
RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A szakot gondozó intézet: 
Történeti Intézet 

A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 

Diplomamunka 

Formai követelmények:  

– A diplomamunka minimális terjedelme 200.000 karakter (szóközökkel, lábjegyzetekkel 
együtt, de a címlap, a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék és a mellékletek nélkül számolva), 
Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret. 

– A diplomamunkát két példányban kell benyújtani, melyek közül az egyiket köttetni kell. A 
dolgozathoz mellékelni kell a hallgató írásbeli nyilatkozatát, hogy a munka a saját szellemi 
terméke. 

Tartalmi követelmények: 

– A diplomamunkának meg kell felelnie a tudományos munka formai és szakmai 
követelményeinek, bizonyítania kell, hogy a hallgató tanulmányai során elsajátította a szak 
által előírt követelményeket, képes a szerzett tudását szintetizálni és a magyar nyelv 
szabályainak megfelelően gondolatait megfogalmazni. A ruszisztika szakon írt 
diplomamunka saját, önálló kutatás eredményeként megszületendő tudományos dolgozat.  

– Minden hallgató köteles témavezető tanárt választani és minimum három alkalommal vele 
konzultálni; ennek elmulasztása esetén a témavezető javasolhatja a diplomamunka 
elutasítását. 

Értékelés: 

A diplomamunkát két bíráló bírálja el, akik közül az egyik lehet a dolgozat témavezetője, konzulense. 
A diplomamunka jegyét a két bíráló által adott jegyek átlaga – szükség esetén felfelé kerekítve – adja. 

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: 

a) a diplomamunka megvédése 
b) a szak által megadott tételjegyzékből vizsgázás.  

A szakzáróvizsga értékelése: 

A szakzáróvizsga eredményét a két rész átlaga adja. 

További információk a szakzáráshoz: tételsorok, szakirodalom a felkészüléshez: 

1. Az orosz történelem "eredeti jellegzetességei" 
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Kötelező irodalom: Szvák Gyula: Sajátos orosz út (MA jegyzet)  

2. Az orosz kultúra nagy korszakai (általános jellemzés) 

Kötelező irodalom: Igor Kondakov: Az orosz kultúra nagy korszakai (MA jegyzet)  

3. Az Oroszország-Európa problematika az egykorú és modern vélemények tükrében  

Kötelező irodalom: Szvák Gyula: Oroszország és Európa (MA jegyzet)  

4. Konzervativizmus, liberalizmus, radikalizmus  Oroszországban a hosszú XIX. században  

Kötelező irodalom: Filippov Szergej: Konzervativizmus, liberalizmus, radikalizmus  

Oroszországban a hosszú XIX. században  (MA jegyzet)  

5.  A sztálini rendszer kialakulásának okai és jellemzői, a rendszer kiépülésének 

legfontosabb állomásai 

Kötelező irodalom: Krausz Tamás: A sztálinizmus hétköznapjai (MA jegyzet)  

6. Az államszocialista rendszer fejlődési szakaszai és sajátosságai a Szovjetunióban  

Kötelező irodalom: Krausz Tamás: A szovjet államszocialista rendszer (MA jegyzet) 

7. Politikai transzformáció Oroszországban: Melyek Putyin két elnöki ciklusának 

legfontosabb eredményei és kudarcai? 

Kötelező irodalom: D. V. Jefremenko: A mai orosz társadalom (MA jegyzet)  

8. Mai orosz politikai rendszer: Melyek az orosz választási rendszer sajátosságai?  

Kötelező irodalom: M. V. Iljin–E. Ju. Meleskina: A mai orosz politikai rendszer (MA jegyzet) 

9. Mai orosz gazdaság: Miként zajlott és milyen következményekkel járt az oroszországi 

privatizáció '90-es évek első felében? 

Kötelező irodalom: M. A. Polozsihina: A mai orosz gazdaság (MA jegyzet)  

10. Mai orosz kül-, biztonság- és energiapolitika: Miből ered az orosz energiapolitika ereje?  

Kötelező irodalom: Tatjana Grigorjevna Bitkova: Mai orosz kül-, biztonság- és energiapolitika 

(MA jegyzet) 

11. A kultúra és „szubkultúra” a mai Oroszországban 

Kötelező irodalom: Irina Glebova: Oroszország ma: kultúra, mentalitás, média (MA jegyzet)  

12. A magyar-orosz kapcsolatok mérföldkövei 
Kötelező irodalom: Szvák Gyula: A magyar-orosz kapcsolatok története (MA jegyzet) 

Az oklevél minősítése: 

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

 


