakörében elhangzott előadás vagy szemináriumi munka feldolgozása
3-5 oldalon. Fontos, hogy a dolgozatban legyen személyes reflexió, esetleg kérdés-felvetés,
vagy a témával kapcsolatos, más forrásból merített ismeretekre hivatkozás.
Az előadást vagy szemináriumot a www.sstf-tavoktatas.hu oldalon közzétett témákból lehet
kiválasztani. A témák hanganyaga a távoktatási oldalon megtalálható.
Tartalmi követelmények:
A dolgozatnak a következő tartalmi tagolást (bevezetés, tárgyalás, összegzés) kell követnie:
Bevezetés


A dolgozat témájának meghatározása, a témaválasztás indoklása stb.

Tárgyalás




A téma kifejtése világos, logikusan felépített, megfelelően tagolt módon (bekezdések,
szükség szerint címek, alcímek stb.) A cél nem az előadás/szeminárium szó szerinti
visszaadása, hanem az alapkérdés/kérdésfelvetés, a fő gondolatmenet rekonstruálása,
hangsúlyos megállapítások kiemelése. Ezt egészítse ki személyes reflexió (pl. egyetérte az elhangzottakkal, ha igen/ha nem, miért?), más (tudományos vagy saját) állásponttal
való összevetés, javaslatok megfogalmazása, kiegészítés, esetleg vitatás stb.
A konzulens oktató az adott témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozását
írhatja elő.

Összegzés


A feldolgozott témához kapcsolódó megállapítások, következtetések lényegretörő,
rövid összefoglalása.

Felhasznált irodalom jegyzéke


A bibliográfiai adatközlés és idézés szabályairól lásd: Követelmények és útmutató a
szakdolgozat
megírásához
c.
segédanyag
12-17.
oldala.
Letölthető:
https://www.sola.hu/download/segedanyagok/Szakolgozati_utmutato.pdf
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Formai követelmények:
-

Terjedelem: 3-5 oldal
Sorköz: 1,5
Betűtípus: Times New Roman vagy Arial (Microsoft Word)
Betűméret: 12 (Microsoft Word)
Margók: 2,5 cm

A dolgozat elején az alábbi adatokat kell feltüntetni:
-

Tantárgy neve és kódja
A dolgozat készítőjének neve
A dolgozat készítésének ideje tanév, félévben megadva
A dolgozat címe és/vagy a feldolgozott előadás/szeminárium címe

Konzultációs lehetőség:
A dolgozatok megírásához igény esetén a feldolgozásra kiválasztott előadás/szeminárium
témavezetője nyújt segítséget. A témák feldolgozását és a kutatást segítheti a
Kutatásmódszertan tantárgy előadásainak meghallgatása.
A dolgozatok leadása:
-

A 2020/21-es tanév őszi félévében: 2020. október 15-től 2021. január 10-ig.
A 2020/21-es tanév tavaszi félévében: 2021. március 15-től 2021. június 15-ig.

A dolgozatokat a megadott határidőig a teologia@sola.hu e-mail címre kell megküldeni. A
tárgyban kérjük feltüntetni: „Teológiai műhely dolgozat”. Amennyiben a hallgató 5
munkanapon belül nem kap visszajelzést a Tanulmányi Osztálytól, hogy dolgozata
megérkezett, kérjük azt ismét elküldeni.

FIGYELEM: A dolgozatnak saját szellemi terméknek kell lennie, melynek ellenőrzésére
a témavezető oktató szóbeli beszámolót írhat elő!
Más írásművek részleteinek hivatkozás nélküli másolása (plágium) esetén a dolgozat nem
kerül elfogadásra, az érdemjegy elégtelen!

