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A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 

Diplomamunka 

Formai követelmények:  

– A diplomamunkát két példányban kell benyújtani, az egyiket köttetve, a másikat fűzve. 
– A diplomamunka külső borítóján feltüntetendő a „diplomamunka” megjelölés, a 

diplomamunkát készítő neve és a leadás éve. A belső címlapon szintén, ezen túl pedig a 
dolgozat teljes címe; a témavezető neve; az egyetem, a kar, a képzés és (amennyiben van) a 
szakirány megnevezése. Ugyanitt jelenjen meg az aláírt hitelességi nyilatkozat („Kijelentem, 
hogy a dolgozat saját munkám eredménye, hivatkozás nélküli átvételeket nem tartalmaz.”).  

– A diplomamunka terjedelme 150.000-250.000 karakter (szóközökkel, lábjegyzetekkel együtt, 
de az irodalomjegyzék és a mellékletek nélkül számolva), Times New Roman betűtípus, 12 -
es betűméret, másfeles sorköz, sorkizárás, lapszámozás.  

– A dolgozatot fejezetekre osztással, címekkel, alcímekkel, illetve decimálisan számozott 
rendszer kell tagolni, és tartalomjegyzékkel kell ellátni. A szöveg megformálásában, a 
hivatkozásokban és a bibliográfia összeállításában a dolgozat témájának, illetve a 
szakiránynak megfelelő tudományterület normái szerint kell eljárni.  

– A diplomamunka végéhez egy-egy rövid (1000-1500 leütés), magyar és angol nyelvű tartalmi 
összefoglalót kell csatolni. A diplomamunka szövegét rtf vagy doc formátumban CD-n 
mellékelni kell (papírtokban a diplomamunka hátsó kötéstáblájához illesztve).  

Tartalmi követelmények: 

– A diplomamunkának bizonyítania kell, hogy a hallgató tanulmányai során elsajátította a szak 
által előírt készségeket és ismereteket, képes a megszerzett tudást szintetizálni és a magyar 
nyelv, illetve az adott tudományterület szabályainak megfelelően megfogalmazni. A 
diplomamunka saját, önálló kutatás eredményeként elkészített tudományos dolgozat, amely 
megfelel a tudományos publikációkkal szemben támasztott követelményeknek.  

– A szakirányt végző hallgató diplomamunka témáját azon a szakirányon választja, amelynek 
hallgatója. 

Értékelés: 

A diplomamunka bírálóját a szakgazda kéri fel, a bíráló nem lehet azonos a dolgozat 
témavezetőjével. A diplomamunka jegyét a bíráló a témavezetővel történt konzultáció után állapítja 
meg. 

MA szakzárás követelményei 

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

A szakzáróvizsga menete: 

A szakzáróvizsga két részből áll: 
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a) a diplomamunka megvédése 
b) a hallgató által látogatott szakirány által megadott tételjegyzékből vizsgázás. 

A szakzáróvizsga értékelése: 

A szakzáróvizsga eredményét a két rész átlaga adja.  

További információk a szakzáráshoz: tételsorok, szakirodalom a felkészüléshez: 

D) Magyar mint idegen nyelv szakirány: 

1. A magyar mint idegen nyelv fogalma, társtudományai, viszonya az anyanyelv- és  

    idegennyelv-oktatáshoz 

2. A hungarológia fogalma, a diszciplína kialakulása 

3. A hungarológia intézményrendszere a határainkon innen és túl 

4. A magyar mint idegen nyelv oktatás jelentős tankönyvei a 18−19. században 

5. Tankönyvek a magyar mint idegen nyelv oktatás elmúlt 50 évéből 

6. A kontrasztív nyelvészet szerepe a magyar mint idegen nyelv tanításában 

7. A kommunikatív és posztkommunikatív nyelvoktatás sajátosságai 

8. A magyar esetrendszer bemutatása 

9. A magyar igeragozási rendszer sajátosságainak bemutatása 

10. A kultúra helye, szerepe a nyelvtanításban 

11. Az interkulturális kompetencia fogalma, kialakításának módozatai 

12. A magyar nyelvhasználat néhány jellegzetessége interkulturális aspektusból: a  

      horizontális és vertikális társadalmi távolság nyelvi megjelenítésmódjai; a direktség-   

      indirektség a beszédaktusokban 
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Az oklevél minősítése: 

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

 


