
OROSZ NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A szakot gondozó intézet: 
Szláv és Balti Filológiai Intézet 

A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 

Diplomamunka 

Formai követelmények: 

– Terjedelem: minimum 80.000 leütés összefüggő szöveg (a címlap, a tartalomjegyzék és a 
bibliográfia terjedelmén kívül), 1,5 sortávolság, Times New Roman betűtípus, betűnagyság: 
12 pont. Egy példány kötve, egy fűzve. 

– A címlapnak tartalmaznia kell a diplomamunkát készítő nevét, a diplomamunka címét 
magyarul és a szak nyelvén, a témavezető nevét, az egyetem, a kar és a szak nevét, leadásának 
időpontját. 

Tartalmi követelmények: 

– A diplomamunka témáját a szak bármely témaköréből lehet kiválasztani. A hallgatóknak 
bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek komolyabb szintetizálására, 
birtokában vannak a tudományos munkához szükséges ismereteknek, valamint képesek az 
orosz nyelv magas szintű alkalmazására. Jellegét tekintve a dolgozat témája lehet elméleti, 
illetve – ahol kísérletezésre, megfigyelésre lehetőség van (pl. nyelvészet, alkalmazott 
nyelvészet) – gyakorlati. A diplomamunka a téma releváns szakirodalmából induljon ki.  

Értékelés: 

Az értékelés ötfokú osztályzással történik. Az értékelés során a bírálónak figyelembe kell venni, hogy 
a diplomamunkát készítő betartotta-e az előírt tartalmi és formai követelményeket. Az értékelés 
szempontjai: tudományos eredmény, nyelvi és stilisztikai megformáltság, a szakirodalom ismerete és 
szakszerű felhasználási módja, esetleges további kutatási lehetőségek . 

MA szakzárás követelményei 

A szakzáróvizsga menete: 

A szakzáróvizsga szóbeli számonkérésből áll.  
A vizsga leghangsúlyosabb része a diplomamunka védése. A hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy 
elsajátították a képesítési követelmények és a tanterv által  előírt legfontosabb ismereteket, és hogy a 
szóbeli kifejezőkészségük megfelel az előírt nyelvi szintnek.  
A szóbeli vizsga által ellenőrzött ismeretek közé szlavisztikai és orosz nyelvészeti, 
irodalmi/irodalomtörténeti, valamint kultúrtörténeti témák tartoznak, elsősorban a 
diplomamunkához kapcsolódó szélesebb körű tudásanyag számonkérésével.   

A szakzáróvizsga értékelése: 

Az értékelés ötfokú osztályzással történik. A vizsgáztatók értékelik a hallgató diplomamunka 
témájához kapcsolódó tudományterületeken való jártasságát, valamint szakmai felkészültségét, nyelvi 
kompetenciáját és a tudományos diskurzusra való képességét.  
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További információk a szakzáráshoz: tételsorok, szakirodalom a felkészüléshez: 

A szakzáróvizsgára való felkészüléshez nincsenek külön tételsorok. Az elvárt nyelv- és 

irodalomtudományi ismeretek köréről tájékoztatást nyújtanak az Orosz nyelvi és irodalmi 
mesterképzés Nyelvészeti-irodalmi szigorlatának (OROD-451) tételsorai és a felkészülésre 

vonatkozó információk, melyek az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék honlapján megtalálhatók. 
Ebből az anyagból a diplomamunka által képviselt tudományterület ismeretei kerülnek 
ellenőrzésre.  

 

Az oklevél minősítése: 

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

 


