BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
TESTNEVELÉS ÉS SPORT KAR

ÚTMUTATÓ A LICENSZ(DISSZERTÁCIÓ)
DOLGOZAT ÍRÁSÁHOZ

1-2. ábra. A licensz dolgozat fedőlapja és első oldala

(A gyógytornászosoknak a 2. lapot két nyelven, romanul és magyarul, külön-külön kell
elkészíteni)

A licensz dolgozat vázlata és tartalmi követelményei
A licensz dolgozat tartalma, felépítése és szerkezete megegyezik a tudományos kutatás
tartalmával, fejezetekbe foglalva a fő mozzanatokat. A szakdolgozat célszerű tartalmi arányai: 12. pont – 20- 30 %; 3-5. pont – 70-80 %.
Az említett százalékarányok értékek érvényesek mind a hosszabb szakdolgozatokra,
disszertációkra, mind a folyóirat közlésre szánt öt-hat oldalas tanulmányra.
A példavázlatunk alapvetően a kísérletet, vizsgálatot, megfigyelést tartalmazó, ezeken alapuló
kutatás szerkezetére érvényes. Az elemző, leíró tanulmány ettől eltérő: irodalmi előzményeket, a
probléma megoldáshoz kiválasztott mintát, esemény, jelenség mint anyag, bemutatását,
jellemzését, az eredményeket és megvitatásukat, összefoglalást és irodalomjegyzéket
tartalmaznak.

3. Ábra. A licensz dolgozat fejezetei (szerkezete, tartalma)- Testnevelés és sport szak

4. Ábra. A licensz dolgozat fejezetei (szerkezete, tartalma)
Gyógytorna és specifikus mozgáskészség szak

4.1.1. A fejezetek tartalmi követelményei
Bevezető
Keltse fel az érdeklődő figyelmét, vesse fel a problémát, annak gyakorlati és elméleti
jelentőségével együtt.
1.1.
A téma aktualítása
A probléma fogalmazásban segít (Nádori L., 1976):
I.

•
•
•
•

a hasonlóságok és különbözőségek észrevétele;
a logikai összefüggések hiányának észrevétele;
a lényeges és lényegtelen egymástól való megkülönböztetése;
felfedése;
az elemző képessége.

az ellenmondások

1.2. A A téma választásának indioklása
Jelölje és indokolja meg a vizsgálat (kutatás) tárgyát.
1.3. Célkitűzések (Hipotézis)
Célként új ismeretek feltárását, meglevő ismeretek új szempontok szerinti értelmezését,
egyes szaktudományágak ismereteinek integrálását, már meglevő ismeretek gyakorlati
alkalmazásának bemutatását jelölheti meg.
Gyógytornász szakos hallgatóknak – egyénreszabott gyógytornaterv(ek) kidolgozása, ezek
megismertetése, a használt gyógytornaterv(ek) hatékonyságának bebizonyítása, azáltal, hogy az
erre szabott célkitűzéseinket, mint pl. a mozgásterjedelem megtartása/növelése, a fájdalom
csökkentése, az izomerő növelése stb. elértük-e?.
Ebben az alfejezetben szerepelhet a hipotézis vagy hipotézisek, amely az a feltevés amelyet
a vizsgálat során igazolunk, bebizonyítunk vagy nem. Ugyanitt különböző feltételezéseket is
kijelenthetünk. Gyakran ebben a fejezetben tüntetjük fel a témával kapcsolatos kérdéseket,
amelyek a hipotézist igazolják vagy elvetik.
A hipotézisek fő célja az új kísérletek és megfigyelések előrevetítése. Még akkor is értelme
van egy kutatásnak a hipotézis nem igazolódik be, mert ez új ötletek, eljárások, módszerek
kidolgozását eredményezi
Példa kutatás hipotézisre:
Feltételezzük, hogy a vágtázók aktuális teljesítményszintje az egyenkénti indítással futott 100 m-es síkfutásban
nyújtott teljesítménnyel jól jellemezhető (Farmosi, 1973; Harsányi és mtsai, 1992).

II.
A téma elméleti alátámasztása (Irodalmi áttekintés)
A téma irodalma adjon áttekintést arról, hogy a problémával kapcsolatosan melyek a
gyakorlat tapasztalatai és az erre vonatkozó vizsgálatok, kísérletek eddig milyen eredménnyel
jártak.
Gyógytornász szakos hallgatóknak – az esttanulmányban szereplő beteg(ek) diagnózisának
megfelelően anatómiai, biomechanikai/ élettani adatok, a diagnózis/ betegség leírása meghatározás, tünettan, kóreredet, rizikótényezők, osztályozás, diagnosztikai eljárások, lefolyás,
kezelés, szövődmények, megelőzés.
Ebben a fejezetben használjuk az idézéseket.
Az idézés – amikor más szerzők munkáira hivatkozunk. Az idézés céljai:
• bizonyítani lehet, hogy a témához tartozó problémák közül melyek vannak már
megoldva, illetve melyek azok amelyek megoldásra várnak;
•
•
•
•

alátámasszuk egy probléma, egy módszer alkalmazásának szükségszerűségét;
ha új felismerést be kell illeszteni a már meglevő ismeretek rendszerébe;
ha szöveget elemzünk vagy ismertetést írunk;
ha egy mások által kidolgozott módszert alkalmazunk (ha a módszer közismert, elég
csak például a módszer kidolgozójára utalni – pl. antropometriában - Marti féle mérési
technika);

•

ha mások által megadott ábrát, táblázatot használ fel a szerző (az ábra címe után jelezni
kell az forrást – pl. Nádori (1979) vagy Kunáth (1990) után módosítva).

A idézés formái:
•
•

Szó szerinti idézés esetében a szöveget idézőjel közé szükséges feltüntetni.
Ha nem szó szerinti idézés, akkor ne alkalmazunk idézőjelet, de a saját szavainkkal a
lehető leghűebben szükséges a hivatkozott szerző álláspontját megfogalmazni.

A hivatkozás módja
Több formája lehetséges. Ezek a következők:
a) Hivatkozás a szerző(k) nevével és a munkájuk megjelenésének évszámával, pl. (Majoros P.
, 1991). Az irodalomjegyzékben a szerző(k) szerinti ABC sorrendbe kell szedni a
hivatkozott munkákat. Többnyire ezt tanácsoljuk alkalmazni a diákok tudmományos
beszámolóikban.
III.
Anyag és módszer
Ez a fejezet majdnem minden esetben két részre tagolódik, éspedig:
Egy a vizsgálat (kísérlet) anyagán, a vizsgált személyek vagy dolgok általános jellemzőit értjük.
Kísérlet esetén beszélünk kísérleti és kontrollcsoportokról.
Pl. személyek estében élet – és/vagy edzéskorukat, testmagasság, testtömeg stb. jellemzők.

“A vizsgálatban 15 fő lány magasugró vett részt. Áltagéletkoruk 26,1±1,8 év, testmagasságuk
170,0±5,7 cm, testömegük 68,5±4,9 kg volt. Valamennyien több mint 10 éves edzéskorral
rendelkeztek.”
Gyógytornász szakos hallgatóknak – a kutatási alany(ok)ról életkor, nem, diagnózis,
társbetegség és kórelőzmény.
GYÓGYTONA ÉS SPECIFIKUS MOZGÁSKÉSZSÉG SZAKOS hallgatók részére
PÉLDÁK az alanyok bemutatására
Pl.1
• N. E. 5 éves kislány 2004.04.07.-én született a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban.
• Székelyudvarhelytől 12 km-re lakik egy Kénos nevezetű faluban szüleivel és testvéreivel.
• A családi háttér nagyon gyenge, a szülőknek nincs állandó munkahelye szociális segélyből
élnek, a kislány nem járt óvodába, most kezdi az iskolát és nincsenek meg a szükséges
feltételek, hogy járhasson oda. A megélhetésük és a lakáskörülmények átlagon alatti,
nincsenek meg a higiéniai feltételek, ami azt jelenti, hogy a házban egy szoba van,
mindenki mindenkivel alszik, nincs bevezetve a víz, gáz, ami E. egészségi állapotának nem
megfelelő.
• Az étkezésük sem rendszeres valamint nem is változatos, nem szerepelnek a mindennapi
életükbe az alaptáplálékok pl. tej, tojás, hús, gyümölcsök, zöldségek.
• A kutatás a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban a Fizióterápia osztályán történt
2009.06.25- 2009.10.09 között, négy szakaszban. Pl.2
• A beteg neve: K. H.
• Születési dátuma: 1989. augusztus 15
• Neme: nő
• Születési helye: Marosvásárhely • Lakcíme: Marosszentgyörgy, 45.sz.
• A baleset ideje és oka: 2009. május 5, bemelegítés kihagyása kézilabdázás előtt
A kutatás helye és időtartama: a kutatás Marosszentgyörgyön folyt, 2009. július 25- 2010. február
5 között.
Pl 3
Több vizsgálati személy esetén ajánlott táblázat formájában ismertetni az alnyokat:
a név kezdőbetűi; életkor; nem; diagnózis.; társbetegség(ek); környezet

3.1.1. Kórelőzmény
Pl. 1
1. Öröklött és oldalági előzmények
A családban nem volt TBC, szifilisz, agykárosodás, cukorbetegség, és más krónikus betegség.
2. Személyes előzmények, fiziológiai és patológiai
A III. gyerek a családban, természetes szüléssel született 7 hónapra és a születési jegye 6-os,
egy hónapig természetesen volt etetve, többszöri tüdőgyulladása volt.
3. Viselkedés (cigaretta és alkohol) Jelen van a
családban mindkettő.
4. Kezelés és gyógyszerek kórházba kerülés előtt
Ibugenic.
Pl.2
•
•

•

•

•

Pl.3

A beteg már 1 évesen tüdőgyulladásos betegként volt a helyi kórházban és
folyamatosan növekedett a betegségeinek száma, ahogy múlt az idő.
E. 4 éves volt mikor először 2009.03.23.-án kórházba került ízületi fájdalommal.
Térdízületi valamint ujjpercek közötti merevségre és fájdalomra panaszkodott mindkét
oldalon, nem voltak helyi elváltozások.
A kórházi felvételnél láztalan volt, sápadt a bőre, alultáplált, enyhe garatgyulladása, a
szíve és érrendszere kiegyensúlyozott, fájdalommentes a hasa, fájdalom és merevség
az ízületieben.
Különböző laborvizsgálatokat végeztek és ennek következtében állapították meg a
diagnózist, az elsődleges diagnózis a bakteriális tüdőgyulladás, a másodlagosak nem
specifikus térdkopás és szívzörej, valamint veleszületett kifele fordított gacsos (valgus)
láb. Ebben az időszakban volt gyógyszeres kezelése és a lábára gyógytorna, ami
hozzásegítette a gyógyuláshoz.
A kórházat 2009.04.10.-én hagyta el jó állapotban volt, láztalan, ritkán köhögött, és
minimálisan folyt az orra. A kezelést, amit a kórházban kapott azt kellett folytassa
otthon is, és folyamatosan csökkentették az adagot (lásd az 1. függelék).

•2009. május 5, „O. Fodor” Sürgősségi Kórház, Kolozsvár – jobb térdízületi rándulás
(entorsa genunchi drept) →funkcionális pihentetés;
•2009. június 4, „O. Fodor” Sürgősségi Kórház, Kolozsvár – változatlan diagnózis
→járógipsz;
•2009. június 24, Megyei Sürgőssági Kórház, Marosvásárhely – változatlan diagnózis
→funkcionális pihentetés;
•2009. július 2, Megyei Sürgőssági Kórház, Marosvásárhely – MRI vizsgálat, túl sok az ízületi
folyadék →balneofizioterápia.
3.2. A vizsgálatban alkalmazott módszerek
Olyan pontos leírása szükséges, hogy ennek alapján reprodukálhatóak és ennek alapján az
adott módszerekkel kimutatott eredmények ellenőrizhetőek legyenek.
Pl. Kutatási módszerekre: Irodalom gyűjtés, esettanulmány, kérdőíves módszer, mérési
módszerek, történelmi módszer, edzésterv, statisztikai módszer, alkalmazott gyógytorna program
stb.
Az alkalmazott módszerek fejezetben szükséges megadni az eredmények
matematikaistatisztikai feldolgozási eljárásait is. Ha a munkában összehasonlító adatokat is
felhasznál a szerző, akkor ezek feldolgozási módszereinek ismertetésére is itt kell sor kerüljön.
Ha a matematikai – statisztikai eljárások csak a legegyszerübbekre (átlag, szórás, variancia) térnek
ki, elegséges azt jelezni, hogy “elvégeztük az adatok alapstatisztikai feldolgozását”. Indokolni kell
milyen számítógépes programmal történt a statisztikai feldolgozás.
Pl. Microsoft Excel 2003, SPSS 15.0, statistica 11.01
Azokat a kutatási eszközök is szükséges bemutatni amit a kutatásban alkalmazunk (tesztek,
próbák, edzési programok, kérdőívek stb.). Ezeket ábrakkal is jó szemléltetni a jó megértés
érdekében.
Gyógytornász szakos hallgatóknak – ezen kívül pl. az izomerő mérésére használt 0-5 skála,
a fájdalomszint meghatározására 1-10 skála, a mozgásterjedelem meghatározása ízületi
szögmérővel, Barthel index, Aschwort-skála, Russek-skála stb.
3.3. A gyógytornászosok gyógytornatervének bemutatása
A gyógytona tervben szerepelnie kell: a gyógytorna célkitűzései, alkalmazott gyakorlatok
pontos leírása, felmérő próbák.
Példák
GYÓGYTORNATERV
Lehetséges CÉLKITŰZÉSEK: (lehetnek rövid- vagy hosszútávúak)
• a spaszticitás csökkentése;
• a beszűkült ízületi mozgások terjedelmének fejlesztése és megtartása;
• a kontraktúra oldása, ill.megelőzése;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a csipentő fogás újratanítása és fejlesztése;
a finomotorika visszerzése és fejlesztése;
a hibás testhelyzetek létrejöttének megakadályozása;
az erőnlét edzése;
a vegetatív idegrendszer egyensúlyba hozása;
a passzív és aktív stabilitás visszaszerzése (térd) ;
az általános relaxáció elérése;
a teljesitménysportba való visszailleszkedés elérése;
a munkahelyre való visszatérés elérése; a csonktorna megtanítása;
a fájdalom csillapítása és megszűntetése;
a felfekvések (decubitus) megelőzése;
a fiziológiás izomműködés facilitálása (elősegítése);
a fogyatékosság elfogadtatása;
a gerinc helyzetének a javítása;
a gyulladás csökkentése.

Pl.
Rövidtávú célkítűzések:
•fájdalom csökkentése;
•beültetett graft védelmének biztosítása (extrém feszítőerő kiküszöbölése);
•ízület mozgatásának biztosítása – mobilizálás (kontraktúra-megelőzés, beültetett szalag
rostjainak átrendeződése, keringés-javítás, porc táplálása).
Hosszútávú célkítűzések:
•fájdalommentes mozgás visszaállítása;
•teljes mozgásterjedelem visszaszerzése (amplitudó növelése);
•térdízület stabilitásának kialakítása/visszaállítása (izomerő növelése, ízületi elemek
erősítése, propriocepció);
A GYAKORLATOK LEÍRÁSÁNAK MÓDSZEREI:
Az aktív gyakorlatokat kétféleképpen írhatjuk le: o ütemekben (a lecketervnél használt
leírás és megegyezik a gimnasztika gyakorlat leírásával)
o egy egységes rendszerben: ATE
ATE technika
3 részből épül fel:
• A - „activities”: tartalmazza a kiindulóhelyzetet és a létrehozott mozgásokat a
testhelyzeten belől;
• T – „techniques”: az izomösszehúzodás típusát írja le: koncentrikus, excentrikus,
izometrikus;

•

E – „elements”: tartalmazza egy érzéki inger kiváltásához szükséges elemeket,
amelyek gátolják vagy segítik (facilitálják) a válasz létrehozását.

ALKALMAZHATÓ FELMÉRÉSEK
• ízületek mozgásterjedelme; izomtömegek fejlődése (kerületek);
• izomerő;
• hossz (végtag) ;
• fájdalom;
• járás (pl. bizonyos táv megtétele időre);
• a kéz funkcionalitásának fejlődése;
• skálák;
• tesztek stb

IV.
Eredmények
A tanulmánynak az a része, ahol a vizsgált, kísérlet során nyert adatok matematikaistatisztikai
feldolgozása után kapott értékeket mutatjuk be. Itt a következő alfejezetek lehetségesek:
•
•
•

Az eredmények közlése: táblázatok, grafikonok, ábrák segítségével.
Az összehasonlító értékek ábrázolása: táblázat vagy ábra formájában.
Az összefüggések bemutatása: a vizsgált jelenségek, dolgok, tények kapcsolataira
vonatkozik.
• A eredmények értékelése: elemezni kell az eredmények változásait, a kísérleti és a
kontrollcsoportok közti eltéréseket meg kell állapítani, hogy a különbségek statisztikai
szempontból mit jelentenek. Ki kell térni az összefüggésekre is. Végül pedig rá kell
mutatni arra is, hogy a vizsgálat folyamán használt módszerekkel kapott eredmények
reprodukálhatok-e, és ezeket is össze kell vetni más kutatók által alkalmazott, más
módszerekkel nyert eredményekkel is.
Gyógytornász szakos hallgatóknak – feltüntetni a felmérési adatokat, majd ezeket
összehasonlítani és megmagyarázni.

V. Következtetések
A következtetés olyan fejezete a dolgozatnak, amely még az igen elfoglalt gyakorlati
szakember vagy kutató részére is elolvasásra számíthat. Ezért áttekinthető, pontos kell legyen és
tartalmaznia kell a következőket:
• Az irodalomban található hasonló probléma megoldására irányuló más vizsgálatok
eredményei mennyiben erősítik meg vagy mondanak ellent a szerző eredményeinek;
•
•

A talált egybeesések vagy eltérések milyen okokra vezethetők vissza;
A probléma megoldása milyen más megoldásra váró kérdéseket, milyen új hipotézisek
vethet fel;

•
•
•

Milyen más vizsgálatok járulnak hozzá a probléma teljesebb megoldásához;
Az eredmények alapján milyen eljárások ajánlhatók a testnevelő vagy edzésgyakorlat
részére;
Az eredmény milyen módon hasznosítható a gyakorlatban.

Összefoglalás
Egy kívülállónak gyakran csak az dolgozat összefoglalására van ideje. Ha ez felkelti az
érdeklődést, lehet, hogy az egész művet is elolvassa. Publikáláskor is a műveket sok esetben az
összefoglaló alapján szelektálják. Ezért az összefoglalást gondosan, a következő szempontok
figyelembe vételével kell összeállítani:
• vizsgálat célja;
• anyag és módszer;
• a legfontosabb eredmények;
• az alapvető következtetések;
• max. 4-5 kulcs- vagy tárgyszó.

IRODALOMJEGYZÉK
Az irdalomjegyzés összeállításának technikája:
APA (American Psychological Association)
A felhasznált irodalom jegyzéke (bibliográfiája) a tudományos ismeretterjesztő, a széles
követelményeknek szóló munkák kivételével, szinte minden más jellegű írás esetében
elhagyhatatlan része a dolgozatnak.
„Az irodalomjegyzékben szerepeltetni szükséges minden olyan munkát, amelyre a szöveges
részben, illusztrációban (táblázatokon, ábrákon, stb.) hivatkozás történik, de nem szerepelhet
egyetlen olyan mű sem, amelyre nem hivatkozott a szerző” (Harsányi és mtsai , 1992, 50. ol).
-

-

A szerzők abc sorrendben legyenek, több szerző esetén a kiadási évszám sorrendejét
vesszük alapul.
Ugyanazon szerzőnek először a megjelenési évszám szerinti sorrendben az egyedüli,
majd a társszerzőkkel írt munkái következhetnek a felsorolásban. - Az utolsó szerző
neve elé az “&” jel feltüntetése szükséges.
Ha egy anyagnak több mint 6 szerzője van akkor az első szerző neve után elegséges az
“et.al” jelzést feltüntetni.

Sorrend: sorszám; szerző (ők) (kiadási év). Pontos cím. Kiadási hely: kiadó, oldalszám.
Pl.
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FÜGGELÉK
A függelék egy tudományos igényű tanulmány – ábrák, táblázatok mellett – olyan
illusztrációk, amelyik terjedelménél fogva nem iktathatók be a szöveges rész közé, ugyanakkor
tartalmánál fogva elősegíti a probléma teljesebb megértését.
Gyógytornász szakos hallgatóknak – ide tesszük be a tájékozott beleegyezést, a kutatási
alany(ok) orvosi papírjait (kórelőzményt igazoló dokumentum, kilépő, röntgenfelvétel, CT, MRI
felvétel, laboreredmények stb.), kérdőív(ek), skálák, gyakorlatokról felvételek stb.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Lábjegyzetek
Elsősorban azt a célt szolgálják, hogy olyan megjegyzéseknek, gondolatoknak,
magyarázatoknak, meghatározásoknak adjanak helyet, amelyek a tárgyalt kérdésekhez, ezek jobb
megértését szolgálják és a szöveg közbeni közlésük megszakítaná a gondolatmenetet.
A lábjegyzék a lap alján, a szövegtől azzal különítjük el, hogy a normál szöveg és a
lábjegyzék közé egy vízszintes vonalat húzunk. Jelölésüket a szöveg megfelelő szavánál félsoros
emeléssel, arab számozással emeljük ki.
Általános követelmények
• Helyesírás: a használt nyelv helyesírási szabályainak tökéletes betartása.

•
•
•

Nyelvhelyesség: helyes mondatszerkesztés, igeidők használata stb. Kerülni kell az egyes
szám első személyt!!!
Tagoltság: mondanivalónkat tagoltan, fejezetekre bontva írjuk le, melyeket sorszámozással
jelöljük.
Külalak: legyen egyszerű, de esztétikus.

Ajánlott a dolgozat szerkeztésénél a következőket bettartani:
• Lapformátum: A4 (297x210 cm)
• Margók: top 2.00 cm, bottom 2.00 cm; left 3.00 cm, right 2.50 cm, gutter 0 cm, header
1.25 cm, footer 1.25 cm
• Betűtípus: Times New Roman, size 12, line space: 1,5 lines, justified
• Fejezetek: TNR 14 pt, bold, capitals, center
• Alfejezetek: TNR 12 pt., bold, left
• A fejezeteket folytonosan kell számozni, az alfejezeteket két-három számjeggyel
feltüntetni szükséges a fejezetnek megfelelően (pl. 3.2. és 3.2.1.)
•

Ábrák, táblázatok és grafikonok elhelyezése: lehetőleg a szöveg közé, megfelelő
szövegrészben helyezzük, címet és sorszámot adva nekik. Az ábrák és grafikonok száma
és címe ezek alá, míg a táblázat száma és címe az fölé kerüljön. Példák:

; 4,38

4 , 40
4 , 30
4 , 20
4 , 10
4 , 00
3 , 90
3 , 80
3 , 70
3 , 60
3 , 50

Cresterea energiei
; 4,18
; 4,05

Cresterea mobilitatii
;4
Dobandirea tonusului muscular
; 3,78
Cresterea performantelor pentru
un anumit sport
Cresterea capacitatii
cardiovasculare

3 , 40

1. Grafikon – cím (pl. Edzés faktorok összehasonlító ábrázolása)

S.sz.

V. sz.

Testmagasság (cm)

Testtömeg (kg)

1
2
3
4
5

A. V.
B.I.
B.M.
M.G.
V.Cs.

173
184
192
165
178

64
78
87
60
65

