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A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 

Diplomamunka 

Formai követelmények:  

A diplomamunkát alapesetben magyar nyelven, vagy – előzetes megbeszélés alapján – egyéb (angol, 
francia, német, vagy a szakiránynak megfelelő) nyelven számítógépen kell elkészíteni, A4 -es 
oldalakon, Times New Roman betűtípussal (12-es betűnagyság), 1,5-es sortávolsággal. Terjedelme 
minimum 80.000, maximum 160.000 karakter (szóközök nélkül), mely terjedelembe nem számít bele 
a címoldal és a (kötelező) tartalomjegyzék, továbbá a (kötelező) bibliográfia. A felső határ tágítását 
az egyes szakirányok a témának megfelelő mértékben engedélyezhetik. A szakirányú diplomamunkát 
legkésőbb április/november 15-ig műanyag lefűző tasakban elhelyezett papír, illetve elektronikus 
változatban is be kell nyújtani. 

Tartalmi követelmények: 

A magyarul elkészített, egy témát átfogóan feldolgozó diplomamunkában a hallgató számot ad a 
szakirányú tanulmányok keretében megszerzett tudásáról. A diplomamunka témája a felvett tárgyak 
(tágan értelmezett) témaköreiből szabadon választható, de a témát és a választott módszert a 
szakiránynak/témavezetőnek jóvá kell hagynia. Az ehhez javasolt eljárás a következő : 

– a hallgató előzetesen – legkésőbb a 3. félév regisztrációs hetében – benyújtja a szakirány 
vezetőjéhez vagy az általa erre kijelölt személyhez diplomamunkájának tervezetét, 
melynek része egy előzetes vázlat, tartalomjegyzék, bibliográfiai válogatás. A tervezetet a 
témavezető az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, ellenjegyzésével hagyja jóvá.  

A diplomamunka megírásában a hallgatót (kötelező jelleggel választandó) témavezető segíti, ő 
egyben a diplomamunka bírálója is. Külső témavezető/bíráló személyének választását a szakirány 
vezetője engedélyezheti. 

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 szakzáróvizsga két szóbeli részből áll:  

1. A hallgató megvédi diplomamunkáját. 
2. A hallgató számot ad a diplomamunka témájához kapcsolódó tágabb témakörről szerzett 
ismereteiről. A hallgató felkészülését, a diplomamunka témájának ismeretében, a tanszék oktatói 
szükség esetén bibliográfiával és/vagy az anyag feldolgozását könnyebbé tevő tételsorral segíthetik.  
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A szakzáróvizsga értékelése: 

A szakzáróvizsga jegyét a két részvizsga érdemjegyének számtani átlaga adja. Az értékelés ötfokú (1 -
5) skálán történik. 

Az oklevél minősítése: 

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

 


