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SZAKDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS 

KÖVETELMÉNYEK 

A szakdolgozat formai követelményei: 

- a dolgozatot 2 példányban (egy bekötött és egy fűzött változatban) kell elkészíteni, 

- a szakdolgozat nyelve magyar vagy angol, 

- a külső borítón fel kell tüntetni a „Szakdolgozat” szót, a hallgató nevét, szakját és a szakdolgozat 

készítésének évét, 

- a belső borítón szintén fel kell tüntetni: „Szakdolgozat” szót, a dolgozat címét (magyarul, illetve angol 

nyelvű dolgozat esetében angolul) és a dolgozat készítésének évét, továbbá a bal alsó sarokban a 

témavezető nevét, tudományos fokozatát és beosztását, a jobb alsó sarokban a hallgató nevét és 

szakját.  

- a szakdolgozat terjedelme (szóközökkel együtt) legalább 60 000 karakter: ebbe a terjedelembe nem 

számít bele a címlap, a tartalomjegyzék, a kötelezően csatolandó bibliográfia és a melléklet. Betűtípus: 

Times New Roman vagy Calibri, betűméret: 12-es. 

- a szakdolgozathoz csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a munka a hallgató saját szellemi terméke. 

Tartalmi követelmények: 

- A felajánlott témák a Zenei Tanszék oktatói által megadott, illetve a hallgató által önállóan választott 

szakdolgozati témák lehetnek, melyeket a tanszékvezetővel előzetesen egyeztetni szükséges. 

- A szakdolgozat tartalma a jelölt tanulmányaival összefüggő tárgykörökből választott téma lehet, 

melynek írásbeli kidolgozásával a hallgató igazolja, hogy képes az elsajátított ismeretanyag elméleti és 

gyakorlati alkalmazására, önálló szakmai munka végzésére. 

- A szakdolgozat elkészítését (kötelező jelleggel választott) témavezető segíti. A címbejelentő leadásához 

szükséges a témavezető és a tanszék vezetője által előzetesen jóváhagyott, bibliográfiával ellátott 

témavázlat.  

- A szakdolgozat tanszéki bírálóját a tanszékvezető jelöli ki. Külső témavezető vagy bíráló választását 

ugyancsak ő engedélyezheti. 

A szakdolgozat értékelése: 

A szakdolgozat érdemjegyét a témavezető értékelése és a kijelölt bíráló szöveges bírálata alapján a 

záróvizsga-bizottság állapítja meg. A dolgozat védése szintén a bizottság előtt történik. 

A szakzárás követelményei: 

A záróvizsga két részből áll: a szakdolgozat védéséből, valamint a komplex zenei (szóbeli és gyakorlati) 

vizsga teljesítéséből. A záróvizsga eredményét a szakdolgozat védésére kapott és a komplex vizsga 

érdemjegyeinek számtani átlaga adja. 

Az oklevél minősítése: 

Az oklevél minősítését a szigorlatok eredményeinek, a szakdolgozat eredményének és a komplex záróvizsga 

eredményének számtani átlaga adja. 

Az oklevél kiállítása: 

Az oklevél kiállításának feltétele a megadott tanegységlista teljesítése, valamint az intézménytől kölcsönvett 

javak visszaszolgáltatását tanúsító igazolás. 
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