
EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A szakot gondozó intézet: 
Ókortudományi Intézet 

A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 

Diplomamunka 

Formai követelmények:  

– A diplomamunka terjedelme  legalább 75 ezer n legyen. 

– Témájában megegyezhet a BA dolgozatéval, de szövegében nem (részek átdolgozása 
lehetséges, de átmásolása nem). 

– A szakfelelős döntése szerint jelentősebb szövegközlés vagy fordítás is lehet a 
diplomamunka része; a szakirodalmat feldolgozó, problémafelvető és megoldó rész 
terjedelmének ilyenkor legalább 50 ezer karakternek kell lennie. 

– A diplomamunka nyelve magyar, vagy az intézmény illetve a szakirány által elfogadott másik 
nyelv. 

Tartalmi követelmények: 

– A diplomamunka témáját a mesterszak tudományterületéről lehet választani. 

– A diplomamunka önálló szakmai kutatómunkán alapuló dolgozat legyen, amelyben a 
hallgató bizonyítja, hogy képes az elsajátított ismeretek szintetizálására, illetve a 
tudományterület kérdéseinek megértésére és önálló kérdésfelvetésre, illetve annak 
megoldására. 

– Követelmény a témához tartozó nem csak magyar nyelvű szakirodalom minél szélesebb 
körű ismerete és hivatkozás azokra. 

– A diplomamunka önálló, összefüggő munka, nem portfólió. 

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

Értékelés: 

A diplomamunka értékelése 1-5 jeggyel történik. 

MA szakzárás követelményei 

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

A szakzáróvizsga menete: 

A szakzáróvizsga szóbeli számonkérésből áll, amelynek két része: 1. a diplomamunka védése, 2. egy 
témához kapcsolódó kérdés kifejtése. 

A szakzáróvizsga értékelése: 

A szóbeli szakzáróvizsga mindkét részére 1-5 jegy adható, a szakzáróvizsga eredményét a kettő 
számtani átlaga adja, egész számra kerekítve. 
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Az oklevél minősítése: 

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

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. 

 
 


