Tájékoztató a tanári szakdolgozatról
Matematikatanári szak
A szakdolgozat célja. A tanári szakdolgozat a tanárképzésen folytatott tanulmányok végén, az
összefüggő tanítási gyakorlat időtartama alatt megírt hosszabb terjedelmű mű. Célja, hogy a
hallgató egy általa választott területen elmélyedjen, és azt témavezetői irányítással feldolgozza.
A szakdolgozat önálló szellemi munka eredménye, a hallgatónak a saját felépítését követve,
saját szavaival, saját érdemi véleményét, felfogását beleépítve kell leírnia a feldolgozott témát.
A szakdolgozat témája. A tanári szakdolgozat témájának a hallgató valamelyik szakjához kell
kötődnie. Matematika szakterületen a dolgozat témájának jellege lehet matematikai vagy
matematika szakmódszertani (esetleg pedagógiai, pszichológiai). Matematikai jellegű téma
esetén a dolgozatnak kb. 15-20%-ban tartalmaznia kell olyan részt is, amely bemutatja a
témának a tanári tevékenységhez való kapcsolódását (erre példa lehet egy szakkör tervezete az
adott témakörben). Ha a választott téma szakmódszertani jellegű, a dolgozatnak ebben az
esetben is konkrét, érdemi matematikai tartalommal kell rendelkeznie. Az ELTE Matematikai
Intézet munkatársai által meghirdetett tanári szakdolgozati témajavaslatok az Intézet honlapján
az osztatlan tanárképzésre vonatkozó információknál érhetők el. A hallgatók ezenfelül az
oktatókkal történő egyéni megbeszélés alapján is választhatnak témát.
A szakdolgozat témavezetője. A témavezető segíti a hallgatót a szakirodalom kijelölésében, a
megfelelő ütemezés kialakításában, a tartalmi és formai követelményekhez való igazodásban,
mindemellett pedig rendszeres konzultációval támogatja a dolgozat elkészítését. Témavezető
lehet az ELTE teljes vagy részfoglalkozású oktatója, beleértve az ELTE gyakorlóiskoláinak
vezetőtanárait is. Amennyiben a témavezető nem az ELTE Matematikai Intézet munkatársa,
akkor a hallgatónak az Intézet oktatói vagy kutatói közül egy belső konzulenst kell választania.
A szakdolgozat témájának jóváhagyása. A hallgatónak a választott matematikai témát a
Szakdolgozati témabejelentő űrlapon a matematikatanári szak szakfelelősével, Keleti Tamás
egyetemi tanárral jóvá kell hagyatnia, majd az aláírt dokumentumot a TTK Tanulmányi
Hivatalában Dobos Szilviának, a tanárképzés tanulmányi előadójának kell leadnia. A
témabejelentő űrlap elérhető az ELTE Tanárképző Központ honlapján a
http://tkk.elte.hu/szakdolgozat/ linkről.
A bejelentés határideje: őszi félévben október 16, tavaszi félévben március 16.
A leadott szakdolgozati téma módosítására a szakfelelős és a témavezető
jóváhagyásával a bejelentést követő félévben van lehetőség. A módosítást szintén a
Tanulmányi Hivatalban kell bejelenteni, ennek határideje a tavaszi félévben április 15, az őszi
félévben október 15. Előzetesen jóváhagyott témabejelentés nélkül a szakdolgozat nem
nyújtható be. Az ELTE HKR azt is előírja, hogy a témaválasztás és a tanári záróvizsga
időszakának kezdete között legalább 12 hónapnak kell eltelnie.
Az elkészült szakdolgozat leadása. A szakdolgozatot a hallgatónak két példányban
kinyomtatva, bekötött formában kell benyújtania, valamint elektronikus változatban az ELTE
Matematikai Intézet honlapjára fel kell töltenie. A bekötött példányok egyikét az oktatási
bizottság elnökénél, a másikat pedig az ELTE Tanárképző Központban kell leadni,
a leadás határideje az őszi félévben november 20, a tavaszi félévben április 20.
A szakdolgozatba bele kell köttetni a hallgató által aláírt eredetiségi nyilatkozatot és a
témavezető nyilatkozatát arról, hogy a dolgozat beadható. A benyújtást követően a
szakdolgozatot a szakfelelős által megbízott bíráló a témavezető véleményét is megismerve
szövegesen és ötfokozatú skálán értékeli. Elégtelen érdemjegy esetén a hallgató az adott
záróvizsga-időszakban nem bocsájtható záróvizsgára, a szakdolgozatot újra kell írni. A
szakdolgozatra kapott érdemjegy beleszámít a tanári diploma minősítésébe. A szakdolgozat
védésére a tanári záróvizsgán kerül sor.

A szakdolgozat formai követelményei.
A szakdolgozat elkészítése során az alábbi formai szempontokat javasoljuk követni:
• kötelező külső, belső fedőlap és címoldal
• elvárt terjedelem: 30 – 60 oldal (hivatkozások és függelék/mellékletek nélkül)
• a folyószöveg betűmérete: 12
• sortáv: 1,5
• bal oldali kötésmargó: 3 cm
• alsó, felső és jobb oldali margó: 2,5 cm
• oldalszám jelölése: középen, alul
• kétoldalas nyomtatás lehetséges.
Ezenkívül a szakdolgozatba bele kell köttetni a hallgató által aláírt eredetiségi nyilatkozatot,
valamint a témavezető nyilatkozatát arról, hogy a dolgozat megítélése szerint beadható.

