Magyar alapszak
A BA szakdolgozat
elkészítésének és beadásának rendje;
formai és tartalmi követelmények
A szakdolgozat célja, tartalmi követelményei
A szakdolgozattal a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított elméleti,
történeti és módszertani ismeretek alkalmazására, a tudományos munkához szükséges kezdeti
lépések megtételére. A szakdolgozat témája egy, az irodalom-, ill. nyelvtudomány mai állását
tekintve releváns kérdés lehet. A szakirányt végző hallgatóknak lehetőségük van rá, hogy az
általuk választott szakirányból (színháztudomány, nyelvmentor) írják meg szakdolgozatukat.
Az MA szinten való továbbtanuláshoz beszámítható a BA szakdolgozat eredménye, ezért
célszerű a választandó MA képzésnek megfelelő témában elkészíteni a BA szakdolgozatot. A
dolgozatnak tartalmaznia kell a probléma indoklását, a téma történetének (a hozzá kapcsolódó
szakirodalmi háttér) részletes feldolgozását, valamint a tárgy újszerű megvilágítását. A
dolgozatírónak gondolatmenetét a tudományos argumentáció szabályai szerint kell kifejtenie.
Témaválasztás, témavezető
A szakdolgozat témáját vagy a Tanszékek (Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Magyar
Nyelvtudományi Tanszék) által kiírt témajavaslatok alapján vagy a hallgató önálló
kezdeményezésére lehet kiválasztani. A szakirányos témát választó hallgatók
szakdolgozatának témaválasztását, tartalmi és formai követelményeit az érintett szakirányért
felelős tanszék (Alkalmazott Nyelvészet Tanszék, Színháztudományi Tanszék) határozza
meg. A témakínálat évente változhat. Az idő rövidsége miatt kifejezetten javasolt
szemináriumi dolgozatok szakdolgozattá történő továbbfejlesztése. A témavezető a Tanszékek
fokozattal rendelkező oktatója lehet.* Az OTDK-n I–III. helyezést elért dolgozatok
szakdolgozatként benyújthatók, ebben az esetben a dolgozatra kapott jeles (5) érdemjegy
mellett a dolgozat írója mentesül a szakdolgozatvédés alól. A szakdolgozat
formaszabványának (borítók, nyilatkozat stb.) ebben az esetben is meg kell felelni.
Címbejelentés, konzultációk, aláírás-feltétel
A témaválasztást a hallgató köteles egy – általa felkért – témavezetővel ellenjegyeztetni a
szakdolgozat-bejelentő formanyomtatványon. A témaválasztást a témában érintett Tanszék
vezetőjének jóvá kell hagynia. A szakirányos témát választó hallgatók a szakirányért felelős
Tanszéken jelentik be szakdolgozatuk témáját. A bejelentés módját, határidejét stb. az érintett
Tanszék külön szabályozhatja. A témabejelentésről az érintett Tanszék írásban értesíti a
magyar alapszak szakvezetőjét.
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Ha a hallgató a tavaszi félévben kíván záróvizsgát tenni
okt. 1. a kitöltött szakdolgozat-bejelentő leadási határideje
*

Kivételes esetben PhD doktori képzésben abszolutóriummal rendelkező egyetemi adjunktus szűkebb kutatási
területéből vezethet szakdolgozatot

október–november–december a témavezető útmutatása alapján anyaggyűjtés, írásos
anyagok, vázlatok készítése, bibliográfia összeállítása, a választott téma pontosítása.
Rendszeres, legalább havi egy konzultáció. A konzultáción történő megjelenést a
témavezető aláírásával igazolja.
január 31. a dolgozat egy fejezetének, részletes tartalomjegyzékének és
bibliográfiájának elkészítése.
február–március legalább havi egy konzultáció. A konzultációkon be kell mutatni a
folyamatosan készülő anyagot írásban. A konzultáción történő megjelenést a
témavezető aláírásával igazolja.
április 1. a bekötés előtt álló teljes szakdolgozat bemutatása
május 2. a szakdolgozat leadásának határideje
Ha a hallgató az őszi félévben kíván záróvizsgát tenni
március 1. a kitöltött szakdolgozat-bejelentő leadási határideje
április–május a témavezető útmutatása alapján anyaggyűjtés, írásos anyagok,
vázlatok készítése, bibliográfia összeállítása, a választott téma pontosítása.
Rendszeres, legalább havi egy konzultáció. A konzultáción történő megjelenést a
témavezető aláírásával igazolja.
június 1. a dolgozat egy fejezetének, részletes tartalomjegyzékének és
bibliográfiájának elkészítése
szeptember–október legalább havi egy konzultáció. A konzultációkon be kell
mutatni a folyamatosan készülő anyagot írásban. A konzultáción történő megjelenést a
témavezető aláírásával igazolja.
November 3. a bekötés előtt álló teljes szakdolgozat bemutatása
december 1. a szakdolgozat leadásának határideje
A szakdolgozat beadása
A szakdolgozatot 3 példányban (2 bekötött és 1 fűzött példányban), valamint CD lemezen
elmentve a szakdolgozat témájában érintett Tanszékre kell benyújtani.
A külső borítón fel kell tüntetni a Szakdolgozat szót, a hallgató nevét, szakját (Magyar
alapszak) és a szakdolgozat készítésének évét.
A belső borítón fel kell tüntetni a szakdolgozat címét, a témavezető nevét, a hallgató
nevét és szakját, a szakirány megnevezését, továbbá a lap alján az egyetem és intézet
nevét, a szakdolgozat készítésének évét. A szakdolgozathoz csatolni kell egy
nyilatkozatot arról, hogy a munka a hallgató saját szellemi terméke.
Nyilatkozat
Aláírásommal igazolom, hogy a ……………………….. című szakdolgozat saját önálló
munkám eredménye, amelyért eddig még oklevelet nem szereztem. A felhasznált nyomtatott,
elektronikus vagy szóbeli forrásokat a kutatásmódszertani eljárásoknak megfelelően idéztem
és jelöltem meg.
A szakdolgozat formai követelményei
Terjedelem: legalább 40 E n, normál oldalon (60 n/sor, 28 sor/old.) Betűtípus: Times New
Roman; betűnagyság: 12-es; sortávolság: 1,5; margók: bal oldalon 3,5 cm (köttetés miatt), a
többi oldalon 2,5 cm. A terjedelembe csak a tényleges szövegoldalak számítanak, a címlap, a
tartalomjegyzék, a bibliográfia és a függelékek nem. A szakdolgozat nyelve: magyar. A
dolgozat tartalmazzon: címoldalt, tartalomjegyzéket, bibliográfiát, valamint lapalji vagy

végjegyzeteket, pontos könyvészeti adatokkal. A bibliográfiának minimum 15 szakirodalmi
tételt kell tartalmaznia.
A dolgozatot 2 példányban bekötve, 1 példányban fűzve, valamint elektronikus formában kell
benyújtani. A dolgozat 1 példányát a hallgató a záróvizsga után visszakapja.
A szakdolgozat bírálata, határideje
A dolgozat egyik érdemjegyét a szakmai tartalom alapján a témavezető adja, aki
részletes elemző véleményt készít. A témavezetői vélemény kiterjed: a feldolgozás és
a megközelítés színvonalára, a dolgozat struktúrájára, a kifejtés szakszerűségére, a
szakirodalom feldolgozására. A dolgozat értékelésekor nagy súllyal esik latba a
szakirodalmi hivatkozások szabályossága és filológiai pontossága. A vélemény – a
szöveges értékelés mellett – tartalmazza a számjeggyel való értékelést is. A
másodolvasó ugyancsak ad jegyet, véleményét néhány mondatban írásban is
megfogalmazza. A szakdolgozatra kapott érdemjegyet a két jegy átlaga adja. Ha
bármelyik jegy elégtelen, a szakdolgozat védésre nem bocsátható.
A témavezető és a másodolvasó által elkészített, jeggyel ellátott bírálatot a Tanszékek
legkésőbb egy héttel a záróvizsga előtt megküldik a hallgatónak.

Magyar alapszak
BA Záróvizsga
A záróvizsga lebonyolítása, a záróvizsga-bizottság
A záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megszerzése és a szakdolgozat elfogadása.
A záróvizsga megszervezése és lebonyolítása a Magyar Irodalomtudományi és a Magyar
Nyelvtudományi Tanszék feladata. A záróvizsga-bizottság 3 tagból áll: elnök (tudományos
fokozattal rendelkező docens vagy egyetemi tanár), jegyzőkönyvvezető, tag. A záróvizsgáról
hivatalos jegyzőkönyv készül.
A záróvizsga 2 részből áll:
A/ A szakdolgozat védése. A szakirányos szakdolgozati témát választó hallgatók a
szakdolgozatot a szakirányos záróvizsga keretében védik meg. A szakdolgozat védését a
záróvizsga-bizottság értékeli. A záróvizsgán jelen van a szakdolgozat témavezetője. A
jelöltnek válaszolnia kell az írásbeli véleményben a témavezető által megfogalmazott
kérdés(ek)re. Bizonyítania kell, hogy képes hatékonyan, meggyőzően érvelni a dolgozat főbb
megállapításai mellett, ismeri a téma szakirodalmát, képes annak önálló kritikai értékelésére,
képes nézőpontját differenciáltan, magas szakmai színvonalon bemutatni és szakmai
párbeszédben részt venni.
B/ Szóbeli szaktárgyi vizsga
A szóbeli szaktárgyi vizsga célja, hogy a hallgatók számot adjanak arról, hogy elsajátították a
képzési terv által előírt legfontosabb ismereteket. A jelöltek a szakdolgozat témáját érintő
tudományterületről kapnak kérdést (10–10 tételből húznak az előzetesen kiadott tételjegyzék
alapján). Az irodalomból és színháztudományból szakdolgozók irodalomtudományból, a
nyelvészetből és nyelvmentor szakirányból szakdolgozók nyelvtudományból vizsgáznak. A

vizsgán a kihúzott tételt a záróvizsga-bizottság minden tagjának jelenlétében kell kifejteniük.
A bizottság a szóbeli feleletet külön jeggyel értékeli.
A záróvizsga eredménye a szakdolgozat minősítése (a szakdolgozatra kapott érdemjegy és a
szakdolgozatvédés eredményéből kialakított átlag) és a szóbeli felelet alapján megszerzendő
jegyek átlaga azzal a kitétellel, hogy ha bármelyik részjegy elégtelen, akkor a záróvizsga
összesített érdemjegye is elégtelen.
SzD + ZSZ
ZE =
2
ahol
ZE:
SzD:
ZSZ:

a záróvizsga eredménye
a szakdolgozat minősítése (a szakdolgozatra kapott érdemjegy és a
szakdolgozatvédés eredményéből kialakított átlag)
a záróvizsga szóbeli részének eredménye

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:
ZE + TÁ + SZD
OÁ =
3
ahol
OÁ:
ZE:
TÁ:
SZD:

az oklevél átlaga
a záróvizsga eredménye
a kreditpontokkal súlyozott tanulmányi átlag
a szakdolgozat minősítése (a szakdolgozatra kapott érdemjegy és a
szakdolgozatvédés eredményéből kialakított átlag)

Az oklevél minősítése:
Kiváló
(5) ha
Jó
(4) ha
Közepes
(3) ha
Elégséges
(2) ha

4,51<
3,51<
2,51<
2,00<

OÁ ≤
OÁ ≤
OÁ ≤
OÁ ≤

5,00
4,50
3,50
2,50

TÁJÉKOZTATÓ A SZÍNHÁZTÖRTÉNET SZAKIRÁNY
ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL
A színháztörténet szakirány elvégzése a 6. modelltantervi félévet követő vizsgaidőszakban
meghirdetésre kerülő záróvizsga teljesítéséhez kötött.
A záróvizsga szigorlat jellegű számonkérés, melynek tárgya egy dráma- és színháztörténeti
korszak értő bemutatása (a) a korszakra vonatkozó színháztörténeti ismeretek összefoglalásán,
(b) öt választott drámán és (c) egy dráma-vagy színházelméleti írás értelmezésén, illetve (d) a
korszak drámakorpuszához tartozó választott mű kortárs színházi feldolgozásának elemzésén
keresztül.

A korszakok listája:
1. Az antik görög és római színházkultúra
2. A középkori színházkultúra
3. Az angol reneszánsz és restaurációs színházkultúra
4. Az olasz és spanyol reneszánsz és barokk színházkultúra
5. Klasszicista dráma és színház
6. Romantikus dráma és színház
7. Realista és naturalista dráma és színház
8. Antinaturalista dráma és színház
9. Avantgárd dráma és színház
10. Neoavantgárd és posztmodern dráma és színház
Kötelező irodalom:
Erika Fischer-Lichte: A dráma története. Pécs, Jelenkor, 2001.
Peter Simhandl: Színháztörténet. Budapest, Helikon, 1998.
Képes színháztörténet. Budapest, Magyar Könyvklub, 1999.
Magyar Színháztörténet 1790-1873. (Szerk.: Kerényi Ferenc) Akadémiai, Bp., 1990.
Magyar Színháztörténet 1873-1920. (Szerk.: Gajdó Tamás) Magyar Könyvklub, Bp., 2001.
Magyar Színháztörténet 1920-1949. (Szerk. Gajdó Tamás) Magyar Könyvklub, Bp., 2005.
A záróvizsga témájául választott korszakot a hallgató köteles (ha a tavaszi félévben kíván
záróvizsgát tenni) október 1-ig, illetve (ha az őszi félévben kíván záróvizsgát tenni) március 1ig írásban bejelenteni a Színháztudományi Tanszéken. A megjelölt témán változtatni nem
lehet.

TÁJÉKOZTATÓ A SZÍNHÁZTUDOMÁNYI TANSZÉKEN
MEGVÉDENDŐ BA-DIPLOMADOLGOZAT TARTALMI ÉS
FORMAI KÖVETELMÉNYEIRŐL
1. A szakdolgozat témájának kapcsolódnia kell a színháztörténet szakirány képzési
programjához, figyelembe véve az alapképzés irodalomtudományi dominanciáját.
2. A szakdolgozat témáját a hallgató köteles (ha a tavaszi félévben kíván záróvizsgát tenni)
október 1-ig, illetve (ha az őszi félévben kíván záróvizsgát tenni) március 1-ig írásban
bejelenteni a Színháztudományi Tanszéken. E nélkül a hallgató záróvizsgára nem bocsátható.
A megjelölt témán változtatni nem lehet.
3. A szakdolgozat terjedelme: min. 40ezer n (főszöveg esetében: 12-es betűnagyság, másfeles
sortávolság, bal margó: 3,5 cm, jobb margó: 2,5 cm; három sort meghaladó belső idézetek
esetében: 11-es betűnagyság, egyes sortávolság, 3,5 cm-es margó).
4. A szakdolgozatot kötelező címmel, tartalomjegyzékkel és (min. 15 szakirodalmi tételt
tartalmazó) bibliográfiával ellátni, illetve kötelező a lábjegyzetek használata. (A formai
követelményekhez lsd. pl. Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Bp., Gondolat, 1991.
vagy Richard Aczel: Hogyan írjunk esszét? Bp., Osiris, 2004.)
5. A szakdolgozat címlapján szerepelnie kell a hallgató nevének, a dolgozat címének és a
témavezető tanár nevének, fokozatának illetve beosztásának.
6. A szakdolgozatot 2 (fűzött) példányban, valamint CD lemezen elmentve a témavezetővel
folytatott konzultációkat igazoló lappal és az eredetiségi nyilatkozattal együtt a Tanszékre kell
leadni (téli végzés esetében) november, illetve (nyári végzés esetében) április harmadik
hetében. A konzultációkat igazoló lap nélkül a dolgozat leadása érvénytelen.
7. Az témavezetői és másodolvasói bírálatokat a hallgató két héttel a záróvizsga előtt a
Tanszéken átveheti.

