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A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 

 

Diplomamunka 

Formai követelmények: 

– A diplomamunka önálló, összefüggő munka (nem portfólió). 

– A diplomamunka terjedelme (bibliográfia nélkül) kb. 100-150 ezer karakter (szóközökkel és 
lábjegyzetekkel együtt), illetve szövegközlés esetén kb. 50-80 ezer karakter. 

– Elvárás: a tudományág gyakorlatában elfogadott átírási és bibliográfiai utalási rendszerek 
alkalmazása. 

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

– A diplomamunka további formai követelményeit és beadási határidejét az intézményi 
szabályzatok tartalmazzák. 

Tartalmikövetelmények: 

– A diplomamunka 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, az értekezésben megkívánt módszertani (filológiai) és stilisztikai eljárások 
alkalmazására. 

–  A mesterszakon követelmény, hogy a diplomamunka írója feldolgozza a téma legfontosabb régi 
és újabb szakirodalmát. Az idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozása a munka megírásához 
nélkülözhetetlen. 

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

Értékelés: 
A szak eddigi gyakorlatának megfelelően minden dolgozatnak két bírálója van, amelyből az egyik 
azonos lehet a témavezetővel.  A két szöveges értékelés eredményeként alakul ki az érdemjegy. 

MA szakzárás követelményei 

A szakzáróvizsgára bocsátás feltétele az elfogadott diplomamunka, az előírt tanegységek elvégzése és 
a kötelező kreditmennyiség megszerzése. Az abszolutórium megszerzéséhez követelmény a modern 
héber nyelv középfokú ismerete, továbbá a Bibliatudomány specializációt végzők részére a latin 
nyelv alapfokú ismerete. 

A szakzáróvizsga menete: 

A szakzáróvizsga egy szóbeli vizsga, a jelölt a bizottság előtt ad számot a diplomamunka tágabb 
témakörében való jártasságáról, válaszol a dolgozatra vonatkozó kérdésekre. 



A szakzáróvizsga értékelése: 

A szakzáróvizsga érdemjegye a bizottság tagjainak javaslata alapján (szavazategyenlőség esetén az 
elnök döntésével) alakul ki. 

További információk a szakzáráshoz: tételsorok, szakirodalom a felkészüléshez 
(szakirányonként): 

A) Bibliatudományok: A szakirányos tanulmányokat a szigorlat kéri számon, a záráskor nincsenek 
kijelölt tételsorok 

B) Zsidó tudományok: A szakirányos tanulmányokat a szigorlat kéri számon, a záráskor nincsenek 
kijelölt tételsorok 

Az oklevél minősítése: 

Az oklevél minősítését a diplomamunkára kapott, valamint a szigorlaton 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. 
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