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0. Az esszéfeladat számítógépes szövegszerkesztővel (vagy írógéppel) készül, vagyis
kinyomtatása után egyéb információkat kézírással hozzáadni súlyos eretnekség!
Tehát: ha valami kimaradt, akkor azzal az elektronikus dokumentumot illik
kiegészíteni; ezután a dolgozatot újra ki kell nyomtatni.
1.
a. Ügyeljünk a „heje-sírásra”1! Attól, hogy a Word valamit nem húz alá, még
lehet, hogy el van írva – vagy fordítva.
b. Emellett: a Word nem segít felkutatni a félresiklott vagy semmitmondó
mondatokat, így erre az alkotó feladata odafigyelni. Pl.: kerülendő az „a
macska szőrös állat” jellegű állítások szövegbe integrálása!
c. A feladat az, hogy rövid szakszöveget állítsanak elő. Ennek megfelelően
népmesei vagy mitológiai elemek, FACEBOOK stílusú vicces megjegyzések és
pongyola kifejezéseknek az esszében helye nincs.
2. A feladatkiírásban kért információkat kéretik az esszé elején, a jobb felső sarokban
feltüntetni az alábbi módon:
Név:
Neptun kód:
Mérés ideje:
Tervezett szakirány(ok):

Gipsz Jakab [256]
JL4HZ9
2030. december 42.
pék

3. Amennyiben a dolgozat több lapból áll, úgy ezeket az információkat (és így)
szíveskedjenek minden lapon feltüntetni és-vagy összekapcsozni a papírokat! (A
dolgozatlapok sajátos összehajtogatása még nem egyértelmű bizonyítéka az egyes
papírok összetartozásának.)
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Gyengébbek kedvéért: helyesírásra

4. A beszúrt ábrákhoz ábraaláírást is kell készíteni, illetve hivatkozni kell rájuk a
szövegben, ahogy ezt az 1. ábra szemlélteti:

1. ábra: A beadandó készítésének fázisai

5. A felhasznált forrásanyagokat a dolgozat végén számozott listába kell foglalni az
alábbi mintához hasonlóan (ámde ennél pontosabban):

Felhasznált irodalom:
[1] Wikipedia
[2] Google
[3] Origo
Ezekre az irodalmakra pedig a szövegben szórványosan illik hivatkozni, például a
következő mondatrészletek felhasználásával:
 … ahogy azt az [1] hivatkozásban olvashatjuk.
 … (lásd: [2]).
 A [3] forrásban olvasható, hogy…
6. Több paraméter táblázatos összehasonlítása nagyon helyes és értékelendő, DE:
a. Ebben az esetben is alkalmazandó az ábráknál leírt metódus, vagyis szükség
van magyarázószövegre a táblázat alatt, valamint szövegközi hivatkozásra.
b. A magyarázó szövegben ki kell térni a táblázatban használt jelölésekre, illetve
arra, hogy az egyes mennyiségek milyen mértékegységben méretnek.
Természetesen a táblázat céljának és értelmének feltárásáról sem szabad
megfeledkezni.
c. Vegyük figyelembe, hogy a mértékegységeknek szabványos, SI
jelölésrendszere van, amit a tudományos életben előszeretettel használnak.
Kérem, törekedjenek erre az esszé írása közben is!
d. Amennyiben a táblázat nem saját készítésű, úgy illik a magyarázószövegben
feltüntetni hivatkozást a cikkre, vagy weboldalra, ahonnan a szerkezet
származik, pl. [35].
Az elvet ld. az 1. táblázatban.

R [km]
v [km/s]
T [év]
1. Táblázat: A táblázat összefoglalja néhány égitest jellemző paramétereit... R jelöli
az égitest sugarát, v a felszíni szökési sebességet, T pedig a keringési időt ... [35]

7. Konklúzió: a megfelelő szakmai tartalom még nem minden! Bizonyos formai
követelmények betartása egyaránt fontos, akárcsak a Tudományos Diákköri
Dolgozatokban, Diplomamunkákban vagy szakcikkekben.
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 A szöveg ábrát / táblázatot is tartalmaz a
hivatkozásjegyzéken kívül.
 Az ábrákhoz, táblázatokhoz megfelelő magyarázat
(ábraaláírás) is tartozik.
 Az ábrákra és a felhasznált irodalomra megfelelő
szövegközi hivatkozások vannak.
 A szöveg ábrát / táblázatot is tartalmaz a
hivatkozásjegyzéken kívül.
 Hiányzik az ábraaláírás vagy a szövegközi
hivatkozás.
 Van hivatkozásjegyzék.
 Nincsenek ábrák.
 Nincs szövegközi hivatkozás.
 A beadandó csak a szükséges mennyiségű szöveget
tartalmazza.
 Automatikusan elégtelen az a feladat, amire
kézzel van felírva a név, irodalomjegyzék vagy
bármi egyéb információ.
 Ugyanez vonatkozik azokra a témákra, amik a
választhatóaktól eltérnek előzetes egyeztetés
nélkül!
 Egy hétnél több késés akkor is, ha a munka
egyébként jeles lenne.
 Ha a hallgató nem jelenik meg a gyakorlaton.
 Ha a hallgató nem ad le jegyzőkönyvet

FIGYELEM: Az érdemjegyen a szöveg minősége egy jegyet javíthat vagy ronthat!
Korábbi években szerzett jegyek előzetes egyeztetés esetén elfogadtathatók!
Közepes vagy annál gyengébb jegyek a félév végén egyszer javíthatók egy hosszabb esszé
leadásával és 7-8 kiskérdés megválaszolásával. A téma ebben az esetben nem választható.

