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Formai ajánlások, követelmények 

 

50000 – 100000 karakter terjedelem (szóköz nélkül)  30-40 oldal ( max. 50 oldal, 

címoldallal és hivatkozásokkal). A terjedelembe a táblázatok és az irodalomjegyzék is 

beletartozik, de az ábra, lábjegyzet, bibliográfia nem. 

Times New Roman 12-es betűméret, 1,5-es sorköz, sorkizárt.  

Margók mindenhol 2 cm, kivéve baloldalon (kötésbeni margó) 3 cm.  

Oldalszámozás. 

 

Felépítés:  

Borító (lásd előbb) 

Tartalomjegyzék 

Rövidítés jegyzék 

Bevezetés 

Tárgyalás (több fejezetre osztva, decimális beosztás, címsorok, pl. 1.1.1) 

Összegzés 

Irodalomjegyzék 

Köszönetnyilvánítás 

Plágium nyilatkozat (ÁOK-n) 

 

Ábrák: sorszámozva, magyarázó ábraaláírással és forrással ellátva az ábra alatt, szövegben 

megfelelő utalás az adott ábrára. 

Táblázatok: sorszámozva, címmel és forrással ellátva a táblázat felett, a szövegben megfelelő 

utalás az adott táblázatra. Magyarázat, ha szükséges, lábjegyzetben. 

 

Irodalomjegyzék 

A szövegben hivatkozva, számozva a szövegben való megjelenés sorrendjében vagy a szerzők 

neve szerint alfabetikus sorrendben. 

 

A hivatkozás egységes stílusban történjen, referenciakezelő szoftver (EndNote, Reference 

Manager) használható. 

 

Ajánlott formátum: Vancouver Style  

folyóirat:  

Russell FD, Coopell AL, Davenport AP. In vitro enzymatic processing of  

radiolabelled big ET-1 in human kidney as a food ingredient. Biochem  

Pharmacol 1998; 55: 679-701. 

 

könyv:  

Lodish H, Baltimore D, Berk A, Zipursky SL, Matsudaira P, Darnell J.  

Molecular cell biology. 3rd ed. New York: Scientific American; 1995.  

 

könyvfejezet:  

Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Basic and  

clinical pharmacology. 6th ed. Norwalk (CN): Appleton and Lange; 1995. p.  

361-80. 

 

internet:  

National Organization of Rare Diseases [online]. 1999 Aug 16 [cited 1999 Aug  

21]; available from: URL:http://www.rarediseases.org/ DOI szám 

http://www.rarediseases.org/
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Irodalmazás 

Hasznos honlapok:  

 

SE Központi Könyvtár:  

http://www.lib.sote.hu/ 

 

PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 

MATARKA -  

Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa:  

http://www.matarka.hu/ 

 

Pharmindex: http://www.pharmindex-online.hu/ 

– 

OGYI és EMA gyógyszeradatbázisok:  

http://www.ogyi.hu/gyogyszeradatbazis/ 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search. 

jsp&mid=WC0b01ac058001d124 

– 

Medscape Pharmacist:  

http://www.medscape.com/pharmacists 

– 

Az elkészítés rendje és a félévi aláírások feltétele 

– 

Határidők, karonként eltérőek. 

ÁOK: 

 
A hallgató legalább három alkalommal köteles a konzulensnél jelentkezni: 

– első alkalommal: legkésőbb a végzés előtti évben október 1.-ig – a konzulens ismerteti 

szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos követelményeket és tárgyi lehetőségeket, 

– második alkalommal: legkésőbb a végzés előtti évben november 15.-ig – a hallgató 

beszámol az addig végzett munkáról,- harmadik alkalommal: legkésőbb a végzés előtti évben 

dec. 31-ig – a konzulens értékeli a hallgató eredményeit és eligazítást ad azok végleges 

formába öntéséhez. 

 

További információk itt: 

http://semmelweis.hu/aok/oktatas-2/szakdolgozat/ 

 

http://semmelweis.hu/aok/oktatas-2/szakdolgozat/
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FOK (részletes kari követelmények): 
http://semmelweis.hu/fok/files/2015/10/Szakdolgozat-k%C3%B6vetelm%C3%A9ny.pdf 

 

GYTK: Tanévkönyv (2016/17) 404. oldal. 

http://semmelweis.hu/gytk/files/2016/12/se-evkonyv-GYTK-2016_17.pdf 
 

A szakdolgozat készítést az indexben, a témavezető igazolása alapján, a tantárgyfelelős 

előadó írja alá, amit megtagadhat, amennyiben a hallgató nem teljesíti az adott félévre  

vonatkozó kötelezettségeit. 

– 

Az elkészült szakdolgozat beadási határideje: 

 

Kar ÁOK FOK GYTK 

Beadási határidő jan. 15. febr. 15. márc. 1. 

Példányszám bekötve, 2 példányban bekötve három papír  

alapú és egy 

elektronikus példány! 

bekötve, 2 példányban 

Védési határidő március 20-ig. 

 

Ha a fenti dátumok munkaszüneti napra esnek, akkor az azokat megelőző munkanapok a 

határidők. 

 

 

http://semmelweis.hu/fok/files/2015/10/Szakdolgozat-k%C3%B6vetelm%C3%A9ny.pdf
http://semmelweis.hu/gytk/files/2016/12/se-evkonyv-GYTK-2016_17.pdf

