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Germanisztika alapszakos szakdolgozattal kapcsolatos általános követelmények 

a 2019 után végzett hallgatóknak 

 

1.1. Formai követelmények  

- az alapszakos szakdolgozatot számítógéppel kell elkészíteni és 2 példányban (egyet bekötve és 

egyet fűzve) kell benyújtani;  

- a külső borítón fel kell tüntetni: az „alapszakos szakdolgozat” megjelölést, a hallgató nevét, 

szakját és a szakirányt, valamint a szakdolgozat készítésének évét;  

- a belső borítón fel kell tüntetni: az „alapszakos szakdolgozat” megjelölést, a dolgozat címét 

magyarul, az idegen nyelven írt dolgozat címét idegen nyelven is, valamint a készítés évét, a bal alsó 

sarokban a témavezető nevét és beosztását, a jobb alsó sarokban a hallgató nevét, szakját és a 

szakirányt, valamint a szakdolgozat készítésének évét;  

- az alapszakos szakdolgozathoz csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a munka a hallgató saját 

szellemi terméke;  

- a munka terjedelme legalább 40 ezer „n” törzsszöveg (címlap, tartalomjegyzék, mellékletek és a 

bibliográfia nélkül);  

- formátuma: margóbeállítások: bal 3 cm, jobb 2 cm, fent 2,5 cm, lent 2,5 cm; a betűméret: a 

főszövegben 12 pontos, a lábjegyzeteknél 10 pontos Times New Roman, a sortávolság: a 

főszövegben 1,5, a lábjegyzeteknél 1; bekezdés: mindenütt sorkizárt. Az új bekezdést be kell húzni 

1,5 cm-rel.  

- Az alapszakos szakdolgozat leadási határidejét a HKR 338. §-a határozza meg.  

 

1.2. Tartalmi követelmények és a dolgozat elkészítésének menete:  

- az alapszakos szakdolgozat a következő sorrendben tartalmazza a következőket: 

tartalomjegyzéket, elméleti bevezetőt, több mint 3 fő fejezetet, irodalmi és szakirodalmi idézeteket, 

szakirodalmi hivatkozásokat lábjegyzet formájában, összegzést, irodalomjegyzéket és esetlegesen 

más mellékleteket (pld. szövegek átiratát, ábrákat, képeket, térképeket, speciális szójegyéket stb.)  

- Szakdolgozatának témáját a hallgató a szakmai törzsmodulok (nyelvészeti ismeretek, irodalmi 

ismeretek, kultúra- és médiatudományi ismeretek) egyikéből választja. Az irodalmi ismeretek, a 

nyelvészeti ismeretek, valamint a kultúra- és médiatudományi ismeretek tárgykörében írott 

alapszakos szakdolgozat olyan írásbeli munka, amelynek témája egy rövidebb műalkotás (pl. 

irodalmi szöveg, film stb.), illetve egyéb — a fogalom legtágabb értelmében vett — szöveg 

elemzése. A témakínálat megtalálható a Tanszék honlapján, de ez évente változhat. 
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- A hallgató a 4. szemeszterben az alapszakos szakdolgozatához kötelező módon témavezetőt 

választ az illetékes tanszék oktatói közül, akivel megbeszéli a szakdolgozat koncepcióját. Ennek 

alapján a hallgató az adott évben június 15-ig leadja a témavezetőnek (1 példányban) a Tanszék 

honlapjáról letölthető „BA alapszakos szakdolgozat témabejelentő lap"-ot (a másik példány a 

hallgatónál marad). A hallgató a jóváhagyott szakdolgozati címet az adott év október 15-ig köteles 

bejelenteni a Tanulmányi Hivatalban. Témaváltozás esetén a címváltozást a hallgató az adott év 

december 15-ig köteles bejelenteni a Tanulmányi Hivatalban.  

- A hallgató köteles a témavezetőt konzultáció céljából min. 3 alkalommal felkeresni. A 

konzultáción történő megjelenést a Tanszék honlapjáról letölthető „BA alapszakos szakdolgozati 

konzultációs lap"-on a témavezető aláírásával igazolja. A konzultációs lapot a hallgató köteles a 

dolgozat leadásakor mellékelni.  

- A szakdolgozat elkészítésével a hallgató bizonyságot tesz arról, hogy képes kreatív módon 

alkalmazni a tanulmányai során elsajátított ismereteket. A dolgozatnak meg kell felelnie a nyelvi 

követelményeknek, a filológiai munka alapvető kritériumainak, és tartalmaznia kell legalább 3-4 

alapvető elméleti-módszertani szakmunkára való hivatkozást. A munka összefoglalja a 

szaktudomány aktuális állását.  

 

Az alapszakos szakdolgozat értékelése:  

A szakdolgozat értékelése ötfokú skálán (1-5) történik. A szakdolgozat érdemjegyét a témavezető 

és a Tanszékvezető által kijelölt másodbíráló állapítja meg. A bírálatok elkészítéséhez az Intézet 

által meghatározott szempontok (1. témaválasztás, 2. nyelvezet, terminológia, stílus, 3. filológiai 

apparátus, 4. a vizsgálat megalapozottsága, 5. szerkezet, gondolatmenet, 6. módszer) az irányadóak. 

Az „Alapszakos szakdolgozati bírálati lap” a szempontok részletes leírásával az Intézet honlapjáról 

letölthető. Amennyiben a szakdolgozatban sorozatosan súlyos, értelemzavaró nyelvi hibák 

fordulnak elő, az összesített érdemjegy elégtelen. 

A szakdolgozat leadása 
A leadási határidő minden félévben ugyanaz: 

ŐSZI félév: november 15. 
TAVASZI félév: április 15. 

A határidő jogvesztő, nincs pótleadás! 
Leadás: 2 példányban (kötött, fűzött) 


