
A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS 

KÖVETELMÉNYEK: 

Szakdolgozat: 

 A szakdolgozat témáját a mesterszakon oktatott témakörökből lehet választani. 

 A hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek szintetizálására, a 
mesterfokozat szintjének megfelelő tudományos kérdések megértésére és ilyenek önálló 
felvetésére, megoldására, az értekezésben megkívánt módszertani (filológiai) és stilisztikai 
eljárások alkalmazására. 

 A mesterszakon követelmény, hogy a szakdolgozat írója feldolgozza a téma fontosabb 
régi és újabb szakirodalmát, mégpedig legalább két modern (nyugati) idegen nyelven is. 

 A szakdolgozat önálló, összefüggő munka (nem portfólió). 
 A tényleges szövegoldalak összes terjedelme kb. 100000–150000 karakter. A szakfelelős 

döntése szerint jelentősebb terjedelmű szövegközlés vagy fordítás is lehet a szakdolgozat 
része; a szakirodalmat feldolgozó, problémafelvető és megoldó rész terjedelmének 
ilyenkor legalább 50000–80000 karakternek kell lennie. 

 A szakdolgozat nyelve elsősorban magyar vagy az intézmény illetve a szakirány által 
elfogadott idegen nyelv. 

 A szakdolgozat további formai és tartalmi követelményeit és beadási határidejét, 
elbírálásának rendjét az intézményi szabályzatok és a mesterszak előírásai tartalmazzák. 

 
Az MA-szakzárás követelményei: 

Elfogadott szakdolgozat, az előírt tanegységek elvégzése, a kötelező kreditmennyiség 
megszerzése, a görög nyelv alapfokú ismerete, sikeres szakzáróvizsga. 

 
Szakzáróvizsga (a szakdolgozat témavezetője mellett, legalább két főből álló vizsgabizottság 
előtt) 

A szakzáróvizsga (államvizsga) részei: 
a) Írásbeli: A szakgazda tanszék által kiválasztott akkád és sumer nyelvű szövegek ékírásból 
történő átírása és fordítása. 

b) Szóbeli: 
 Az írásbeli vizsgán kapott szöveg tartalmi, nyelvtani és stilisztikai elemzése; 

 a szakgazda tanszék által előzetesen összeállított és a mesterszak megkezdése előtt 
kihirdetett tételjegyzék alapján az egyes tárgykörökben elsajátított ismeretek kifejtése; 

 a szakdolgozat megvédése. 
A követelmények részletezését az intézményi szabályzatoknak megfelelően a mesterszak előírásai 
tartalmazzák. 

A szakzáróvizsga értékelése: 

Az írásbeli és a szóbeli vizsga átlaga. 
 

A SZAKZÁRÓVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELE: 

A szakzáróvizsgára bocsátás feltétele az alábbi tanegységlista teljesítése; az intézménytől 
kölcsönvett javak visszaszolgáltatásáról szóló igazolás. 
 

AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE: 

Az oklevél minősítését a záródolgozatra kapott és a záróvizsgán 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. 

 


