
DIPLOMAMUNKA BÍRÁLATI LAP 

Hallgató neve:  

Diplomamunka címe: 

Bíráló neve:  

Értékelés 

pont 

pont 

pont 

1) Témaválasztás (MAX 8 PONT)
a) A téma releváns az adott tudományterületen
b) A téma jelenleg is kutatott, kurrens kérdést vet fel
c) A téma a korábbi kutatásokhoz mérten újszerű kérdést vet fel
d) A téma kérdésfeltevése fontos/áttörő előrelépéshez vezethet az adott területen

2) Szakirodalmi megalapozottság és kidolgozottság (MAX 12 PONT)
a) A felhasznált szakirodalom mennyisége megfelelő.
b) A felhasznált szakirodalom megfelelően hivatkozott és stílusosan átfogalmazott.
c) A szakirodalmi feldolgozás pontosan írja le a hivatkozott tartalmat.
d) A feldolgozott szakirodalom releváns, illeszkedik a dolgozat témájához.

3) A téma feldolgozási (kutatás) módszere és az alkalmazott eljárás (MAX 12 PONT)
a) A vizsgálati módszereket és eljárásokat a dolgozat megfelelően leírja.
b) A vizsgálati módszer(ek) és/vagy eljárás illeszkedik a kérdésfelvetéshez.
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4) Az adatok, eredmények feldolgozása (MAX 10 PONT)
a) Az eredmények leírása egyértelmű és megfelelő formátumú.
b) Az adatok/eredmények (kvalitatív, statsztikai, stb.)  feldolgozása megfelelő mélységű a

kérdésfelvetés szempontjából.
c) Az választott feldolgozási módszerek (statisztikai próbák, modellek, kódolás)

megfelelőek.

5) Az eredmények értelmezése, következtetések igazolása (MAX 18 PONT)
a) A levont következtetések túllépnek az eredmények leírásán.
b) A levont következtetések logikusan következnek az eredményekből.
c) A következtetéseket megfelelően kapcsolja a korábbi szakirodalomhoz.
d) A következtetésekben kritikailag elemzi az eredményeket és a korábbi kutatásokat.
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6) A dolgozat szerkezete, külalakja, megjelenése (MAX 10 PONT)
a) A dolgozat jól áttekinthető, szerkezete világos.
b) A dolgozat jól követhető.

7) A dolgozat stílusa, szaknyelve (MAX 8 PONT)
a) A dolgozat nyelvezete mind nyelvtanilag, mind helyesírásában megfelelő.
b) A dolgozat a szakkifejezéseket megfelelően használja.
c) A dolgozat stílusa szabatos, jól olvasható.

8) Irodalomjegyzék és mellékletek (MAX 8 PONT)
a) A dolgozat bibliográfiájának adatai pontosak.
b) A szövegközi hivatkozások hiánytalanul megjelennek a bibliográfiában.
c) A bibliográfia nem tartalmaz a szövegben nem hivatkozott elemeket.
d) A mellékletek megfelelően szerkesztettek, számozottak és áttekinthetőek.

9) A bíráló összbenyomása a dolgozatról (tetszés–nem tetszés) (MAX 14 PONT) 
Kérjük, hogy egy 14 fokozatú attitűdskálán pontozza a dolgozat egészéről kialakult 
összegző jellegű véleményét. A magasabb pontérték értékesebb (jobban tetsző) 
minősítést  jelent.
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Összesen:            pont 

Javasolt érdemjegy:  

A szakdolgozat (diplomamunka) javasolt minősítése: 

0 -   50 elégtelen 1 
51 -   60 elégséges 2 
61 -   74 közepes 3 
75 -   88 jó 4 
89 – 100 jeles 5 

..................................................... 



Szöveges értékelés 

Az alábbiakban lehetősége van néhány mondatban összefoglalni az összbenyomását a 
dolgozattal kapcsolatban, illetve feltenni kérdéseit a hallgató számára.
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