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A szakot gondozó intézet: 
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 

A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 

Diplomamunka 

Formai követelmények:  

– A diplomamunkát nyomtatva és elektronikus formában kell benyújtani, a téma sokoldalú 
tárgyalásához szükséges 200 000 n terjedelemig. Ebbe a terjedelembe nemcsak a tényleges 
szövegoldalak, hanem a címlap, a tartalomjegyzék és a bibliográfia is beleszámít. 

– A diplomamunka kötött példányának külső borítóján feltüntetendő a „diplomamunka” 
megjelölés, a dolgozat címe, a diplomamunkát készítő neve és a leadás éve. A belső címlapon 
szintén, valamint ezen túl a témavezető, az egyetem, a kar, az intézet és a tanszék neve. 
Ugyanitt jelenjen meg az aláírt hitelességi nyilatkozat („Kijelentem, hogy a dolgozat saját 
munkám eredménye, hivatkozás nélküli átvételeket nem tartalmaz.”).  

– A szöveg ajánlott formátuma: Times New Roman vagy más antikva betűkészlet, 12 pontos 
betűméret, másfeles sorköz, szabadsoros szedés. 

– A dolgozathoz csatlakozzék bibliográfia, a témában elmélyült szakmai tájékozottságot 
kifejező jegyzetapparátus (lábjegyzetek, nem végjegyzetek formájában), tartalomjegyzék. A 
hivatkozások alkalmazkodjanak a szakterület normáihoz.  

– A diplomamunka nyelve a szakfelelős tanárral egyeztetve angol, francia, magyar, német, 
olasz vagy a választott modul nyelve. 

Tartalmi követelmények: 

– A mesterszakos szakdolgozati témát azon a modulon választ, amelynek hallgatója. 

– A diplomamunkának meg kell felelnie a tudományos munkák elvárt követelményeinek: a 
hallgatónak bizonyítania kell, hogy képes az elsajátított ismeretek szintetizálására, a 
tudományos munkához szükséges lépések megtételére, valamint a választott nyelven való 
értekezésben megkívánt módszertani és stiláris eljárások magas szintű alkalmazására.  

– A diplomamunka a hallgató saját kutatómunkáján alapuló tudományos dolgozat. 

Értékelés: 

A diplomamunkát két bíráló bírálja el, akik nem lehetnek a dolgozat témavezetői, konzulensei. Az 
értékelés öt fokozattal (1-5) és rövid (max. 800 leütés) írásos indoklással történik. 

MA szakzárás követelményei 

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

A szakzáróvizsga menete: 

A szakzáróvizsgán a hallgatónak bizonyítania kell, hogy elsajátította a képzési terv által előírt 
ismereteket, és azokat alkalmazni tudja. 

A vizsga két részből áll: 
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1. a diplomamunka megvédése 
2. a diplomamunka tágabb témaköréből letett eredményes vizsga. 

A szakzáróvizsga értékelése: 

A szakzáróvizsga-bizottság külön-külön értékeli a vizsga két részét ötfokú skálán; a szakzáróvizsga 
végső jegye ezen eredmények számtani átlaga. 

További információk a szakzáráshoz: tételsorok, szakirodalom a felkészüléshez 

(szakirányonként): 

A) Angol irodalom: 

B) Filozófiatörténet: 

C) Magyar irodalom: 

D) Művészettörténet: 

E) Történelem: 

F) Francia irodalom: 

G) Német irodalom: 

H) Németalföldi irodalom: 

I) Olasz irodalom: 

J) Portugál irodalom: 

K) Spanyol irodalom: 

A szakzáróvizsgához a fentiek (a szakzáróvizsga menete kapcsán megállapított követelmények) 
szerint külön tételsor és szakirodalom nem kerül megállapításra. A vizsga kiindulópontját a 
szakdolgozat témája képezi, s a szakirodalmi ismeretnek elsősorban az e témához köthető fontos 
kutatási eredményeket kell tartalmaznia. Ezen kívül elvárható az addigi tanulmányok során 
kötelezőként előírt művek ismerete. 

Az oklevél minősítése: 

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

 


