NÉPRAJZ ALAPSZAK
A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:
Néprajzi Intézet
SZAKDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Formai követelmények:
- A dolgozatot 2 példányban, egy bekötött és egy fűzött példányban géppel írva kell elkészíteni.
- A külső borítón fel kell tüntetni: „szakdolgozat" szót, a hallgató nevét, szakját és a szakdolgozat
készítésének évét.
- A belső borítón fel kell tüntetni: „szakdolgozat" szót, a szakdolgozat címét magyarul, a bal alsó sarokban
a témavezető nevét és címét (rangját), a jobb alsó sarokban a hallgató nevét, szakját és a szakdolgozat
készítésének évét.
- A szakdolgozathoz csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a munka a hallgató saját szellemi terméke.
- A dolgozat terjedelme: 50 oldal szöveg, címlap, tartalomjegyzék, mellékletek és a bibliográfia nélkül. Az
esetleges szövegközti ábrák terjedelme nem lehet több fél oldalnál.
- Betűméret 12 pt, sortávolság 1,5.
- A szakdolgozat nyelve magyar.

Tartalmi követelmények:
- Önálló gyűjtőmunkán (terepmunkán, levéltári kutatáson, szakirodalmi anyaggyűjtésen) alapuló dolgozat.
Ebben a hallgató bizonyságot tesz a témaként választott tárgykör anyagának, szakirodalmának,
fogalmainak és terminológiájának ismeretéről.
- A szakdolgozatnak igazolnia kell azt, hogy a hallgató képes a fő kutatási módszereket alkalmazni, az
önállóan gyűjtött anyagot rendszerezni, értelmezni, elemezni, véleményét a stiláris- és nyelvi (nyelvtani)
szabályoknak megfelelően megfogalmazni.
- A felajánlott témák a Néprajzi Intézet hirdetőtábláján és az intézeti könyvtárban elérhetők.
- A témaválasztáshoz a témavezetővel folytatott előzetes megbeszélés és az intézet igazgatójának
egyetértése előzetes tájékoztatása szükséges

Értékelés:
Az opponens bírálata alapján, ötfokú skálán történik. BA

szakzárás követelményei:
Az abszolutórium megszerzése, a szakdolgozat megírása, védése. A záróvizsga két részből áll: a dolgozat
védéséből és az elsajátított ismeretek számonkéréséből, kiadott tételjegyzék alapján. A vizsgabizottság tagjai
bármelyik tételből kérdezhetnek.

A záróvizsga értékelése:
A szakdolgozat védésére kapott és a szóbeli vizsgán szerzett érdemjegyek számtani átlaga.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A SZAKZÁRÁSHOZ:
A záróvizsga tételei hozzáférhetők a Néprajzi Intézet hirdetőtábláján és az intézeti könyvtárban.

AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE:
Az oklevél minősítését a szakdolgozatra kapott és a záróvizsgán megszerzett érdemjegyek számtani átlaga
adja, egész számra kerekítve.
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