A filozófia szak szakdolgozati szabályzata
Elfogadta a Filozófia Intézet Intézeti Tanácsa 2007. december 11-én
további pontosításokkal kiegészítve 2009. szeptember 29-én
0. A szakzáró dolgozattal kapcsolatos általános rendelkezéseket ld.: HKR 75–83. §.
Jelen szakdolgozati szabályzat a kredites és a nem-kredites osztatlan filozófia szakos
képzésre vonatkozik.
1. A szakzáró tanegységek. Kényszerrendezés
1.1
A szakzáró dolgozat benyújtásának és a záróvizsgának a feltétele, hogy a hallgató a
filozófia szak tantervében előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségeknek (a
szakdolgozat, az előírt államilag elismert nyelvvizsga és a záróvizsga kivételével)
mindenben eleget tett, illetve a szakdolgozathoz rendelt kreditpontok kivételével a
képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontokat megszerezte, és
mindennek eredményeképpen szakos végbizonyítvánnyal (abszolutóriummal)
rendelkezik, ld. HKR 75. §.
2. A szakdolgozat (FL-500 ill. FLN-SZD)
2.1
A szakdolgozat (a továbbiakban: a dolgozat) olyan minimum 100 000 és maximum
200 000 leütés hosszúságú, szakcikkekből, mint fejezetekből álló, rövid értekezés
formájú eredeti írás, mely a filozófia szak több kollokviumi tárgyának témájába vág, s
e kollokviumokra kötelezően előírt szakirodalmon túl a kérdéskör idegen nyelvű
irodalmának reprezentatív földolgozásáról tanúskodik.
2.2
A szakdolgozatként benyújtott írás korábban bármilyen képzési követelmény
teljesítésére benyújott írással vagy írásokkal összesen legfeljebb a szakdolgozat
terjedelmének kétharmad részében egyezhet meg. A szakdolgozatokkal kapcsolatos
további tartalmi és formai követelmények és ajánlások megegyeznek a Filozófia szak
szigorlati dolgozatokkal kapcsolatos követelményeivel és ajánlásaival (ld.
http://phil.elte.hu/stuff/szigd_kov.rtf)
2.3
A Filozófia Intézetben a szakdolgozatok minden esetben témavezető irányításával
készülnek, ennek megfelelően az Intézethez elfogadásra benyújtott szakdolgozati
témaválasztási űrlapokon minden esetben szerepelnie kell témavezetőnek (ld. HKR
77. § (2), és vö. 77. § (9)).
2.4
A szakdolgozat leadásának határidejét és módját az ELTE HKR és az ahhoz fűzött
BTK Kari különös rész tartalmazza.
2.5
A szakdolgozatok file-ban is leadandók a Filozófia Intézet titkárságán.
2.6
A szakdolgozatok publikusak: A beérkezett dolgozatok egy példányát az Intézet
könyvtára őrzi, ahol az csak helyben olvasás céljára mindenki számára hozzáférhető.
A szakdolgozatokat a Filozófia Intézet honlapján is hozzáférhetővé teszi.
3. A szakzáróvizsga (FL-501 ill. FLN-ZV)
3.1
A szakzáróvizsga nyilvános (ld. HKR 79. § (6)), azon bárki részt vehet, és

3.2

kérdéseit, illetve megjegyzéseit előzetesen írásban eljuttathatja a
szakzáróvizsga-bizottság elnökéhez. Az írásban beérkezett kérdéseket és
megjegyzéseket a szakzáróvizsga-bizottság elnöke a vizsga megkezdése előtt
ismerteti. A szakzáróvizsgát a szakzáróvizsga-bizottság elnöke vezeti, a
szakzáróvizsga-bizottság tagjain és a hivatalból meghívottakan kívüli
jelenlévők kérdést és hozzászólást csak a szakzáróvizsga-bizottság elnökének
felszólítására fogalmazhatnak meg a vizsga folyamán.
A szakzáróvizsgán a szakdolgozat témavezetője és a szakdolgozatot értékelő
szakértő tanácskozási joggal vesz részt (ld. HKR 83. § (5)).

