
MONGOLISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A szakot gondozó intézet: 
Távol-keleti Intézet 

A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 

Diplomamunka 

Formai követelmények: 

Az idegen nyelvi szövegeknek pontos és következetes átírásban kell szerepelniük, lehetőleg a 
nemzetközi szakirodalomban elfogadott módon, de kellő indoklással saját rendszer is alkalmazható. 
Igen lényeges szempont a pontos és rendszeres hivatkozás a szakirodalomra, mely a felhasznált 
kiadványokat könnyen azonosítható és visszakereshető formában tartalmazza (kiadási adatok). A 
szakdolgozat hossza a bibliográfiával és a tartalomjegyzékkel együtt min. 80 000 karakter (a 
szóközök nélkül), ebbe nem számítanak bele a mellékletek (például a felhasznált szövegek másolatai, 
kép- és térképmellékletek). Ezen felül a dolgozathoz csatolni kell egy 2–5 oldalas mongol nyelvű 
összefoglalót is. 

Az alábbi formai leírás támpontul szolgálhat, de alkalmazása nem kötelező.  

Margók felső: 2,5 cm 
bal: 2,5 cm 

alsó: 2,5 cm 
jobb: 2,5 cm 

Kötés 0,5 cm  
Fejléc 1,25 cm  
Lábléc 1,25 cm  
Főszöveg betűmérete 12 pont  
Lábjegyzet betűmérete 10 pont  
Sorköz másfél  
Szöveg beosztása 1. címlap – tartalmazza: ELTE Bölcsészettudományi Kar Belső-

ázsiai Tanszék (lap tetején középen), dolgozat címe, készítője, 
szakja (lap közepén), témavezető tanár neve (lap alján jobbra), 
a dolgozat készítésének éve (lap alján középen) 

2. tartalomjegyzék 
3. főszöveg 
4. irodalomjegyzék 
5. 2–5 oldalas mongol nyelvű összefoglaló 
6. mellékletek: először a felhasznált források eredeti része, ezek 

átirata, majd az esetleges illusztrációk, térképek, képek. A 
képek jegyzéke és forrása külön oldalon az illusztrációk előtt.  
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Könyvészeti hivatkozás A hivatkozások minden esetben tartalmazzák a pontos 
oldalszámot. Első előfordulásnál a kiadványok összes kiadási 
adatát fel kell tüntetni, a későbbiekben elegendő – a teljes 
hivatkozáshoz hasonló formában – csak a szerzőt és a cím 
rövidítését (a legjellemzőbb szavakat), esetleg ha szükséges, a 
kiadási évet megadni. A mongol, tibeti, kínai, koreai, japán stb. 
nyelvű cím esetén a lenti példában látható módon fordítást is kell 
adni (csak a teljes hivatkozásnál). Az irodalomjegyzékben a 
művek szerző szerinti abc-sorrendben, az összes kiadási adattal 
szerepeljenek. A cikkeknél jegyzetben való hivatkozáskor a 
hivatkozott oldalszámokat, míg az irodalomjegyzékben a cikket 
tartalmazó folyóiratban/gyűjteményes kötetben elfoglalt hely 
oldalszámait (tól-ig) kell megadni. 

Önálló könyvcím Möömöö, S. – Mönx-Amgalan, Yu.: Orčin cagiin mongol xel, 
ayalguu. Ulaanbaatar 1984. [Modern mongol nyelvek és 
nyelvjárások] 

Könyvcím sorozatban Ligeti, Louis (szerk.): Histoire Secrète des Mongols. (Monumenta 
Linguae Mongolicae Collecta I.) Budapest, Akadémiai Kiadó 
1971. 

Tanulmány folyóiratban Poppe, Nicholas: Zum Feuerkultus bei den Mongolen. In: Asia 
Maior II. (1925) pp. 130–145. 

Tanulmány gyűjteményes 
műben 

Sárközi Alice: Vadászének Manuqa istenhez. In: Őseink nyomán 
Belső-Ázsiában II. Hitvilág és nyelvészet. Szerk. Birtalan Ágnes. 
Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó 1998. pp. 189–218. 

 

Tartalmi követelmények: 

– A diplomamunkát magyar nyelven, vagy a szakirány vezetőjével előzetesen egyeztetve a 
szakirányon elfogadott idegen nyelven lehet elkészíteni.  

– A szakirányon olyan szakdolgozati téma (nyelvészet, irodalom, népköltészet, történelem, 
vallástörténet, művelődéstörténet) választható, mellyel a hallgató számot ad egyetemi 
tanulmányai során a BA és az MA szinten megszerzett nyelvi, szaktárgyi és szakirodalmi 
ismereteiről. A dolgozatban elengedhetetlen a mongol nyelvű források és szakirodalom 
használata. 

– A választott témát, melyet a hallgató egy vázlat és egy előzetes forrás- és irodalomjegyzék 
kíséretében nyújt be, a szakirány vezetőjének jóvá kell hagynia.  

– A diplomamunka elkészítéséhez témavezető választása kötelező. A hallgató köteles a 
dolgozat beadása előtt legalább két héttel a kész,  még bekötetlen dolgozatot bemutatni 
végleges jóváhagyásra a témavezetőjének. 

Értékelés: 

Az értékelés ötfokú (1–5) osztályzással történik. Az értékelés főbb szempontjai: a szakirodalom 
ismerete és megfelelő használata, a feldolgozás módszere, a tudományos eredmények, a nyelvezet és 
a stilisztika. A diplomamunka bírálóját a szakirányfelelős jelöli ki, a dolgozat bírálója nem azonos a 
témavezetővel. 

MA szakzárás követelményei 

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

A szakzáróvizsga menete: 

A mongolisztikai szakzáróvizsga az alábbi részekből tevődik össze:  

1. Az írásbeli vizsga tartalma: ujgur-mongol írásos szöveg átírása és fordítása, modern mongol 
szövegek fordítása (sajtó, irodalom, népköltészet). Az írásbeli vizsga a fordítási, szövegértési 
készségeket és a nyelvtani ismeretek elsajátítását méri.  

2. A szóbeli vizsga a MA szinten tanult tárgyak tematikájából összeállított kérdéssor alapján 
zajlik. A szóbeli vizsgán az egyes tudományterületeken (nyelvészet, vallástörténet, irodalom, 
népköltészet, történelem, művelődéstörténet) megszerzett szaktárgyi ismeretekről ad számot 
a hallgató. 

3. A diplomamunka megvédése szakzáróvizsga bizottság előtt történik, mely során a hal lgató 
számot ad a hazai és külföldi szakirodalomban és a választott témájában való jártasságáról, 
valamint a kutatása során felhasznált módszerekről.  

 

A szakzáróvizsga értékelése: 

Az értékelés a szóbeli és az írásbeli vizsga eredményének átlaga alapján, ötfokú skálán (1–5) történik. 

A szakzáróvizsga témakörei: 

A szóbeli vizsga a MA szinten tanult nagyobb tárgycsoportok tematikájából összeállított kérdéssor 
alapján zajlik, melyek a következők: 

I. A mongol nyelvek/nyelvjárások történeti és leíró nyelvészete. 

II. A mongol népek vallásai (források, terepkutatások). 

III. A mongol népek  népköltészete, régi (XIII-XIX század) és mai irodalma. 

IV. A belső-ázsiai nomadizmus anyagi és szellemi műveltsége. 

V. Belső-Ázsia korai története, a Nagy Mongol Birodalom és utódállamai, A mongol népek XX. 
századi története. 

A szakirodalom, a tematika és a tételsorok (minden egyes témakörhöz) hozzáférhetők lesznek a MA-
képzés során. 

 

Az oklevél minősítése: 

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

 


