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A félév teljesítéséhez néhány oldalas, bibliai szempontú elemzés írása a követelmény, az
oktató által megjelölt tanulmány (A konstantini fordulat történelmi jelentősége (dr.
Marton József); letölthető: http://www.sola.hu/segedanyagok). Az esszé az önálló
véleményalkotás, a bibliai szempontú kritikai gondolkodás, az írásbeli kifejezésmód és
a szakdolgozat megírásához szükséges készségek fejlesztését célozza.

Általános követelmények:
• világos, összeszedett, lényegre törő gondolatvezetés,
• nyelvtani, mondattani helyesség,
• stilisztikai igényesség,
• bibliai szempontú elemzés, indoklás,
• önálló vélemény kialakítása és kifejtése.

Írásbeli beadandó vizsgadolgozatok követelményei
Formai követelmények
Betűtípus: Times New Roman (ajánlott)
Betűnagyság: 12-es (címeknél: 14-es, 16-os)
Sorköz: 1,5
Szövegformátum: sorkizárt (kivéve címeknél középre zárt)
Az oldalak sorszámozása: összes oldal/adott oldal
A dolgozat elején szerepelnie kell a hallgató nevének, az oktató nevének, a tantárgy
megnevezésének és az évszámnak, valamint a dolgozat címének.
A dolgozat áttekinthetősége érdekében a gondolati egységek elválasztását bekezdések
használatával oldjuk meg. A magasabb szintű tagolást fejezetekre osztással, címekkel,
alcímekkel (pl.: 1., 1.1., 1.2., 1.2.1., 1.2.2. stb.) valósíthatjuk meg. Tartalmi kiemelésre a
félkövér vagy a dőlt betűtípust javasoljuk.
Elvárás a felhasznált irodalmak, hivatkozások, források feltüntetése láb- vagy
végjegyzetben. (Ezzel kapcsolatos részletes útmutató: www.sola.hu / Hallgatói oldalak /
Szakdolgozat: Követelmények és útmutatás a szakdolgozat megírásához – 11-15. oldal - A
források felhasználásával kapcsolatos tudnivalók)
Az internetes forrásra való hivatkozás szabályai:
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Az interneten hozzáférhető cikkek, tanulmányok, dokumentumok esetében a következő
adatok feltüntetése szükséges: szerző (ha van), a dokumentum címe, a honlap hivatalos
neve, a honlap URL-címe és a letöltés (az utolsó hozzáférés) dátuma. Az internetes
hivatkozásokat – hosszúságuk miatt – lábjegyzetben szerepeltetjük.
Példák:
1 Annual report. The British Library News. Online. http://www.bl.uk/news. [2018. május
12.]
2 KOPP Mária – SKRABSKI Árpád: Vallásosság és lelki egészség. Távlatok. A magyar
jezsuiták folyóirata. http://w3.externet.hu/~tavlatok/5901tan.htm. [2018. május 2.]

Tartalmi követelmények
A dolgozatoknak általában a következő szerkezeti egységeket kell tartalmazniuk:
1. A dolgozat témájának világos meghatározását.
2. A téma kifejtését úgy, hogy az világos, logikusan felépített, a gondolatmenetnek
megfelelően tagolt legyen (bekezdések, szükség szerint címek, alcímek stb.).
3. A felhasznált irodalom jegyzékét, a bibliográfiát.
Más írásművek részleteinek hivatkozás nélküli másolása (plágium) esetén a
dolgozat nem kerül elfogadásra.
Az írásműveket a teologia@sola.hu e-címre kérjük küldeni.
Beküldési határidő: 2019. június 10. (hétfő)
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