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A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 

 

DIPLOMAMUNKA 

Formai követelmények: 

– A diplomamunka tényleges szövegoldalainak terjedelme kb. 100 ezer karakter. 

– A diplomamunka része lehet – a szakfelelős döntése alapján – jelentősebb terjedelmű 
szövegközlés, illetve fordítás is, amelyet kb. 60 ezer karakter terjedelmű, a szakirodalmat 
feldolgozó, problémafelvető és megoldó tanulmány kísér. 

– A bibliográfia elkészítésére és a jegyzetelés technikájára a mértékadó tudományos 
folyóiratok eljárása a kötelező. 

– A diplomamunka nyelve elsősorban magyar vagy az intézmény, illetve a specializáció 
által elfogadott idegen nyelv. 

– A diplomamunka további tartalmi és formai követelményeit, valamint beadási határidejét 
az intézményi szabályzatok és a mesterszak képzési tervének az előírásai tartalmazzák. 
E követelmények az intézmény szabályai és a képzési terv keretében változhatnak. 

– A szakdolgozatot elektronikus formában kell elkészíteni, és elektronikusan (PDF, vagy 
Word formátumban) kell felölteni a Neptun tanulmányi rendszerbe. A szakdolgozat-
leadás során egyetlen dokumentum feltöltésére van lehetőség a mellékletekkel együtt.  

– A hallgatónak feltöltés során nyilatkozni kell a Neptunban, hogy a munka saját szellemi 
terméke. (Kérjük, hogy figyelje az Egyetem plágium-ellenőrzésre vonatkozó 
szabályozását!) 

–  

Tartalmi követelmények: 

– A diplomamunka témáját az indológia szak specializációin oktatott vagy kutatott 
témakörökből lehet választani. 

– A diplomamunka önálló, összefüggő munka, amely a választott témát új 
megközelítésben, eredeti szempontból dolgozza fel. 

– A hallgatónak bizonyítania kell, hogy képes az elsajátított ismeretek szintetizálására, a 

mesterfokozat szintjének megfelelő tudományos kérdések megértésére és ilyenek önálló 
felvetésére, megoldására, az értekezésben megkívánt módszertani (filológiai) és 
stilisztikai eljárások alkalmazására. 

– A mesterszakon követelmény, hogy a diplomamunka írója behatóan feldolgozza a téma 
fontosabb régi és újabb szakirodalmát, mégpedig legalább egy modern (nyugati) idegen 
nyelven is. 

– 2021-től minden hallgató csak témavezetői támogatással adhatja le dolgozatát. 
 

Értékelés: 

– A diplomamunka értékelése ötfokú skálán történik. 
– Az elbírálás rendjét az intézményi szabályzatok és a mesterszak képzési tervének 

előírásai tartalmazzák. 
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MA SZAKZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI 

A szakzáróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek 

ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a 

tanult ismereteket alkalmazni tudja. 

A szakzáróvizsgára bocsátás feltételei: 

– Elfogadott diplomamunka, a szakmai képzés elvégzése és összességében a 120 kredit 
megszerzése. 

– A szakzáróvizsgán az a hallgató vehet részt, aki a végbizonyítványt (abszolutórium) 

megszerezte, tandíjjal, költségtérítéssel, kártérítéssel, egyéb díjakkal és térítésekkel nem 
tartozik, az Egyetem leltári tárgyait leadta, diplomamunkáját határidőre benyújtotta, és 
azt legalább elégséges érdemjegyre minősítették. 

A szakzáróvizsga menete: 

A szakzáróvizsga írásbeli és szóbeli számonkérésből áll. 

Az írásbeli részei: 1. fordítás (specializációtól függően hindi vagy szanszkrit nyelvről), 2. esszé 

(specializációtól függően angol vagy hindi nyelven). 

A szóbeli részei: 1. fordítás (specializációtól függően hindi vagy szanszkrit nyelvről), 2. 

művelődéstörténeti kérdések, 3. a diplomamunkával kapcsolatos kérdések. 

A szakzáróvizsga értékelése: 

A vizsgát a záróvizsga-bizottság zárt ülésen ötfokozatú értékeléssel minősíti. 

A szanszkrit specializáción a szakzáróvizsgára adott érdemjegy a következő részosztályzatok 

átlaga: 

A. írásbeli: 1. szanszkrit fordítás, 2. esszé (angol nyelven); 

B. szóbeli: 1. szanszkrit fordítás, 2. művelődéstörténet, 3. a diplomamunkával 

kapcsolatban feltett kérdések. 

Ha bármelyik részjegy elégtelen, a vizsgát meg kell ismételni. 

A hindi specializáción a szakzáróvizsgára adott érdemjegy a következő részosztályzatok átlaga: 

A. írásbeli: 1. hindi fordítás, 2. esszé (hindi nyelven); 

B. szóbeli: 1. hindi fordítás, 2. művelődéstörténet (részben hindi nyelven), 3. a 

diplomamunkával kapcsolatban feltett kérdések. 

Ha bármelyik részjegy elégtelen, a vizsgát meg kell ismételni. 

A specializációt nem választott hallgatók esetében a szakzáróvizsga érdemjegye a következő 

részosztályzatok átlaga: 

A. írásbeli: 1. szanszkrit fordítás, 2. hindi fordítás, 3. esszé angol nyelven, 4. esszé hindi 

nyelven; 

B. szóbeli: 1. szanszkrit fordítás, 2. hindi fordítás, 3. művelődéstörténet, 4. a 

diplomamunkával kapcsolatban feltett kérdések. 

Ha bármelyik részjegy elégtelen, a vizsgát meg kell ismételni. 
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További információk a szakzáráshoz: 

 

A szóbeli szakzáróvizsga művelődéstörténeti részére való felkészüléshez ajánlott olvasmányok: 

Brockington, J. L.: A szent fonál. A hinduizmus folytonossága és változatossága. Budapest, 

2007. 

Cardona, G. – D. Jain (eds.): The Indo-Aryan Languages. London–New York, 2003. 

Dehejia, V.: Indian Art. London, 1997. 

Gonda, J. (ed.): A History of Indian Literature. Wiesbaden, 1973–1987 (a sorozat egyes 

kötetei). 

Kulke, H. – D. Rothermund: A History of India. London–New York, 20044. 

AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE: 

Az oklevél minősítését a diplomamunkára kapott és a szakzáróvizsgán megszerzett 

érdemjegyek számtani átlaga adja, egész számra kerekítve, a HKR 84 § alapján: 

 kiváló, ha az átlag 5,00, 

 jeles, ha az átlag: 4,51-4,99,  

 jó, ha az átlag 3,51-4,50,  

 közepes, ha az átlag 2,51-3,50,  

 elégséges, ha az átlag 2,00-2,50. 

 
 


