
ROMÁN NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A szakot gondozó intézet: 
Romanisztikai Intézet 

A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 

Diplomamunka 

Formai követelmények:  

– A diplomamunkát nyomtatva és elektronikus formában kell benyújtani szóköz nélkül 
minimálisan 75.000 karaktert kitevő terjedelemben. Ebbe a terjedelembe csak a tényleges 
szövegoldalak számítanak a címlap, a tartalomjegyzék, a bibliográfia stb. nélkül.  

– A dolgozat nyelve az adott szak nyelve. A szakfelelős külön engedélyével a diplomamunka 
egyéb nyelven is beadható. 

Tartalmi követelmények: 

– A diplomamunka témáját az adott szakon oktatott témakörökből kell választani.  

– A diplomamunkával a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek 
szintetizálására, a tudományos munkához szükséges lépések megtételére, valamint a 
választott nyelven való értekezésben megkívánt módszertani és stiláris eljárások magas szintű 
alkalmazására. 

– Jellegét tekintve a munka témája lehet elméleti, illetve – ahol kísérletezésre, megfigyelésre 
lehetőség van (pl. nyelvészet, alkalmazott nyelvészet) – gyakorlati. 

– Kívánatos, hogy a diplomamunka feldolgozza a téma újabb (és ha indokolt, régebbi) 
irodalmát. 

Értékelés: 

Ötfokú skálán (1-5). 

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 hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy elsajátították a képzési terv által előírt 
legfontosabb ismereteket (e célból a szak bibliográfiai utalásokat tartalmazó tételjegyzéket készíthet). 
Amennyiben a szak nyelvi szigorlatot nem írt elő, a szakzáróvizsga keretében győződik meg arról is, 
hogy szóbeli kifejező készségük megfelel a felsőfokú C2 típusú nyelvvizsga követelményeinek. A 
szóbeli vizsga által ellenőrzött ismeretek közé a szakdolgozat által reprezentált tudományág témái 
tartoznak. 

A szakzáróvizsga a következő részekből áll: 

1) A diplomamunka bemutatása (max. 10 perc): a jelölt ismerteti a diplomamunkában 
tanulmányozott téma fontosságát, annak tudományos hátterét, az alkalmazott kutatási módszert, 
legfontosabb eredményeit. 
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2) A diplomamunka védése: a jelölt azokra a kérdésekre válaszol, amelyeket a diplomamunka 
bírálója írásos bírálatában tett fel; a bizottság tagjai szintén feltehetnek kérdéseket.  

3) A diplomamunka témájához kapcsolódó kérdések: a témakör pontosabb meghatározása céljából 
a szakzáróvizsgára jelentkező hallgatónak a témavezetőjével egyetértésben meg kell jelölnie 
azokat a témaköröket (szakkönyveket, forrásokat), amelyekből készülni fog. A hallgatónak 
ezeket a bíráló tanárral jóvá kell hagyatnia. 

 

A szakzáróvizsga értékelése: 

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

További információk a szakzáráshoz: tételsorok, szakirodalom a felkészüléshez: 

1. Magyar és román lexikográfiai kapcsolatok 

2. A modern román regény kialakulása 

3. A román nyelv, és a román szókészlet eredete  

4. Magyar-román irodalmi és művelődéstörténeti kapcsolatok  a 

reneszánsztól a posztmodern korig 

5. Fejezetek a 19-20. századi román líra és epika történetéből 

 

Szakirodalom:  

Nicolae Manolescu, Istoria critică a litaraturii române, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2008. 

George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, 1941. 

Gramatica limbii române, coord. Gherghe Chivu, Editura Academei Române, 2008 

Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa română, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998. 

Miskolczy Ambrus, A magyarországi románok története, Lucidus Kiadó, Budapest, 2007. 

 

Az oklevél minősítése: 

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

 


