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Javasolt szempontok a szakdolgozat értékeléséhez 
 

 

I. A szakdolgozat (írásban benyújtott anyag) értékelése 

 

Terjedelem 

A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei című dokumentumban foglaltak szerint 

▪ Ábrák, táblázatok: keretezés, szövegbe ágyazottság, formázás, szerző (saját 

szerkesztés vagy forrás alapján) 

▪ Képek: minőség, forrás, szülői beleegyező nyilatkozat  

▪ Felhasznált irodalom mennyisége és minősége 

         10 pont 

 

 

A dolgozat témája 

▪ A téma bevezetésben leírt aktualitása, megközelítése, elméleti és gyakorlati jelentősége, 

a témaválasztás irodalmi előzményei, a dolgozat címe és tartalma közötti összhang. 

           

          20 pont 

 

 

A téma feldolgozásának módszerei 

▪ A téma feldolgozásához használt módszer, annak alkalmassága a téma szempontjából. 

▪ A módszer (mérőeszköz) korszerűsége, illetve eredetisége az alkalmazás során történő 

módosításokkal. 

          20 pont 

        

Eredmények 

▪ Az eredmények bemutatása, interpretálása, értékelése: megválaszolta-e a szakdolgozat 

írója a kutatási kérdéseket, a hipotézisek megerősítésre, illetve elvetésre kerültek-e? 

           

          20 pont  

 

 

Diszkusszió/az eredmények megvitatása és összegzés, konklúzió 

▪ A kapott eredmények összevetése az elméleti háttérben foglaltakkal, az abban 

leírtakkal.  

▪ A szakdolgozat eredményeinek beágyazása a nemzetközi és hazai szaktudományos 

környezetbe. 

▪ A következtetések az új eredmények figyelembevételével kerültek-e levonásra, illetve 

megfogalmazásra?         

          10 pont 

 

 

 

A dolgozat szerkesztése, stílusa  

▪ Szerkezet, tagolás: a főbb szerkezeti elemek megléte (ld. a szakdolgozat tartalmi és 

formai követelményei c. dokumentumban foglaltak) 
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▪ Arányosság: az elmélet és a vizsgálat aránya közel 50-50% 

▪ Stílus: jól tagolt, könnyen áttekinthető, gördülékeny, a szakkifejezések megfelelő 

használata           

 10 pont 

 

 

 

Az irodalomjegyzék formai és tartalmi szempontjai  

▪ Az irodalomjegyzék aktualitása 

▪ A szakdolgozat témájának megfelelően arányosan szerepeljenek online és nyomtatott 

irodalmak  

▪ A szakirodalom 50%-a ne legyen 5 évnél régebbi - természetesen ez a megkötés az 

irodalom-, művészet-, pedagógia- stb. történeti kutatásokra nem vonatkozik. 

▪ Az irodalomjegyzék formázása a Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei című 

dokumentumban megadottak szerint történt. 

 

10 pont  

 

 

Az írásbeli összpontszám: 100  

    0 - 60 pont - 1 

   61- 70 pont - 2 

   71- 80 pont - 3 

   81- 90 pont - 4 

    91-100 pont -5 

 

 

 

II. A szakdolgozat szóbeli bemutatásának értékelése  

 

 

A témavezető és az opponens két-két kérdést fogalmaznak meg írásban a jelölt számára és a 

kérdéseket a védés előtt legalább két nappal elküldik.  

 

A téma interpretálása         25 pont 

A kérdésekre adott válasz        25 pont 

     

A szóbeli összpontszám: 50  

 

      0 - 15 pont - 1 

   16- 25 pont - 2 

   26- 35 pont - 3 

   36- 45 pont - 4 

 46- 50 pont - 5 

 

 

III. A jegy kialakítása 

 

A dolgozatot a témavezető és az opponens összesített pontszám alapján kiszámított jeggyel 

értékelik. 




