
SZLOVÉN 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: 50 000 leütés, 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 szlavisztika vagy 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 a választott 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. A dolgozat nyelve a választott szak nyelve.  

− A magyar nyelvű díjnyertes TDK dolgozatokat a szak elfogadja diplomamunkának.  

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

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 nyelvészeti, irodalmi/irodalomtörténeti 
és kultúrtörténeti témák tartoznak, azaz a szakzáróvizsga komplex szigorlat jellegű.  

A szakzáróvizsga értékelése: 

Az értékelés ötfokú osztályzással történik. A vizsgáztatók értékelik a hallgató diplomamunka 
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témájához kapcsolódó tudományterületeken való jártasságát, valamint szakmai felkészültségét, nyelvi 
kompetenciáját és a tudományos diskurzusra való képességét. 

További információk a szakzáráshoz: tételsorok, szakirodalom a felkészüléshez: 

IRODALOM 

 

Glušič, Helga: Slovenska pripovedna proza v drugi polovici dvajsetega stoletja. Slovenska 
matica, Ljubljana, 2002. 

Grdina, Igor: Od Brižinskih spomenikov do razsvetljenstva, Maribor, Obzorja, 1999. 
Koruza, Jože: Slovstvene študije, LJ, Znanstveni inštitut FF, 1991. 
Kos, Janko: Pregled slovenskega slovstva. DZS, Ljubljana, 2002. 

Kos, Janko: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Mladinska knjiga, Ljubljana, 2001. 
Pogačnik, Jože: Slovenska književnost I. DZS, Ljubljana, 1998. 

Pogačnik, Jože et al.: Slovenska književnost III. DZS, Ljubljana, 2001. 
Poniž, Denis: Slovenska lirika 1950–2000. Slovenska matica, Ljubljana, 2001. 
Zadravec, Franc: Slovenska književnost II. DZS, Ljubljana, 1999. 

 

NYELVÉSZET 

Bernjak, Elizabeta: Predvidljive interference v slovensko-madžarskem jezikovnem stiku, Jezik 

in slovstvo, 2001, letnik 47, številka 1 / 2 
Bernjak, Elizabeta: Slovenščina in madžarščina v stiku, Maribor 2004. 
Jakop, Nataša: Pragmatična frazeologija. Ljubljana, 2006. 

Jesenšek, Marko: Spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor, Zora 33 
Jesenšek, Marko: Prekmuriana, 2010. 

Korošec, Tomo: Stilistika slovenskega poročevalstva, 1998. 
Orožen, Martina:  Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika, 1996.   
Orožen, Martina: Razvoj slovenske jezikoslovne misli, Zora 26 

Stabej, Marko: Jezikovne tehnologije in jezikovno načrtovanje, Jezik in slovstvo, 2003, letnik 
48, številka  3 / 4 

Stramljič Breznik, Irena: 2000/01: Komunikacijski ali sporočanjski frazemi. Jezik in slovstvo. 
(46/5). 191–200 
Tine Logar: Slovenska narečja, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975. 

Toporišič, Jože: Družbenost slovenskega jezika, Ljubljana 1991. 
Toporišič, Jože: Praktična stilistika. Jezik in slovstvo, 1966, letnik 11, številka 4 

Toporišič, Jože: Slovenska slovnica, 1984. 
Toporišič, Jože: Slovenski knjižni jezik 1-4, 1965-1981. 
Toporišič, Jože: Zvrstnost in stil. Ljubljana 2008. 

 

Az oklevél minősítése: 

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

 


