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A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: 
 
Filozófia Intézet 

 

SZAKDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS 
KÖVETELMÉNYEK 
 
Formai követelmények: 
 
- A szakdolgozat minimum 60.000 és maximum 100.000 leütés hosszúságú, szakcikkekből mint 

fejezetekből álló, rövid értekezés formájú írás. 
 
Tartalmi követelmények: 
 
- 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 szakdolgozat a filozófia szak több kollokviumi tárgyának témájába vág, s e kollokviumokra 

kötelezően előírt szakirodalmon túl a kérdéskör irodalmának reprezentatív földolgozásáról tanúskodik, 

beleértve az idegen nyelvű szakirodalom néhány alapvető elemét is. 
 
- A plágiumra/önállóságra vonatkozó nyilatkozat: A szakdolgozó köteles nyilatkozni a Neptunban arról, 

hogy a dolgozat önálló kutatáson alapuló, saját munkája, melyet korábban más szakon még nem 

nyújtott be szakdolgozatként. Plágium esetén a szakdolgozat automatikusan elégtelen minősítést kap, és 

a dolgozat benyújtója ellen fegyelmi eljárás indítható. (Kérjük, hogy figyelje az Egyetem plágium-

ellenőrzésre vonatkozó szabályozását.) 
 
- A Filozófia Intézetben a szakdolgozatok minden esetben témavezető irányításával készülnek, ennek 

megfelelően a benyújtott szakdolgozati témaválasztási űrlapokon minden esetben szerepelnie kell 

témavezetőnek 

- 2021-től minden hallgató csak témavezetői támogatással adhatja le dolgozatát. 
 
Értékelés: 
 
A szakdolgozat értékelésére a szak felelőse szakértőt jelöl ki. A szakdolgozat értékelését a szakdolgozat 

védésének ismeretében az alapszakos záróvizsga-bizottság alakítja ki, a bizottság az előzetes véleményt és a 

védést követően kialakított bizottsági értékelést is csatolja a szakdolgozathoz. 
 
BA szakzárás követelményei: 
 
A szakdolgozat benyújtásának és a záróvizsgának feltétele, hogy a hallgató a Szabad bölcsész alapszak 

Filozófia szakirány tantervében előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségeknek (a szakdolgozat, az előírt 

államilag elismert nyelvvizsga és az alapszakos záróvizsga kivételével) mindenben eleget tegyen, illetve a 

szakdolgozathoz rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt 

kreditpontokat megszerezze, és mindennek eredményeképpen szakos végbizonyítvánnyal 

(abszolutóriummal) rendelkezzék. A szakdolgozat benyújtását és előzetes értékelését alapszakos záróvizsga 

követi (csak szóbeli).  
A záróvizsga fő szakaszai: a szakdolgozat védése, illetve a védés során, vagy a szakértői véleményben 

felvetett szakmai kérdések tisztázása, továbbá két előre, a szakdolgozati jelentkezési lapon kijelölt 

tanegységgel kapcsolatos kérdések. 
 
A záróvizsga értékelése: 
 
Öt fokozatú érdemjeggyel történik. 
 
AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE 
 
A 2008/2009-es tanévben végzők esetében: az oklevél minősítését a szakdolgozatra kapott és az 

alapszakos záróvizsgán megszerzett érdemjegyek számtani átlaga adja, egész számra kerekítve. 
 



A 2009/2010-es tanévtől végzők esetén: a legjobb két BBN-FIL-200-as és a legjobb két BBN-FIL-300-as 

kódú kollokvium, az összesített eredményben 1/3-nyi súllyal (Képlet: (200[1] + 200[2] + 300[1] + 300[2] 

+ 4 * SZAKDOLGOZAT + 4 * ÁLLAMVIZSGA) / 12) 

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. 
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