
NÉPRAJZ ALAPSZAK 

A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:  

Néprajzi Intézet  

SZAKDOLGOZATTAL ÉS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS 

KÖVETELMÉNYEK  

Formai követelmények:  

- A dolgozatot elektronikus formában kell elkészíteni, és elektronikusan (PDF, vagy Word 

formátumban) kell felölteni a Neptun tanulmányi rendszerbe.  

- A szakdolgozat-leadás során a mellékletekkel együtt egyetlen dokumentum feltöltésére 

van lehetőség.  

- A címoldalon fel kell tüntetni: „szakdolgozat" szót, a szakdolgozat címét magyarul, a bal 

alsó sarokban a témavezető nevét és címét (rangját), a jobb alsó sarokban a hallgató nevét, 

szakját és a szakdolgozat készítésének évét.  

- A dolgozat terjedelmének csak az alsó határa van megszabva: min. 40 oldal a 

bibliográfiával együtt, a szöveges- és képmellékletek nélkül.  

- Betűméret 12 pt, sortávolság 1,5, margók 2,5 cm.  

- A szakdolgozat nyelve magyar.  

- 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:  

- Önálló gyűjtőmunkán (terepmunkán, levéltári kutatáson, szakirodalmi anyaggyűjtésen) 

alapuló dolgozat. Ebben a hallgató bizonyságot tesz a témaként választott tárgykör 

anyagának, szakirodalmának, fogalmainak és terminológiájának ismeretéről.  

- A szakdolgozatnak igazolnia kell azt, hogy a hallgató képes a fő kutatási módszereket 

alkalmazni, az önállóan gyűjtött anyagot rendszerezni, értelmezni, elemezni, véleményét a 

stiláris- és nyelvi (nyelvtani) szabályoknak megfelelően megfogalmazni.  

- A felajánlott témák a Néprajzi Intézet oktatóinál és az intézeti Könyvtárban elérhetők.  

- A témaválasztáshoz a témavezetővel folytatott előzetes megbeszélés és az intézet 

igazgatójának egyetértése előzetes tájékoztatása szükséges  

 

Értékelés:  

Az opponens bírálata alapján, ötfokú skálán történik.  

BA szakzárás követelményei:  

Az alapszakos szakzáróvizsgára bocsátás feltételei: az abszolutórium megszerzése és az 

elfogadott (értékelt) szakdolgozat.  

A szakzáróvizsga a következő részekből áll: 

- a szakdolgozat bemutatásából és megvédéséből (egy részjegy) 

- szóbeli vizsgából, a Folklore Tanszék és a Tárgyi Néprajzi Tanszék által adott egy-egy 

tételsor alapján (két részjegy) 

 



A záróvizsga értékelése:  

A szakzáróvizsga-bizottság a vizsgát ötfokú skálán három érdemjegyben értékeli; a 

szakzáróvizsga végső jegye a három érdemjegy számtani átlaga. 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A SZAKZÁRÁSHOZ:  

A záróvizsga tételei hozzáférhetők a Néprajzi Intézet honlapján és az intézeti Könyvtárban.  

 

AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE:  

Az oklevél minősítését a diplomamunkára kapott és a szakzáróvizsgán megszerzett 

érdemjegyek számtani átlaga adja, egész számra kerekítve a HKR 84.§-a szerint:  

− 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. 


