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MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁNAK
ELJÁRÁSRENDJE – NYELVÉSZET
I. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. A nyelvészeti szakdolgozat formai követelményei
A szakdolgozat terjedelme mellékletek nélkül minimum 40 oldal (80.000 karakter szóközök
nélkül, amelybe a szakirodalom-jegyzék is beletartozik). A dolgozat szerkesztési, technikai
követelményeiben a Magyar Nyelvjárások folyóirat paraméterei az irányadók, amelyekről az
alábbi linkeken lehet tájékozódni:
http://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/mnyj_techn_szerzok.pdf
http://mnytud.arts.unideb.hu/sablon.php
2. A nyelvészeti szakdolgozat értékelése
A szakdolgozatot a témavezető és a tanszékvezető által kijelölt kontroll-bíráló megadott
szempontok alapján pontozásos bírálati lapon írásban értékeli. A témavezető a bírálathoz
kapcsolódóan kijelöl egy átfogó – a szakdolgozat tágabb nyelvészeti ismeretköréhez
kapcsolódó – záróvizsga-témakört is, s ehhez kötelezően elolvasandó szakirodalmi munkákat
is megjelöl.
A szakdolgozat megvédése és meghatározott témakörök kifejtése a záróvizsgán, a
záróvizsga-bizottság jelenlétében történik.
II. A ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
Azok a hallgatók, akik a szakdolgozatukat magyar szakon készítik, a 10. félév végén
záróvizsgát tesznek, amely csak az egyik szakfélre korlátozódik. A szakdolgozatukat
nyelvészetből készítők tehát nyelvészetből, a szakdolgozatukat irodalomból készítők pedig
irodalomból teszik le a záróvizsgát.
A vizsga vizsgabizottság előtt tett szóbeli felelet. A záróvizsga-bizottság tagjai: elnök
(az intézet egyetemi tanára vagy docense), egy bizottsági tag (szintén az intézet oktatója), a
jelölt témavezetője és egy külső, nem az intézetben oktató szakember.
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A nyelvészeti záróvizsga menete
A nyelvészeti záróvizsga két részből áll. A vizsga első felében a szakdolgozatát védi meg a
hallgató, míg a második részben a szakdolgozati értékelés végén kijelölt átfogó nyelvészeti
témakör és a kijelölt szakirodalmi munkák körül zajlik a beszélgetés. A vizsga menetét az
elnök irányítja, a vizsgabizottság tagjai pedig a felvetődő témához kapcsolódó kérdéseket
fogalmazhatnak meg.
a, A szakdolgozat védése
A hallgató 15-20 perces előadás formájában ismerteti dolgozatát, amelyhez prezentációt is
készíthet. Ezt követően a vizsgáztató, valamint a vizsgabizottság tagjai kérdéseket
fogalmaznak meg a szakdolgozat szorosabb témájával, elméleti hátterével, szűkebb
témakörével, továbbá a felhasznált szakirodalmi munkákkal kapcsolatosan.
b, Záróvizsgakérdések
A vizsgabizottság tagjai a témavezető által (a szakdolgozat írásos bírálatában) megjelölt
szakirodalomhoz kacsolódóan tesznek fel kérdéseket.

