
 

 RÉGÉSZET ALAPSZAK  

 
A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:  
Régészettudományi Intézet  

 
SZAKDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS 

KÖVETELMÉNYEK  

Formai követelmények:  
— A dolgozatot elektronikus formában kell elkészíteni, és elektronikusan (PDF vagy Word formátumban) és 
kinyomtatva is be kell nyújtani. A kinyomtatott változatot 2 példányban, egy bekötött és egy fűzött kötetként kell 
beadni.  

— A külső borítón fel kell tüntetni: „szakdolgozat" szót, a hallgató nevét, szakját és a szakdolgozat készítésének évét.  

— A belső borítón fel kell tüntetni: „szakdolgozat" szót, a szakdolgozat címét és a készítés évét, a bal alsó sarokban a 
témavezető nevét és címét (rangját) a jobb alsó sarokban a hallgató nevét, szakját és a szakdolgozat készítésének évét.  

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

— A dolgozat terjedelme: 20-40 oldal törzsszöveg (címlap, tartalomjegyzék, mellékletek és a bibliográfia nélkül) A4-
es méretben, betűtípus : Times New Roman; a betűméret: 12; a sortávolság: 1,5.  

—A jegyzetelésnél az intézet Dissertationes Archaeologicae című folyóiratának előírásait kell alkalmazni. 
 
— A szakdolgozat nyelve minden esetben magyar. 
 

 Tartalmi követelmények:  
— A hallgató választhat, hogy a két tanult szakterülete közül melyikből kívánja a dolgozatát megírni. A témának az 
oktatott régészeti területek valamilyen jól körülhatárolható leletanyagához vagy problémaköréhez kell kapcsolódnia. 
Ez lehet szűken vett anyagközlés, állhat a dolgozat középpontjában egy anyaghoz kapcsolódó kérdéskör, vagy a 
terepi régészet valamilyen módszertani kérdése.  

— Nem várjuk el, hogy a dolgozat új tudományos eredményeket tartalmazzon, viszont be kell a hallgatónak 
mutatnia, hogy képes a téma szakirodalmának összegyűjtésére, a korábbi tudományos eredmények megfelelő szintű 
interpretációjára, valamint a tudományos dolgozatok formai követelményének betartására.  

— Alapvető követelmény a világos, érthető fogalmazás és a nyelvtani helyesség.  

— A dolgozat megírásában a hallgatót témavezető segíti. A témavezetőnek fokozattal rendelkező oktatónak kell 
lenni, különleges esetekben a Régészettudományi Intézet külső konzulenst kérhet fel.  
— Csak akkor fogadható el egy szakdolgozati téma, ha a megfelelő színvonalú témavezetés biztosítható.  

 
Értékelés:  
A szakdolgozat értékelésére a szakgazda vagy a témavezetőt jelöli ki, vagy különleges esetben egy külső szakembert is 
megbízhat vele. A dolgozatra a hallgató érdemjegyet kap (1-5). Az értékelésnél a téma feldolgozásának minősége 
mellett alapvető szempont, a formai és a tartalmi követelmények betartása.  

 
BA szakzárás követelményei:  
A régészet szakirányon csak szóbeli vizsga van, amelynek része a szakdolgozat megvédése, az elsajátított szakterületi, 
muzeológiai, valamint tereptani ismeretek számonkérése kiadott tételjegyzék alapján.  
Az alapszakos záróvizsga tehát az alábbi részvizsgákból áll:  

 



 
1. A régészeti tereptan és az általános muzeológia (ld. témák)  

2. A szakdolgozat témaköréhez tartozó szakterületi kérdéskör  

3. A szakdolgozat megvédése  
 

A záróvizsga értékelése:  
A régészet szakirányon a záróvizsga eredménye a szakdolgozat védésének, a szakterületi, a muzeológiai, ill. a tereptani 
ismeretekből történő vizsgák átlaga.  

 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A SZAKZÁRÁSHOZ:  
A régészeti tereptan és térinformatika:  

 

1. Térképészet és térképművek az ókortól az újkorig 

2. A Magyarországon használatos topográfiai térképek 

3. A feltárástechnika alapjai (nagy felület/városi ásatás) 

4. A régészeti terepi munkákhoz szükséges műszerek 

5. Régészeti terepi munkák foto- és rajzdokumentációja  

6. Régészeti terepi munkák 'naplózása', a Harris-féle mátrix  

7. Régészeti terepi munkák engedélyeztetése, előkészítése, jelentések készítése 
 

Muzeológia:  
 
1. Egyetemes múzeum és gyűjtéstörténet I. A múzeumi gyűjtés ókori és középkori előzményei 

2. Egyetemes múzeum és gyűjtéstörténet II. A nagy gyűjtemények kialakulása  

3. Magyar múzeum és gyűjtéstörténet I. A magyar műgyűjtés története a kezdetektől 1802-ig,  

4. Magyar múzeum és gyűjtéstörténet II. A magyar múzeumok története  

5. Múzeumi nyilvántartási ismeretek (szerzeményezés, műtárgynyilvántartás, műtárgymozgatás)  

6. Kiállítás rendezési alapismeretek  
 
 

AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE:  

Az oklevél minősítését a szakdolgozatra kapott és a záróvizsgán megszerzett érdemjegyek számtani átlaga adja, egész 
számra kerekítve. 


