DIPLOMAMUNKA BÍRÁLATI LAP - külső bírálóknak
Hallgató neve:……………………………………………………………………
Diplomamunka címe:……………………………………………………………
1. Témaválasztás

MAX: 8 pont

a) a választott téma nem vet fel újszerű kérdést, széles körben kutatott és publikált
b) a választott téma újszerű, de nem teljesen releváns a mai kutatások tükrében
c) a választott téma újszerű, kevésbé kutatott, fontos

2 pont
6 pont
8 pont

2. Szakirodalmi megalapozottság és kidolgozottság MAX: 12 pont
a) a felhasznált irodalom hiányos és/vagy nem kellő mélységben feldolgozott
b) a szakirodalmi feldolgozottság elfogadható, de közlésük mechanikus
c) széles körű (hazai és nemzetközi) és alapos irodalmi kidolgozottság jellemzi

4 pont
8 pont
12 pont

3. A téma feldolgozási módszere és az alkalmazott eljárás MAX: 12 pont
a) a választott módszer(ek) és/vagy eljárás nem illeszkedik a témaválasztáshoz
4 pont
b) a vizsgálati módszerek és eljárások megfelelőek, de alkalmazásukban nincs újszerűség 8 pont
c) helytálló és/vagy (részben) újszerű eszköz és/vagy eljárásmód választás jellemzi
12 pont

4. Az adatok, eredmények feldolgozása

MAX: 10 pont

a) az adatok/eredmények (empirikus, statisztikai, stb.) feldolgozása nem teljes, hibás és/vagy felszínes 4 pont
b) az adatok/eredmények (empirikus, statisztikai, stb.) feldolgozása jó, de nem teljes
8 pont
c) az adatok/eredmények (empirikus, statisztikai, stb.) feldolgozása helytálló, kellő mélységű
10 pont

5. Az eredmények értelmezése, következtetések igazolása MAX: 18 pont
a) eredmények korábbi megállapítások megismétlése és/vagy nem bizonyítottak
b) a következtetések újak, de nyilvánvalóak, egyszerűek, tudományos alapot nélkülöznek
c) kritikai elemzésekkel igazolt, eredeti és gyakorlatban is használható megállapításokat ad

6. A dolgozat szerkezete, külalakja, megjelenése

MAX: 10 pont

a) nehezen áttekinthető és követhető, külalakja kifogásolható vagy több nyelvtani hiba
b) jól strukturált, de áttekinthetősége és/vagy külalakja részben kifogásolható
c) igényesen szerkesztett, jól tagolt, hibátlan

7. A dolgozat stílusa, szaknyelve

2 pont
6 pont
10 pont

MAX: 8 pont

a) stílusa nehézkes, a szakkifejezések használata nem mindenhol helytálló
b) stílusa szabatos, jól követhető fogalmazás, a szakkifejezések helyes használata

8. Irodalomjegyzék és mellékletek

4 pont
10 pont
18 pont

4 pont
8 pont

MAX: 8 pont

a) a felvett bibliográfiai adatok pontosak, de nem minden a szövegben szereplő hivatkozás szerepel
bennük, vagy a mellékletek nehezen kezelhetők, kevésbé áttekinthetőek, esetleg hiányosak
4 pont
b) a szövegben említett minden mű szerepel az irodalomjegyzékben és a mellékletek áttekinthetőek,
esztétikusak
8 pont

9. A bíráló összbenyomása a dolgozatról (tetszés–nem tetszés)

Kérjük, hogy egy 14 fokozatú skálán jelölje be a dolgozat egészéről kialakult összegző jellegű véleményét.
Mennyire felelt meg a dolgozat a feladatkiírásnak. A magasabb pontérték értékesebb minősítést jelent.
Összesen:
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)

BÍRÁLÓ NEVE:

