
 

 

 

 

Szakdolgozati 

szerda

DE BTK,  TÖRTÉNELMI INTÉZET,  

  

  

  
 

T E M A T I K A   
 

 
ALKALOM DÁTUM TÉM A

1.  09. 12. Bevezetés.
megismerés lehet
kauzalitás.

KUTATÁSMÓDSZERTAN 

2. 09. 19. Kutatásmódszertan I.
lehető
vagy digitális másolatot, hogy az kés
szakdolgozat megírásához? A cédulázás hagyományos és digitális 
technikája.

3. 09. 26. Kutatásmódszertan II.
nyomtatott bibliográfiák alkal
kereső
Arcanum, NEDA, KSHKönyvtár, British Library EThOS, Internet 
Archive, JSTOR, GoogleTudós).

IRODALOM ÉS HIVATKOZÁS 

4. 10. 03. Irodalom és hivatkozás I.
típusai, a részletes bibliográfiai leírás módjai (többkötetes m
gyűjteményes kötetek, periodikumok).

5. 10. 10. Irodalom és hivatkozás II.
(sorszámozott, zárójeles, lapalji, fejezet vagy szöveg végi). A hivatkozás 
típusai az akadémiai és a Harvarad módszer szerint (levéltári, 
szakirodalmi, jogszabályi, orális, audiovizuális).

SZÁMONKÉRÉS, MEGBESZÉLÉS

6. 10. 17. Az eddig megbeszélt témák anyagából zárthelyi dolgozat. A félév során 
folytatott kutatási eredmények megbeszélése.

DOKUMENTUMSZERKESZTÉS

7. 10. 24. Szerkesztés I.
kiemelések, felsorolások, idézetek (módja és típusa), utalások (ábrákra, 
táblázatokra, oldalakra, jegy

8. 10. 31. Szerkesztés II.
ábrák, 
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Szakdolgozati szeminár ium 

szerda, 10:00–11:30, főépület 321. terem 

DE BTK,  TÖRTÉNELMI INTÉZET,  M ODERNKORI M AGYAR T ÖRTÉNETI 

 https://www.facebook.com/Modernkori-Magyar-Történeti-Tanszék

 szilagyi.zsolt@arts.unideb.hu  4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

 +36 52 512 900 mellék 22135  Főépület: III/321. tanári szoba

A 

Bevezetés. A tudomány és a kutatásmódszertan alapjai
megismerés lehetőségei, elméleti kérdései. Dedukció, indukció, 
kauzalitás. 

Kutatásmódszertan I. A források típusai, fellelhetősége, felhaszná
lehetőségei. Hogyan készítsünk a forrásokról tartalmi kivonatot, átírást 
vagy digitális másolatot, hogy az később felhasználható legyen a 
szakdolgozat megírásához? A cédulázás hagyományos és digitális 
technikája. 

Kutatásmódszertan II. Szakirodalomban való tájékozódás módjai. A 
nyomtatott bibliográfiák alkal-mazása, az elektronikus gy
keresőmotorok használata (MOKKA, MATARKA, Hungaricana, 
Arcanum, NEDA, KSHKönyvtár, British Library EThOS, Internet 
Archive, JSTOR, GoogleTudós). 

 

Irodalom és hivatkozás I. Irodalomjegyzék és bibliográfia. A bibliográfia 
típusai, a részletes bibliográfiai leírás módjai (többkötetes m
űjteményes kötetek, periodikumok). 

Irodalom és hivatkozás II. Jegyzetek és hivatkozások. A jegyzetek típusai 
(sorszámozott, zárójeles, lapalji, fejezet vagy szöveg végi). A hivatkozás 
típusai az akadémiai és a Harvarad módszer szerint (levéltári, 
szakirodalmi, jogszabályi, orális, audiovizuális). 

MEGBESZÉLÉS 

Az eddig megbeszélt témák anyagából zárthelyi dolgozat. A félév során 
folytatott kutatási eredmények megbeszélése. 

DOKUMENTUMSZERKESZTÉS 

Szerkesztés I. A folyószöveg tagolása. Címrendszer, bekezdések, 
kiemelések, felsorolások, idézetek (módja és típusa), utalások (ábrákra, 
táblázatokra, oldalakra, jegy-zetekre). 

Szerkesztés II. Illusztrációk készítése, beszúrása, aláírása. Táblázatok, 
ábrák, mellékletek. 
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A tudomány és a kutatásmódszertan alapjai. A történeti 
ségei, elméleti kérdései. Dedukció, indukció, 

ősége, felhasználási 
sünk a forrásokról tartalmi kivonatot, átírást 

bb felhasználható legyen a 
szakdolgozat megírásához? A cédulázás hagyományos és digitális 

lomban való tájékozódás módjai. A 
mazása, az elektronikus gyűjtemények és 

motorok használata (MOKKA, MATARKA, Hungaricana, 
Arcanum, NEDA, KSHKönyvtár, British Library EThOS, Internet 

Irodalomjegyzék és bibliográfia. A bibliográfia 
típusai, a részletes bibliográfiai leírás módjai (többkötetes művek, 

Jegyzetek és hivatkozások. A jegyzetek típusai 
(sorszámozott, zárójeles, lapalji, fejezet vagy szöveg végi). A hivatkozás 
típusai az akadémiai és a Harvarad módszer szerint (levéltári, 

Az eddig megbeszélt témák anyagából zárthelyi dolgozat. A félév során 

folyószöveg tagolása. Címrendszer, bekezdések, 
kiemelések, felsorolások, idézetek (módja és típusa), utalások (ábrákra, 

Illusztrációk készítése, beszúrása, aláírása. Táblázatok, 
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ALKALOM DÁTUM ELŐADÁS TÉMÁJA 

9. 11. 07. Szerkesztés III. Járulékos részek: függelék, rövidítések jegyzéke, 
illusztrációk (ábrák, térképek, képek, elektronikus mellékletek) jegyzéke, 
mutatók (név-, tárgy-, helymutató). A szakdolgozat borítója, 
tartalomjegyzéke, oldalszámozása, fejléce, margója és a szerző 
nyilatkozata. 

10. 11. 14. Szerkesztés IV. Szöveggondozás, korrektúra, típushibák, helyesírás. 

PREZENTÁCIÓ 

11. 11. 21. Prezentáció I. A szakmailag megfelelő PowerPoint készítésnek 
szempontjai és módjai. 

12. 12. 28. Prezentáció II. Tudományos eredmények prezentálása 1. 

13. 12. 05. Prezentáció III. Tudományos eredmények prezentálása 2. 

TUDOMÁNYETIKA  

14. 12.12. A kutatás etikai kérdései. A szakdolgozat leadásának, megvédésének 
körülményei, az ezzel kapcsolatos technikai tudnivalók megbeszélése. 

 

 

 
Debrecen, 2018. augusztus 28. 
 

Dr. Szilágyi Zsolt 
egyetemi adjunktus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szeminárium teljesítésének feltételei 

A kurzus rendszeres látogatása, az alább megadott szakirodalom ismerete, befogadása és a zh 
eredményes megírása (6. héten). Továbbá a következő beadandók elkészítése a megjelölt határidőre: 
1–2. A választott szakdolgozati témához kapcsolódó bibliográfia összeállítása és a tervezett 
szakdolgozat tartalomjegyzékének elkészítése (5. hétre). 3. A bibliográfiából szabadon választott, 
lehetőleg öt évnél nem régebbi kötet 2-3 oldalas recenziójának elkészítése (8. hétre). 4. Egy 10 perces 
(ppt) prezentáció elkészítése, bemutatása (11. hétre). 5. Egy fejezet megírása a tudományos közlés 
szabályai szerint, a formai követelmények megtartásával (13. hétre). 
 

Kötelező irodalom 

ECO, Umberto. Hogyan írjunk szakdolgozatot? Ford. KLUKON Beatrix. Partvonal Könyvkiadó, 
Budapest, 2012. � GYÁNI  Gábor: Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem. 
Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2010. � GYURGYÁK  János. Szerzők és szerkesztők kézikönyve. 
Második, átdolgozott kiadás. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. (Osiris Kézikönyvek.) 
 


