Hallgatói tájékoztató a szakdolgozatok készítéséhez
(a novemberi hallgatói fórumokhoz)
1. Nem változott a szakdolgozatok leadásának semmilyen szabálya. A kari szabályokat és az
intézeti előírásokat továbbra is be kell tartani.
2. Az eddigi szabályok szerint is az egyik műhelymunkát be lehetett adni BA-szakdolgozatnak,
szükség szerint átdolgozva. Ősszel ezt megerősítettük, és azt is pontosítottuk, hogy nem kell
feltétlenül új hipotézist hozzáadni vagy újabb adatokat felvenni ahhoz, hogy jeles lehessen az
átdolgozva beadott műhelymunka.
3. Változott viszont a kutatások szabályozása. Empirikus kutatást már csak a Pszichológiai
Intézet Kutatásetikai Bizottságának engedélyével lehet kezdeni. Erről az engedélyről és a
Bizottság működéséről itt lehet többet olvasni: http://www.kre.hu/btk/index.php/2015-1020-11-09-16/bizottsagok.html. A legfontosabb változás, hogy a témavezető indítja a kutatást,
amiben kutatóként vesz részt, tipikusan egynél több hallgató. A műhelymunkák tematikus
átszabását, amit ősszel sokan megtapasztalhattak, ezzel párhuzamosan végeztük el.
4. Aki még nem kezdte meg a szakdolgozatában az adatgyűjtést, annak a témavezetővel együtt
kutatásetikai engedélyt kell beadnia. Az adatgyűjtést csak a Bizottság pozitív döntése után
lehet megkezdeni.
5. Az intézményi kutatási és ehhez kapcsolódó etikai eljárások változása miatt előfordulhat,
hogy többeknek szakdolgozati témát (esetleg konzulenst) kell most ősszel változtatniuk. A
kari vezetéssel megállapodva, az ilyen okból december 12-ig új szakdolgozati témabejelentőt
a Tanulmányi Osztályon leadóknak nem kell az eljárásért fizetniük, ha az Intézettől igazolást
kérnek. Ezt az igazolást a következő úton lehet megszerezni:
Az igazolás személyesen a Pszichológiai Intézet Titkárságán, Vasvári Nóránál
szerezhető be, a régi valamint a kitöltött és aláíratott új témabejelentő lap együttes
bemutatása mellett. Az igazolást az új témabejelentőhöz kell mellékelni, amikor azt a
Tanulmányi Osztálynak leadják.
A határidő betartására kérjük fokozottan ügyeljenek! A december 12-i határidő
lejárta után a témaváltoztatás díjköteles, bármilyen okból van is rá szükség.
6. A jövőben a témavezetők (műhelymunkák, szakdolgozatok céljából egyaránt) könnyen
hozzáférhető internetes felületen és intézeti hirdetőtáblán is tájékoztatják a hallgatókat az
aktuális kutatási témáikról.
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