
SZEMIOTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A szakot gondozó tanszék: 
Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék 

A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 

Diplomamunka 

Formai követelmények:  

– Terjedelem: minimum 100 000 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, 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.  

– Jellegét tekintve a dolgozat témája lehet elméleti, illetve – ahol kísérletezésre, megfigyelésre 
lehetőség van – gyakorlati. A diplomamunkának fel kell használnia a témához kapcsolódó 
magyar és idegen nyelvű szakmunkákat. Legalább egy idegen nyelven való olvasás elvárt.  

Értékelés: 

Az értékelés ötfokú osztályzással történik. Az értékelés során a bírálónak figyelembe kell vennie, 
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 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 tanszék által megadott tételjegyzékből vizsgázás. 

A szakzáróvizsga értékelése: 

Az értékelés ötfokú osztályzással történik. A szakzáróvizsga eredményét a két rész átlaga adja.  

További információk a szakzáráshoz: tételsorok, szakirodalom a felkészüléshez: 

Átfogó tételek, melyeken belül a szakfelelős pontosító kérdéseket írhat elő:  

1) A szemiotika elméleti megalapozásának irányai  
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2) A szemiotika történetének jeles állomásai  
3) Szemiotika és a társtudományok  
4) Szemiotika és a kultúra története 
5) A jeltudomány ágazatai  
6) A magyar kultúra szemiotikája  
7) Vizuális szemiotika  
8) Jelrendszerek és azok működése   
9) A szemiotikai szövegelemzés típusai és eljárásai  
10) Alkalmazott szemiotika  
11) A jeltudományi szakirodalom nagy fejezetei (20. század) 
12) Szemiotikusok tudományos életpályái  

 
A felkészülés alapját a négy oktatási félév kurzustematikáiban található kötelező 
olvasmányok jelentik, melyek listáját a szak oktatói a kurzusok esedékességének a 
félévében teszik közzé.  

 

 

Az oklevél minősítése: 

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

 


