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A finnugor mesterszakos (MA) szakdolgozat 

 

1. A szakdolgozat formai követelményei és leadása 

A diplomamunka terjedelme mesterképzésben (MA) mellékletek nélkül minimum 40 ol-

dal (60.000 leütés, szóközök nélkül). A szakdolgozat nyelve (elsősorban annak témájától füg-

gően) mind finn, mind pedig magyar lehet.  

A záródolgozati témákra tavaszi félévben március, őszi félévben október közepéig lehet 

jelentkezni a témát meghirdető oktatónál, majd ezt követően az intézeti titkárnál. A témaveze-

tők ebben a félévben legalább három konzultációs alkalmat biztosítanak a záródolgozat előké-

szítésére.  

A diplomamunkát a hallgató – őszi félév esetén november 30-ig, tavaszi félév esetén már-

cius 31-ig - köteles benyújtani az illetékes intézetben/tanszéken. A dolgozatok leadásának 

végső határidejét – a témavezetővel egyeztetve, külön kérvény alapján – április 15-ig, illetve 

december 15-ig lehet halasztani. A diplomamunka bírálatát legalább egy héttel a záróvizsga 

előtt eljuttatjuk a diplomamunka írójának. 

 

2. A diplomamunka elektronikus leadási formája  

A szakdolgozatokat CD-formátumban is kérjük leadni. A CD-n két fájlt kell elhelyezni. 

Az egyik egy leíró fájl, mely kiegészítő információkat tartalmaz a szakdolgozatról/ diploma-

munkáról, a másik pedig a szakdolgozat / diplomamunka. A szakdolgozatnak / diploma-

munkának pdf formátumban kell szerepelnie.  

A leíró fájlnak a következő információkat kell tartalmaznia a megadott formában: 

Hallgató neve: Vezetéknév Keresztnév 

Szakdolgozat/diplomamunka címe: XXX 

A szakdolgozat/diplomamunka alcíme 

Típus: szakdolgozat vagy diplomamunka 

Nyelv: A szakdolgozat/diplomamunka nyelve 

Kulcsszavak: 5 db kulcsszó felsorolása 

Absztrakt: A szakdolgozat/diplomamunka rövid ismertetése 

Témavezető neve: Vezetéknév Keresztnév, beosztás 

Hallgatói tanulmányi információk: Szak, Tanszék, Kar 

Szakdolgozat/diplomamunka készítésének éve: Évszám 
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A leíró fájl formátuma lehet akár pdf akár word dokumentum, és info.doc vagy info.pdf 

néven kell a CD-n elhelyezni a szakdolgozat / diplomamunka mellett. Kérjük, hogy ezt a CD-t 

a dolgozat hátsó borítójára belülről egy kis papírtokban ragasszátok is bele! A könyvtárban 

csak az a hallgató kap igazolást arról, hogy nincs semmiféle tartozása (ami a vizsgára bocsátás 

feltétele), aki a szakdolgozatát a CD-vel együtt leadja. 

 

3. A szakdolgozat feltöltése a DEA-ba 

A DE szenátusának 2012. novemberi döntése alapján módosult TVSZ előírja a végzős 

hallgatóknak az elkészült diplomamunka kötelező feltöltését a Debreceni Egyetem Elektroni-

kus archívumának (http://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/85081) (DEA) címére.  Ezt a 

szakdolgozat leadásával egy időben, azaz legkésőbb április 15-ég kell megtenni.  

A TVSZ azt is előírja, hogy a hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a DEA-ba feltöltött 

és a papíralapon és CD-n leadott diplomamunka mindenben megegyezik. Erről nyilatkozni 

kell (btk.unideb.hu - Nyomtatványok, űrlapok menüpont alatt), s ez a Nyilatkozat is a diplo-

mamunka része, a papíralapú és CD példányban, valamint a feltöltött példányban is szerepel-

nie kell a címlap után. A DEA-ba való feltöltést a könyvtár munkatársa által kiállított igazo-

lással kell a Tanulmányi Osztályon az évfolyamfelelősnek bizonyítani: az igazolás leadása a 

záróvizsgára bocsáthatóság további feltétele!  

 

http://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/85081


 3 

Az MA szintű záróvizsga a finnugor mesterképzésben részt 

vevő hallgatók számára 

 

1. A záróvizsga tartalma, szerkezete, értékelése  

A záróvizsga szóban zajlik és két részből áll. A vizsga mindkét részének nyelve finn. 

a) A szakdolgozat bemutatása és megvédése  

b) Egy választott téma bemutatása. Ez a téma irodalmi vagy kultúrtörténeti szakdolgozat 

esetén nyelvészeti kell, hogy legyen, nyelvészeti témájú szakdolgozat esetén választható mind 

nyelvészeti, mind pedig irodalmi, történelmi vagy kultúrtörténeti jellegű téma is.  

A dolgozat bírálatában a témavezető a téma kapcsán felmerülő kérdéseit is megfogalmaz-

hatja, amelyre a dolgozat ismertetésekor a hallgató ugyancsak kitérhet. A vizsgán szereplő 

második témakört a dolgozat írója és a témavezető a záróvizsgára jelentkezéskor közösen 

határozza meg, s a témavezető az ismeretkör szakirodalmát is megadja a felkészüléshez 

segítségül a jelölt számára. A védés mindkét részéhez használható ppt formátumú vetítés 

segédletként. 

A záróvizsga érdemjegye a két részjegyből adódik. Az összesített érdemjegyet (a) a védés 

és (b) a szakmai felelet érdemjegyei egyenlő súllyal alkotják, a záróvizsgajegy kialakításakor 

a bizottság ezek eredményeinek egyszerű számtani átlagát veszi. Amennyiben a záróvizsga 

bármelyik része elégtelen, a záróvizsgát a TVSZ kari mellékletének rendelkezései szerint kell 

megismételni. 

 

2. A vizsgabizottság tagjai  

– elnök  

– egy szaktanár (a választott téma gazdája, illetve amennyiben ő az elnök vagy a témavezető, 

valamely más tanár, aki az adott ismeretkörben járatos) 

– külső szakember  

– a témavezetőnek ugyancsak joga van a záróvizsgán részt venni. 
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