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SZAKDOLGOZAT BÍRÁLAT 

Képzési program neve (szak/szakirány): 

A jelölt neve:  

A szakdolgozat címe:  

A szakdolgozat bírálója: 

Az értékelés kritériumai Lehetséges 
pontszám 

Elért 
pontszám 

Témaválasztás, kutatási probléma megléte 0-10  
a) Nem vet fel releváns problémát. 0-5 
b) Aktuális, jó témaválasztás, reális probléma felvetése az adott 
témakörben. 

6-10 

Kutatási probléma kifejtése, önállóság, újdonság, eredmények 0-15  
a) A választott anyag és módszer helytelen vagy nincs összhangban 
egymással vagy a témával. Lényeges területekkel nem foglalkozik. A 
dolgozat alapvetően leíró jellegű. 

0-5 

b) Az anyag és módszer megválasztása helyes, a kivitelezés 
megfelelő. Az alapvető magyar nyelvű szakirodalomra/tananyagra 
épül. A képzésben tanultak felhasználása bizonyított. 

6-10 

c) Az eredmények, értelmezésük és a következtetések helyesek, 
meggyőzőek. A javasolt megoldások alátámasztott, elmélyült, 
felkészült elemzést tükröznek. A releváns hazai /ahol szükséges: 
nemzetközi/ szakmai standardok ismeretét bizonyítja (az 
irodalomjegyzéken túl a szöveges kifejtésben is). 

11-15 

A dolgozat szerkezete 0-15  
a) Ötletszerű, asszociatív kapcsolat a tematikus pontok között. 0-5 
b) Törekvés cél és rendező elv megfogalmazására. 6-10 
c) Az olvasó folyamatos és pontos tájékoztatása, explicit és 
következetesen végigvitt cél és rendezőelv, logikus, világos felépítés.  

11-15 

Stílus, nyelvezet  0-15  
a) Nyelvezete a beszélt nyelvhez áll közelebb, stiláris és helyesírási 
hibák előfordulnak. Hibás vagy egyenetlen stílus, szakkifejezések 
pontatlan használata. 

0-5 

b) A terminológia használata helyes, de a stílus nehézkes, nyelvi-
stiláris szempontból többször nem helyes, szabatos. 

6-10 

c) Szabatos szóhasználat, jól követhető gondolatmenet, a 
szakkifejezések pontos használata, gördülékeny, élvezhető 
fogalmazás. 

11-15  
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A dolgozat külső megjelenítése 0-10  
a) Gondatlan, nem esztétikus kivitelezés, megjelenítés, sok 
helyesírási hiba. 

0-5 

b) Gondos szerkesztés, megfelelő mellékletek, ábrák, táblák, 
szövegrészek találhatók a dolgozatban. 

6-10 

A szakirodalom feltárásának mélysége, a felhasznált 
szakirodalom relevanciája 

0-15  

a) Kevés forrásra, illetve nagymértékben tankönyvi vagy 
népszerűsítő feldolgozásokra támaszkodik. 

0-5 

b) Megfelelő számú, főleg másodlagos, összefoglaló forrás. 6-10 
c) Alapos, szakirodalmi áttekintésből a legjobb, legfontosabb, művek 
feldolgozása. 

11-15 

Irodalomjegyzék, idézés, hivatkozás: 
A HIVATKOZÁSOK VAGY AZ IDÉZÉS TÉNYÉNEK 
ELMULASZTÁSA ESETÉN A DOLGOZAT 
AUTOMATIKUSAN ELUTASÍTÁSRA KERÜL! 
ÉRDEMJEGYE ELÉGTELEN! 

0-10  

a) Pontatlan, adathibás hivatkozás. 0-5 
b) Pontos, hibátlan, következetes hivatkozás (TMT vagy KF 
alapján). 

6-10 

A bíráló szubjektív értékítélete, összbenyomása a dolgozat 
egészéről (rövid, 4-5 soros indoklását ld. a „szöveges értékelés”-
ben.) 

10  

Összpontszám: 100  
Javasolt érdemjegy:   
 
 
 
A szakdolgozat minősítése: 
0-50 elégtelen (1);    51-65 elégséges (2);    66-75 közepes (3);    76-85 jó (4);    86-100 jeles (5). 

Érdemjegy:  

Szöveges értékelés (közepes vagy annál rosszabb érdemjegy esetén a bírálat csak 
szöveges értékeléssel fogadható el): 

 
 
 
 
Budapest, 2012. december 15. 

      
  a bíráló aláírása 

A jelöltnek feltenni javasolt kérdések: 


