
I-es fokozati kollokvium 

Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat 

Időpont: 2021. február 5 - 10,00 óra 

Helyszín: Online a ZOOM platformon 

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/86134940808?pwd=ZURYOTNpeWhEbEZLRXBBcWhvdGI4Zz09 

 
Meeting ID: 861 3494 0808 

Passcode: u51aep 

 

           A kollokviumra való jelentkezéshez kötelező a kutatási terv elkészítése és egy 
vezetőtanárral való előzetes egyeztetés. A vezetőtanárokkal e-mailen vagy személyesen vehetik fel 
a kapcsolatot. Ha a vezetőtanár elutasítja a jelentkezést, akkor lehetőségük van más vezetőtanárhoz 
jelentkezni. A vezetőtanárok elutasíthatják a jelentkezést, ha van már 10 jelöltjük vagy ha a téma nem 
a szakterületükhöz tartozik.  

Kollokviumi követelmények 

Kutatási terv 

 

              Az I. fokozatra jelentkező pedagógusok felvételéről a kijelölt bizottság a jelöltekkel folytatott 
beszélgetés (kollokvium) alapján dönt. Az I. fokozati tudományos dolgozat egy jövőbeni hosszú távú 
kutatómunka eredménye kell legyen, ennek megfelelően, tükröznie kell a jelöltnek a választott 
témában való elmélyülését, a kritikai elemzés képességét, illetve az empirikus vizsgálat 
lebonyolításához szükséges ismereteket és adottságokat (pl. a probléma és a hipotézisek 
megfogalmazása, a kutatási módszerek kiválasztása, a mintaválasztás módja, az adatgyűjtés 
lebonyolítása, az adatok feldolgozása, elemzése és az értelmezése). Tehát a kollokvium témája a 
jelöltnek a 2020-2022 közötti időszakot felölelő tudományos munkájának a kutatási terve lesz, melyet 
az alábbi szempontok szerint kell kidolgozni és bemutatni. 

             -   A dolgozat címe magyar és román nyelven 

             -  A szerző neve (családnév, leánykori családnév, keresztnév, affiliációja (munkahelye), e-
mail cím, telefonszám).  

             -  A kutatási probléma bemutatását néhány mondatban, külön megindokolva azt, hogy a jelölt 
miért tartja fontosnak a témaválasztást 

             -  A vizsgált változók leírását, illetve a változók közötti összefüggéseket vázoló hipotéziseket 

             - A kutatás módszertani ismertetését: a módszerek ismertetését, a vizsgálati minta leírását, a 
konkrét vizsgálati eljárás lebonyolításáról szóló információkat, az adatfeldolgozás és elemzés 
módszereit, illetve a várható eredményeket és azok hasznosulási lehetőségeit 

             - A kutatás lebonyolításának a pontos időbeni beütemezését, a kutatómunka megkezdésétől 
egészen a dolgozat leadásáig 

             - Mellékletek, amelyek tartalmazhatják a vizsgálati eszközök bemutatását (pl. megfigyelési 
séma, kérdőív-, teszt-tervezet), indokolt esetben etikai nyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy a kutató 
tisztában van azzal, hogy milyen etikai normákat kell érvényesítnie a vizsgálatban résztvevő 
személyekkel szemben. 



            - A kutatási tervben minden felsorolt pontnak kötelezően szerepelnie kell, kivételt képez a 
mellékletekre vonatkozó előírás. Ezen kívül a terv végén kötelezően szerepelnie kell 5-10 olyan 
szakirodalmi hivatkozásnak, amelyek szorosan kapcsolódnak a kutatás témájához. 

           -  Formai követelmények: Times New Roman 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel és 
sorkizárással szerkesszék. A maximális terjedelem 4 oldal. A kezdőlapon kötelező feltüntetni a jelölt 
nevét, az oktatási intézményt, ahol dolgozik, illetve a dolgozat munkacímét. 

 

A vizsga  díja 350 lej, amelyet postai átutalással a következő címre kell utalni: 

 

RO 35 TREZ 21620F330500XXXX 

                                    deschis la BN Trezoreria Cluj,  Cod fiscal 4305849 

                               destinatar : UNIVERSITATEA “BABEŞ - BOLYAI” 

                                        „DEPARTAMENT PREGĂTIRE PROFESORI”  

                            cu menţiunea: taxa pentru colocviu de grad did. I- linia maghiară 

 

Nagyon fontos, hogy a számlán a címzettnél szerepeljen a „DEPARTAMENT PREGĂTIRE 
PROFESORI” 

 
 


