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KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPSZAK 

(Ókortudományi Intézet - Hebraisztika, Újgörög) 

A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: 

Ókortudományi Intézet 

 

SZAKDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS 

KÖVETELMÉNYEK 

Formai követelmények: 

- A szakdolgozatot elektronikus formában kell elkészíteni, és elektronikusan, PDF formátumban kell 

felölteni a Neptun tanulmányi rendszerbe. A szakdolgozat-leadás során egyetlen dokumentum 

feltöltésére van lehetőség a mellékletekkel együtt.  

- A szakdolgozat terjedelme (bibliográfiával) min. 55 ezer n. 

- A címlapon szerepelnie kell a szerző nevének, „alapképzési szakdolgozat” megjelölésnek és az 

évszámnak, a belső borítón mindezeken kívül + a hallgató szakja, a konzulens neve, beosztása, a 

dolgozat terjedelme. 

- A hallgatónak a 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. 

- A hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek szintetizálására, az alapfokozat 

szintjének megfelelő tudományos kérdések megértésére és ilyenek önálló felvetésére, megoldására, az 

értekezésben megkívánt módszertani (filológiai) és stilisztikai eljárások alkalmazására. 

- A szakdolgozat nyelve elsősorban magyar, vagy az intézmény, illetve a szakirány által elfogadott idegen 

nyelv. 

- A dolgozatnak formai szempontból meg kell felelnie a tudományos publikációkkal szemben 

támasztható követelményeknek, tartalmaznia kell bibliográfiát és a szakma szabályainak megfelelő 

lábjegyzetelést. 

Tartalmi követelmények: 

- A szakdolgozat nem feltétlenül önálló tudományos teljesítmény, hanem tudományos probléma 

ismertetése a magyar nyelvű, illetve nemzetközi szakirodalom feldolgozása alapján. 

- A szaktanszék előre megjelölhet szakdolgozati témákat, amelyek közül választhatnak a hallgatók, ebben 

az esetben a témákat legkésőbb a tavaszi szünet előtt közölni kell a hallgatókkal.  

- Hebraisztika szakirányon módszertani szempontból követelmény a szövegcentrikusság, héber vagy más 

célnyelvi forrásanyag felhasználása. 

- A szakdolgozat lehet önálló írás, és lehet jelentősebb terjedelmű szövegközlés, illetve fordítás is, amelyet 

legálabb 35 ezer n terjedelmű — a szakirodalmat feldolgozó, problémafelvető — tanulmány kísér. 

Értékelés: 

A hallgatónak kötelező legalább három alkalommal konzultálnia a témavezetőjével, ennek elmaradása 

eseten a témavezető úgy dönthet, hogy a szakdolgozatot nem lehet benyújtani. A dolgozat bírálóját a 

szaktanszék jelöli ki. A dolgozat nyelvi megfogalmazása (helyesírás, stílus) része lehet az értékelésnek, de 

nem lehet önmagában a visszautasítás alapja (ez a témavezető joga). Az értékelés csak szöveges indoklással 

együtt érvényes. 

BA SZAKZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI: 

Hebraisztika szakirány 

Elfogadott szakdolgozat, a szakmai képzés elvégzése és az összességében 180 kredit megszerzése. A 

záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 

- Az írásbeli vizsga részei: 1. különböző műfajú héber bibliai szemelvények fordítása héberről 
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magyarra. A fordításhoz szótár használható, a rendelkezésre álló idő 180 perc; 2. komplex modern 

héber nyelvi vizsga (írott szöveg értése, nyelvtani teszt, fogalmazás). A vizsgához szótár nem 

használható, a rendelkezésre álló idő 180 perc. 

- A szóbeli vizsga tárgyai: zsidó történelem, zsidó vallás és kultúra, zsidó irodalomtörténet, előre 

megadott tételjegyzék alapján. 

Újgörög szakirány 

Elfogadott szakdolgozat, a szakmai képzés elvégzése és az összességében 180 kredit megszerzése. A 

záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 

- Az írásbeli vizsga részei: 1. különböző műfajú újgörög irodalmi szemelvények fordítása újgörögről 

magyarra. A fordításhoz szótár használható,a rendelkezésre álló idő 120 perc; 2. komplex újgörög nyelvi 

vizsga (írott szöveg értése, nyelvtani teszt, fogalmazás). A vizsgához szótár nem használható, a 

rendelkezésre álló idő 120perc. 

- A szóbeli vizsga részei: 1. szakdolgozatvédés, 2. egy komplex kérdés az alábbi tantárgyakból: újkori 

görög történelem, újgörög irodalomtörténet és kultúrtörténet, előre megadott tételjegyzék alapján. 
 

A ZÁRÓVIZSGA ÉRTÉKELÉSE: 

Hebraisztika szakirány és Újgörög szakirány 

A záróvizsga értékelése két részből tevődik össze, az írásbeli és a szóbeli jegyből. Értékarányuk: 1:1. Az 

írásbeli jegy az írásbeli vizsga két nagy egységen szerzett részjegyek matematikai átlaga. Ha bármelyik 

részjegy elégtelen, a részvizsgát az adott vizsgaidőszakon belül legfeljebb egyszer meg lehet ismételni. 

 

TÉTELEK, ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK AZ EGYES SZAKIRÁNYOKON: 

Hebraisztika szakirány 

A tételeket (18 tétel) a vizsga előtti félév szorgalmi időszakának utolsó napján teszi közzé a tanszék. A 

jegyzékhez bibliográfia kapcsolódik. 

 

AZ OKLEVÉLMINŐSÍTÉSE: 

Külön jegynek tekintjük a záróvizsga írásbeli és szóbeli részét, az oklevél minősítése pedig e kettőn kívül a 

szakdolgozatra kapott érdemjegyből tevődik össze. Azaz a szakdolgozat egyharmados súllyal, a záróvizsga 

kétharmaddal szerepel. Az oklevél minősítését ezek számtani átlaga adja, egész számra kerekítve, a HKR 

84 § alapján: 

 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. 

 


