
SKANDINAVISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A szakot gondozó intézet: 
Germanisztikai Intézet 

A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 

Diplomamunka 

Formai követelmények:  

– A dolgozat terjedelme min. 85.000 n törzsszöveg (címlap, tartalomjegyzék, mellékletek és a 
bibliográfia nélkül). 

– Formátum: margóbeállítások: bal 3 cm, jobb 2 cm, fent 2,5 cm, lent 2,5 cm; a betűméret és 
betűtípus: a főszövegben 12 pontos, a lábjegyzeteknél 10 pontos Times New Roman, a 
sortávolság: a főszövegben 1,5, a lábjegyzeteknél 1; bekezdés: mindenütt sorkizárt. 

– Elengedhetetlen részei a dolgozatnak: 

o a borítón fel kell tüntetni: a „diplomamunka” szót, a diplomamunka címét magyarul, az idegen 
nyelven írt diplomamunka címét idegen nyelven is és a készítés évét, a bal alsó sarokban a 
témavezető nevét és beosztását, a jobb alsó sarokban a hallgató nevét, szakját és a 
diplomamunka készítésének évét, 

o tartalomjegyzék 

o előszó és/vagy bevezetés 

o a tárgyalási rész fejezetei (és alfejezetei) 

o összefoglalás/kitekintés 

o irodalomjegyzék. 

– A dolgozat formailag feleljen meg a filológiai munka nemzetközileg elvárt követelményeinek. 
Az ún. filológiai apparátus tekintetében több megoldás is elfogadható, azonban minden 
esetben szükséges a választott módszer következetes alkalmazása. Vonatkozik ez az idézés 
módjára, a hivatkozásokra, a láb- ill. végjegyzetek rendszerére. 

– A dolgozatot elektronikus formában kell elkészíteni, és elektronikusan (PDF, vagy Word 
formátumban) kell felölteni a Neptun tanulmányi rendszerbe. A szakdolgozat-leadás során 
egyetlen dokumentum feltöltésére van lehetőség a mellékletekkel együtt.  

– A hallgatónak feltöltés során nyilatkozni kell a Neptunban, hogy a munka saját szellemi 
terméke. Kérjük, hogy figyelje az Egyetem plágium-ellenőrzésre vonatkozó szabályozását. 

– 2021-től minden hallgató csak témavezetői támogatással adhatja le dolgozatát. 

Tartalmi követelmények: 

– A diplomamunkának összességében tanúsítania kell azt, hogy szerzője képes a témába vágó 
szakirodalom feltárására, feldolgozására és reflektálására, valamint az így szerzett ismeretek 
önálló összegzésére és a választott konkrét téma kidolgozása során azok önálló 
felhasználására. 

– A dolgozat témaválasztásának legyen szakmai (elméleti és/vagy gyakorlati) indoklása, 
indíttatása, és ez fogalmazódjék meg a bevezetőben. Ugyanitt vázolni kell a témával 
kapcsolatos célkitűzéseket, várható eredményeket is. 

– Mindenkor ügyelni kell a témába vágó fogalmak tisztázására és azok következetes 
használatára. 
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– A téma tárgyalásának legyen tartalmi/gondolati egysége (belső koherenciája), és ez 
mutatkozzék meg a dolgozat szerkezetében, tagolásában, az egységek (fejezetek és 
alfejezetek) címében. 

– Súlyt kell fektetni a tárgyalt téma minimális elméleti megalapozottságára, az elméleti és 
gyakorlati kérdéseknek a téma függvényében megítélhető helyes arányára. 

– A dolgozat nyelvezete – a nyelvhelyességi szempontokon túl – feleljen meg az értekező 
prózával szemben támasztható követelményeknek. 

Értékelés: 

A diplomamunka értékelése ötfokú skálán (1-5) történik. A dolgozat érdemjegyét a témavezető vagy 
a tanszékvezető által kijelölt bíráló állapítja meg. A bírálatok elkészítéséhez az Intézet által 
meghatározott, alább felsorolt szempontok az irányadók: 

1) Témaválasztás 

A szerző válasszon szakmai szempontból releváns, jól körülhatárolható, a kutatás jelenlegi állásából 
adódó témát, amely egy diplomamunka terjedelmi keretei között jó eséllyel tárgyalható. A dolgozat 
tartalmilag feleljen meg a címben felvetett témának. 

2) Nyelvezet, terminológia, stílus 

A szerző legyen képes nyelvileg helyesen és szabatosan kifejezni magát, használja pontosan és 
tudatosan a tudományterület bevett terminusait. A dolgozat szövege feleljen meg a tudományos 
értekező prózával szemben támasztott stilisztikai követelményeknek. Amennyiben a szövegben 
sorozatosan súlyos, értelemzavaró nyelvi hibák fordulnak elő, a részjegy elégtelen. 

3) Filológiai apparátus 

A szerző legyen képes korrekt módon hivatkozni a témába vágó szakirodalomra – ideértve az 
internetes forrásokat is –, és hivatkozásait pontosan, a tudományterület bevett eljárásainak szem 
előtt tartásával adatolja. Amennyiben a dolgozat szövegében jelöletlen idézet(ek) fordul(nak) elő, az 
összesített érdemjegy elégtelen, és ez a tényállás egyszersmind fegyelmi eljárást von maga után. 

4) A vizsgálat megalapozottsága 

A szerző ismerje és használja a témába vágó alapvető szakirodalmat. Legyen képes a kutatás eddigi 
eredményeinek kritikus továbbgondolására, és új, eredeti szempontú megállapítások 
megfogalmazására. 

5) Szerkezet, gondolatmenet 

A szerző legyen képes dolgozatát a szövegfajtával szemben támasztható követelményeket 
figyelembe véve logikusan tagolni, és kutatását, valamint eredményeit a tudományterület bevett 
normái szerint jól követhető gondolatmenetté építve bemutatni. 

6) Módszer 

A szerző tegyen bizonyságot arról, hogy – az elvégzett vizsgálat szükségleteihez képest – képes a 
nyelv-, irodalom-, illetve kultúratudomány elfogadott módszereinek alkalmazására. Fogalmazza meg 
a vizsgálat során felmerülő módszertani kérdéseket. 

Az egyes részjegyek átlaga orientáló érték, nem jelenti automatikusan a diplomamunka végső 
érdemjegyét; a bíráló az érdemjegy megállapításában az átlagtól fölfelé és lefelé egyaránt eltérhet. 
Amennyiben bármelyik részjegy elégtelen, a diplomamunka összesített érdemjegye is elégtelen. 

Az elégtelen dolgozat ismétlésének módját az intézményi szabályzatok és a szakirány előírásai 
tartalmazzák. 
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MA szakzárás követelményei 

A szakzáróvizsgára bocsátás feltétele az elfogadott diplomamunka, az előírt tanegységek elvégzése és 
a kötelező kreditmennyiség megszerzése. 

A szakzáróvizsga menete: 

– A szakzáróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek 
ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a 
tanult ismereteket alkalmazni tudja. A szakzáróvizsgát szakzáróvizsga-bizottság előtt kell letenni, 
a vizsgát a bizottság zárt ülésen ötfokozatú értékeléssel minősíti. A szakzáróvizsga-bizottság 
elnöke egyetemi tanár, professzor emeritus, egyetemi docens lehet. A diplomamunka 
megvédésére a témavezetőt tanácskozási joggal a szakzáróvizsgára meg kell hívni. 

– A szakzáróvizsga két részből áll: 

1. A diplomamunka megvédése, amelynek során a bizottság meggyőződhet arról, hogy a 
dolgozat a szerző önálló munkája, és hogy a szerző képes főbb megállapításait szóbeli közlés 
formájában is képviselni, módszertani eljárását indokolni és következtetéseit 
továbbgondolni. 

2. Szóbeli vizsgabeszélgetés a diplomamunka tudományágából a dolgozathoz nem kapcsolódó 
előre meghatározott témakörből. 

 

A szakzáróvizsga értékelése: 

A szakzáróvizsga eredménye a részjegyek számtani átlaga.  
Az elégtelen dolgozat ismétlésének módját az intézményi szabályzatok és a szakirány előírásai 
tartalmazzák. 

További információk a szakzáráshoz:  

A szakzáróvizsgára készülő hallgató a záróvizsga előtt három hónappal diplomamunkájának 
témavezetőjével konzultál, akitől vizsgatémát és a felkészüléshez szükséges szakirodalmat 
kap. 

 

Az oklevél minősítése: 

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

Az oklevél minősítése a HKR 84§ (6) alapján két tizedesjegyre kiszámított átlageredmény alapján 
történik: − kiváló, ha az átlag 5,00,  

− jeles, ha az átlag: 4,51-4,99,  
− jó, ha az átlag 3,51-4,50,  
− közepes, ha az átlag 2,51-3,50,  
− elégséges, ha az átlag 2,00-2,50. 

 


