
A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS 
KÖVETELMÉNYEK: 

Szakdolgozat: 
A diplomamunkával kapcsolatos, a kari szabályozáson túlmenő követelményeket a Filozófia 

Intézet szakdolgozati szabályzata rögzíti. 
Formai követelmények: 
Terjedelem: 100 000 és maximum 200 000 leütés, 1,5 sortávolság, betűnagyság: 12 pont. A 

dolgozatot 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 diplomamunka címlapjának 
tartalmaznia kell a diplomamunkát készítő nevét, a diplomamunka címét magyarul és a 
diplomamunka nyelvén, a témavezető nevét, az egyetem, a kar és a szak nevét, leadásának 
időpontját. A hallgatónak feltöltés során nyilatkozni kell a Neptunban, hogy a munka saját szellemi 
terméke. (Kérjük, hogy figyelje az Egyetem plágium-ellenőrzésre vonatkozó szabályozását.) 2021-
től minden hallgató csak témavezetői támogatással adhatja le dolgozatát. 

Tartalmi követelmények: 
A diplomamunka szakcikkekből, mint fejezetekből álló, rövid értekezés formájú írás, mely a 

filozófia szak több kollokviumi tárgyának témájába vág, s e kollokviumokra kötelezően előírt 
szakirodalmon túl a kérdéskör idegen nyelvű irodalmának reprezentatív földolgozásáról 
tanúskodik. 

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, a szakirodalom ismerete és szakszerű felhasználási 
módja, az eredmények és ismeretek elemző és tagolt előadása, esetleges további kutatási 
lehetőségek. 

MA szakzárás követelményei: 
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 téziseiket szóban is árnyaltan és szabatosan 
tudják kifejteni. A diplomamunka védésén túl a szakzáróvizsga a szak két előzetesen kijelölt, a 
hallgató által korábban már teljesített kollokvium anyagának átfogó mozgósítását térképezi fel. 

A szakzáróvizsga értékelése: 
Az értékelés ötfokú osztályzással történik. A vizsgáztatók értékelik a hallgató diplomamunka 

témájához kapcsolódó tudományterületeken való jártasságát, valamint szakmai felkészültségét és a 
tudományos diskurzusra való képességét. 

SZAKZÁRÓVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELE: 
A szakzáróvizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató a filozófia szak tantervében előírt 

krediteket teljesítette és mindennek eredményeképpen szakos végbizonyítvánnyal 
(abszolutóriummal) rendelkezik; továbbá az intézménytől kölcsönvett javak visszaszolgáltatásáról 
szóló igazolás. 

AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE: 
Az oklevél minősítését (a HKR 84.§ (6) rendelkezéseinek megfelelően) a diplomamunkára 

kapott és a szakzáróvizsgán megszerzett érdemjegyek átlaga adja. 
− 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. 


