Kérdés:
Tőlem a legtöbbször azt szokták kérdezgetni, hogy hogyan kell felvenni ezeket a
szakdolgozatos dolgokat. Talán az okoz gondot, hogy nyelvészeten egy szakdolgozatos
kód van meghirdetve az összes oktató nevével, és akkor mindenki kevereg össze-vissza.
Sok emberke nem tudja, hogy akkor mikor és kivel kell konzultálni, ha van egy témája,
sőt, azt sem, kinél lehet írni egyáltalán szakdolgozatot. (Úgy veszik, hogy akiknek a neve
nincs felsorolva a tanrendben az óra címénél, annál nem lehet.) Bár remélhetőleg a mi
évfolyamunk mostanra tájékozottabb, de pl. a mostani (harmad) vagy negyedévesekre
lehet, hogy ráférne egy-két infó. De ez csak az én tapasztalatom, nem reprezentatív
kutatáson alapuló adat:)

Válasz:
Az az igazság, hogy a szakdolgozati szemináriumokról nem tudok túl sokat, mivel ez az első
félév, hogy az én nevemet hivatalosan hozzá lehet rendelni ilyenhez.
Az tény, hogy indexben aláírni szakdolgozati szemináriumot csak olyan oktató tud, aki hozzá
van szemináriumhoz rendelve (tanársegédek, illetve általában fokozat nélküliek nem
lehetnek1). Mástól is lehet segítséget kérni (én is konzultáltam tanársegéd koromban is
szakdolgozóval), de ebben az esetben az aláíró oktatóhoz a konzultálónak el kell juttatnia az
észrevételeit és a jegy-javaslatát. Persze ezt a munkamegosztást a félév ELEJÉN illik
tisztázni, nem a végén.
Aki szakdolgozati szemináriumot vesz fel, minél előbb keresse meg azt az oktatót, akivel a
konzultációját folytatni szeretné, és ha ő nincs hozzá rendelve a szakdolgozati
szemináriumhoz, akkor azt is, aki a jegyet be fogja írni. Ezeket a megkereséseket illik az első
egy-két hétben lebonyolítani! Akkor az oktató is el tudja mondani az elvárásait a
szakdolgozóival szemben, így senkit nem érhet meglepetés a félév végén.
Nem állítom, hogy ne lehetne a szakdolgozati szemináriumot úgy is elvégezni, hogy a félév
végén keresel egy oktatót, aki hajlandó beírni egy jegyet az indexbe (vizsgalapra). De
egyrészt volt már olyan hallgatóm, akinek mindig a félév végén jutott eszébe konzulenst
keresni, és két félévben egymás után nem talált ilyet, ezért csúszott az államvizsgája2,
másrészt (és ez a nagyobb veszély) így nem fogsz IGAZI segítséget kapni a szakdolgozat
megírásához, és erről kár lemondani.

1

Általában azt szokás gondoli, hogy a fokozatnélküliek (vagyis akiknek nincs meg a PhD-fokozatuk) a
tanársegédek, és a fokozattal rendelkezők az adjunktusok, docensek vagy egyetemi tanárok. Ez nem teljesen van
így: van olyan is, hogy valakinek megvan már a doktori fokozata (PhD), de még mindig tanársegéd, és olyan is,
hogy valakinek nincs meg a doktorija, és mégis már adjunktus. A fokozatmegszerzés múlik az egyéni
teljesítményen, vagyis az tükrözi igazából, a beosztás pedig inkább azt, hogy a Kar éppen milyen pozíciót tud
biztosítani (anyagi kérdés inkább). Mivel a beosztást (tanársgéd, adjunktus stb.) tartalmazza a Tanrend-program,
a megszerzett doktori fokozatot pedig nem, ezért a beosztás alapján szokás a szakdolgozati szemináriumok
oktató-listáját összeállítani, holott az eredeti alapelv a fokozathoz köti ezt a „jogot”.
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És persze ezek a „megbízhatatlan” hallgató-nevek elkezdenek keringeni is a tanszéken...

