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PÉNZÉRT KÉSZ SZAKDOLGOZATOKAT KÍNÁLNÁK EGYES WEBOLDALAKON 

Lopásra csábít az internet 
Az egyetemi évek alatt felhalmozott tu-

dás megkoronázásának tekinthető szak-
dolgozat elkészítése hosszú és fáradt-
ságos folyamat. Vannak, akik nem sze-
retnének a megírásával túl sokat vaca-

kolni, könyvtárba járni, ezért inkább vál-
lalják a kockázatot és plagizálnak. 

A szakdolgozatok, referátumok, egyéb 
kutatási munkák gyors elkészítése mára 
bevett gyakorlattá vált. Az internetről 
szinte bármi megszerezhető, ráadásul ma 
már nem egy olyan weblap létezik a 
világhálón, amely kifejezetten a szak-
dolgozatok kereskedelmére szakosodott. 
Terjedelemtől és minőségtől függően kü-
lönböző áron lehet szakdolgozatokhoz 
jutni. A néhány ezer forintos vételártól a 
több tízezer forintos „csúcskategóriás" 
diplomamunkáig sok minden megtalál-
ható. 

- A z internet rohamos fejlődésével való-
ban megnőtt a nehezen ellenőrizhető he-
lyek száma, ahonnan a diákok különö-
sebb nehézség nélkül hozzájuthatnak a 
dolgozathoz szükséges alapanyagokhoz. A 
kalózkodás adta gyors és látványos ered-
mény elcsábfthatja a hallgatókat, akiket 
azonban a konzulensük visszaterelhet a 
helyes útra. Nekik, vagyis a konzulens ok-
tatóknak nagy a felelősségük - mondta a 
szegedi bölcsészkar dékánja. 

Berta Árpád megjegyezte, nagyon ne-
héz definiálni, mi nevezhető lopásnak, 
plagizálásnak. - Ha' valaki egy adott 
könyvből, vagy egy weblapról kimásolt 
szövegrészre megfelelően hivatkozik, ak-
kor korrekten járt el, ez nem számít 
plagizálásnak - tette hozzá a dékán. 

Arra viszont már nem vállalkozott, 
hogy megjósolja, a dolgozatok hány szá-
zaléka mögött lehet valós kutatómunka. 
- A létszámnövekedés miatt a konzulen-
sek egyre kevesebbet tudnak foglalkozni 
a náluk szakdolgozó hallgatókkal. Ez per-
sze nem jelenti azt, hogy mindenki plagi-
zál, pusztán sokkal nehezebb kiszűrni az 
illegális munkákat - jegyezte meg Berta. 

Lustasággal, a megfelelő felkészülés hiá-
nyával, a vizsgadrukkal, illetve a „jó jegy 
igényéből fakadó nyomással" indokolták 
az egyetemisták, hogy már létező munká-
kat adnak be saját dolgozatként. 

- Sokkal egyszerűbb és gyorsabb az 
interneten utánanézni a dolgoknak, mint 
órákig ülni a könyvtárban és körmölni a 
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szükséges idézeteket. Ráadásul szerin-
tem lopás és lopás között abból a szem-
pontból nincs különbség, hogy papírról 
vagy képernyőről „lopom el" a nekem 
szükséges információt - mondta egy neve 
elhallgatását kérő egyetemista, majd hoz-
zátette: akinek van egy kis sütnivalója, az 
egyrészt nem vesz át egy az egyben szö-
vegoldalakat, másrészt beépíti a saját 
munkájába. - Csak arra kell ügyelni, hogy 
egységes stílusú legyen a szakdolgozat, 
hiszen a legkönnyebben a stílustörések 
miatt bukhat le az ember. 

Az egyetemisták többsége azonban 

még mindig „önerőből" készíti el dip-
lomamunkáját. - Szerintem az teljesen 
természetes, hogy szakkönyvekből, web-
lapokról szerzünk olyan pluszinformá-
ciókat, amelyekkel növelhetjük a dol-
gozatunk értékét. Meg is követelik, hogy 
idézzünk a témával kapcsolatos szak-
irodalomból. Azt azonban etikátlannak 
tartom, ha valaki saját szövegeként „adja 
el" a szakirodalmat. A csoporttársakkal 
szemben sem tisztességes ilyet tenni -
mondta Novak Ildikó végzős bölcsész-
hallgató. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Bulival nyitják a vizsgaidőszakot 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Vizsgaidőszak Nyitó Iszonya-
tos Tivornyát (VINY1T) ren-
deznek holnap este 8 órától a 
JATE-klubban. A már hagyo-
mánynak számító összejöve-
telt a bölcsészkar hallgatói 
szervezik, és a szorgalmi idő-
szak utolsó nagy bulijának 
számít - mondta Hertik Balázs 
főszervező. Mindkét szemesz-
terben így zárják le a diákok a 
szorgalmi időszakot. A buli ál-
talában rengeteg érdeklődőt 
vonz, most is telt házra számí-
tanak. A hideg idő miatt csak a 
klub kis- és nagytermére kor-
látozódik a vigasság, az udvart 
nem nyitják meg. Este tíztől a 
Jeffo's Dream zenekar koncer-
tezik majd, a banda az ősszel 
megrendezett bölcsész tehet-
ségkutató verseny győztese. A 
lATE-klub színpadán ez lesz 
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az első fellépésük. Az est to- nár Lajos gondoskodik majd. 
vábbi részében a zenéről DJ BTK-s klubtagságival rendel-
Altna. Varga B. László és Mol- kezők ingyenesen látogathat-

ják a tivornyát, de ettől függet-
lenül minden vendéget szíve-
sen látnak a szervezők. 

Élesben gyakorolnak 
a védőnő szakos diákok 

Az országban egyedülálló lehe-
tőséget teremtettek a szegedi 

egyetem egészségügyi főiskolai 
karán tanuló védőnő szakos 

hallgatók gyakorlati oktatásá-
ra. Az idei tanévtől a diákok 
helyben, az intézmény föld-

szintjén kialakított tanácsadó-
ban, valóságos rendelésen, kis-

mamákkal találkozva sajátít-
hatják el hivatásuk módszereit. 

Az egészségügyi főiskolai kar 
vezetőinek sikerült megálla-
podniuk a centrális terhes ta-
nácsadást ellátó szegedi ren-
delőintézettel az oktatási in-
tézményben működő tanács-
adó létrehozásában. A kar a 
helyiséget és a felszerelést, a 
rendelőintézet pedig a szak-
embereket biztosítja. így a Te-
mesvári körúti tanácsadóban 
szeptember óta egy hivatásos 
védőnő és dr. Kajtár István, a 
centrális terhes gondozás ve-
zetője várja a kismamákat. 

Csatordai Sarolta főiskolai 
adjunktus elmondta: a hallga-
tókat felkészítik arra, hogy az 
országban általában nem ilyen 
körülmények fogadják majd 

őket, az oktatás azonban az 
ideális modellt kell hogy tük-
rözze, hiszen ennek elérésére 
kell törekedniük. A kényelmes 
váróval, tiszta mellékhelyisé-
gekkel és egészségfejlesztő elő-
adások tartására is alkalmas 
teremmel rendelkező tanács-
adó mindenben megfelel a je-
lenlegi előírásoknak, sőt az eu-
rópai elvárásoknak is. 

- Hallgatóink heti négy órá-
ban, itt helyben, a maga valójá-
ban ismerkedhetnek meg a ter-
hesgondozás minden részleté-
vel. Használják az eszközöket, 
testsúlyt, vérnyomást mérnek, 
vizeletet vizsgálnak, és lehető-
ségük van kommunikálni is az 
anyukákkal. Ráadásul munká-
juk számunkra ís könnyen 
kontrollálható - magyarázza 
Csatordai Sarolta. 

A rendelés egész évben fo-
lyamatos. A védőnőképzés ok-
tatói a jövőben más jellegű, de 
a lakosság számára szintén 
nyitott módszerek bevezetését 
is tervezik. így a főiskolán a 
közeljövőben elindulhatnak 
olyan foglalkozások, mint a 
szülésre felkészítés, és foly-
tatódhat a babamasszázs, il-
letve a terhestorna. 

PATAKFALVI DÓRA 

HALLGATÓI IRODA AZ EGESZSEGÜGYI F0ISK0LAI KARON 

Közérzetjavító tanácsadás 
Tanulási és magánéleti problémákra egyaránt igyekszik meg-
oldásokat javasolni a szegedi egyetem egészségügyi főiskolai 
karának diákjai számára az intézményben működő hallgatói 

információs és tanácsadó iroda. 

A diáktanácsadó központot 1999-ben a Soros Alapítvány egyik 
pályázata révén hozták létre. A szervezet azzal a céllal alakult, 
hogy segítse a hallgatók beilleszkedését, egyéni életkezdését, és 
a tanulmányokkal, munkavállalással kapcsolatos információk-
kal lássa el őket. Ahogy Juhász Jenő, az iroda vezetője fogalmaz: 
közérzetjavító intézménynek szánták az irodát. Szeptember óta 
hallgatói információs és tanácsadó iroda néven - vagy ahogy a 
diákok hívják, HAITI-ként - működik. 

A tanulási nehézségeken, a teljesítményzavarokkal kapcsola-
tos gondokon a tanulási tanácsadó könnyíthet. A tanulmányi 
tanácsadásokon a diákok tanulásszervezési javaslatokat is kap-
hatnak a képzésükkel kapcsolatos olyan kérdésekre, mint a tan-
tárgyak helyes felvétele, vagy a vizsgaszabályzat értelmezése. 

- A vizsgaidőszak közeledtével egyre növekednek a ne-
hézségek és így az ajtónk előtt a sorok is - mondja az iroda 
vezetője. Magánéleti, párkapcsolati problémáikkal életvezetési 
tanácsadóhoz fordulhatnak a fiatalok. Kéthetente jogi tanács-
adó várja a főiskolásokat. A karrier-tanácsadóhoz önélet-
rajz-írási, álláskeresési kérdésekkel fordulhatnak a hallgatók. 

Az iroda másik fontos feladata a saját adatbázissal rendelkező 
információs szolgálat. A végzős hallgatók között például igen 
népszerű a diáktanácsadó munkalehetőségeket tartalmazó 
dossziéja. Emellett a kari alkalmi munkák keresése, a színházbér-
letek árusítása és a gyors tájékoztatás miatt is látogatott az iroda. 

P . O . 

EGYETEMI KLUBOK 

JATE-KLUB 
december 10. 21 óra: köz-

gazdász félévzáró buli - Be-
rentzen party DJ Almával 

december 11. 20 óra: VINYIT 
(Vizsgaidőszakot Nyitó Iszonya-
tos Tivornya), DJ: Varga B. Lász-
ló és Molnár Lajos, BTK-s klub-
tagságival Ingyenes 

december 12. 21 óra: a 
Belga együttes koncertje, utána 
party DJ Fraserrel 

december 13. 22 óra: 
mi-csoda buli, a nagyteremben 
DJ Alma, a kisteremben DJ 
Immyboy 
SZOTE-KLUB 

december 10.19 óra: filmklub 
december 11. 22 óra: „ész-

helyzet" Patkós doktorral 
december 12. 22 óra: péntek 

esti házibuli Gajdács Zoltánnal 
december 13.22 óra: szabad 

szombat party DJ Harmathtal 


