A jelen dokumentumot elfogadta az ELTE PPK Pszichológiai Intézet Intézeti Tanácsa 2015. március 3-án.

A pszichológia MA diplomavédés menete és a szakmai felelet előkészítése
Az MA diplomavédésre a hallgatók november 20-ig/április 20-ig nyújtják be szakdolgozataikat a TOn. A szakdolgozatok kézhez vételét követően és a diplomavédés időpontjának ismeretében a
bírálóknak a védés napját megelőzően két héttel kell elkészíteniük bírálataikat.

Javaslat a bírálat elkészítése során a szakmai felelethez megfogalmazott kérdésekhez
A bírálók az értékelésen felül 2-2 témát fogalmaznak meg, amit a jelölt a bírálattal együtt megkap,
hogy fel tudjon készülni a 4 témából. A szakmai felelet a szakdolgozat bírálói által előre megjelölt 22, szakdolgozathoz köthető témák közül egynek a kifejtése, melyet a diplomavédésen az záróvizsga
bizottság választ ki.
A 2-2 témának kapcsolódnia kell a szakdolgozat témájához, de nem a szakdolgozatban bemutatott
empirikus munka további kifejtését segítő, vagy pontosító kérdések ezek, hanem a szakdolgozatban
érintett kérdések mögött felsorakozó, a képzés során már tanult elméleti ismeretek, fogalmak,
modellek, paradigmák stb. felvázolását kérik a diplomázó hallgatótól. A szakmai feleletre való
felkészülés tehát a pszichológus BA és MA képzés során tanultak szakdolgozat szempontjából
fókuszáltabb áttekintését és összefoglalását igényli.

Javaslat a védés során követendő forgatókönyvre
A diplomázó hallgató a bizottság előtt összesen 30-45 percben prezentálja szakdolgozatát,
megválaszolja a dolgozattal kapcsolatos kérdéseket, reflektál a helyben felmerülő és a bírálatokban
megfogalmazott kritikákra és szakmai feleletet tesz.
1. a szakdolgozat bemutatására javasolt PowerPoint vagy Prezi használata. A szakdolgozat
lényegének a bemutatása szakszerű és lényegretörő legyen, főképp a saját kutatáshoz
kapcsolódó módszertan, eredmények részre irányuljon a bemutatás (ez kb. a prezentáció
idejének a 80%-át tegye ki). A prezentáció az alábbi szempontok alapján történjen:
 a vizsgált kérdés, probléma lényeget kiemelő összefoglalása, annak bemutatása, hogy miként
járul hozzá a dolgozat a területen korábban végzett kutatásokhoz;
 a diplomamunkáról született bírálói vélemények (témavezetőé és másodolvasóé)
figyelembevételével önreflexió az elvégzett munkával kapcsolatosan,
 a diplomamunka előnyös oldalainak és gyenge pontjainak bemutatása.
Javasolt 10 percben rögzíteni a bemutatást.
2. A bizottság további (rész-) kérdéseket fogalmazhat meg a szakdolgozattal kapcsolatban.
Javasolt kb. 10 percben rögzíteni a bírálatokra való reflexiót, önreflexiót és a további
kérdések megfogalmazását.
Így a prezentációra, a bírálatokra való reflexióra és a kérdésekre adott válaszok
megfogalmazására álljon rendelkezésre összesen legalább 20 perc.
Amennyiben a védés elégtelen, szakmai feleletet már nem tehet a hallgató, hanem a következő
záróvizsga időszakban ismételheti meg védését és tehet szakmai feleletet. A hallgatónak
jogában áll további konzultációt igénybe venni témavezetőjétől.
3. Amennyiben a védés legalább elégséges, szakmai feleletet tehet a hallgató: a bírálók által
megfogalmazott témakörök egyikének kifejtése során nem engedélyezhető segédanyag
használata, azaz a bizottság előtt nem használható előzetesen elkészített vázlat, összefoglalás,
leírás.
Javasolt 10 percben rögzíteni a szakmai felelet.

A jelen dokumentumot elfogadta az ELTE PPK Pszichológiai Intézet Intézeti Tanácsa 2015. március 3-án.

Az MA diploma jegye az alábbi pillérek átlaga kerekítve:




tanulmányi átlag: a teljes képzés összes tárgyának az átlaga, egyenlő súllyal,
szakdolgozat átlag: a két bíráló által adott jegy és a védés átlaga. A védés jegye: a prezentálás
és a részkérdésekre adott felelet alapján alakul ki,
szakmai felelet: a szakdolgozat bírálói által előre megjelölt 2-2, szakdolgozathoz köthető
témák közül egynek a kifejtése, melyet a záróvizsgán a záróvizsga bizottság választ ki.

Kapcsolódó dokumentumok, források:
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 A pszichológiai MA szakon készítendő diplomamunka követelményei
 Útmutató tudományos közlemények felépítéséhez I.
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