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SZAKDOLGOZATTAL ÉS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS  

INFORMÁCIÓK 
 

Orosz nyelv és irodalom mesterszak – érvényes a 2018/19-es tanévtől visszavonásig 

 

A javasolt szakdolgozati témák listája: 

http://szlavisztika.szte.hu/hallgatoknak/szakdolgozati-temak-2018/ 

 

Szakdolgozati témaválasztó lap leadási határideje (a Szláv Intézet irodájában): 

a szakdolgozat tervezett leadása előtti félévben az (első) szakdolgozati szeminárium felvételével 

párhuzamosan a kurzusfelvételi időszak folyamán. 

 

Tudnivalók a szakdolgozatról: 

A szakdolgozat orosz nyelvű, önálló kutatásra épülő (azaz nem pusztán szakirodalmi összefoglaló) 

dolgozat a kötelezően választott specializáció (orosz nyelvészet vagy orosz irodalom és kultúra) 

tárgyköréből, min. 40 oldal terjedelemben (12-es betűméret, 1,5-es sorköz, a margó mindenütt 2,5 

cm). A tartalom- és irodalomjegyzék beleszámít az oldalterjedelembe, de a mellékletek nem. A 

szakdolgozat címoldala (azaz a szakdolgozat első oldala, amelyen azonban az oldalszámozás nem 

jelenik meg), a következő információkat tartalmazza (az itt megadott sorrendben):  

 

Szegedi Tudományegyetem 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

Szeged 

Szakdolgozat 

Cím oroszul 

(Cím magyarul, zárójelben) 

Készítőjének neve, szakja 

Témavezető neve, beosztása 

Évszám 

 

Több szakdolgozat készítése esetén (beleértve a korábban alapszakon írt szakdolgozatot is) azoknak 

tartalmilag legalább 70%-ban el kell térniük egymástól, függetlenül attól, hogy egyazon szemeszterben 

készülnek vagy sem, illetve ugyanazon intézményben nyújtják be őket vagy sem. A fenti mértékű 
tartalmi különbségnek eltérő nyelven elkészített szakdolgozatok esetében is fenn kell állnia. A 70%-os 

tartalmi különbség hiányában a szakdolgozat(ok) értékelése elégtelen, a hallgató a záróvizsga letételét 

a következő záróvizsga-időszakban, új témából készített szakdolgozattal/szakdolgozatokkal kísérelheti 

meg. 

 

A szakdolgozat értékelési szempontjai: 

1. A téma aktualitásának, a kutatási tézis(ek)nek a megfogalmazása, újdonságelemek kiemelése 

2. A dolgozat logikai menetének ismertetése és indoklása 

3. A téma irodalmának a tézisek szempontjából releváns áttekintése, a választott vizsgálati, elemző 

módszerek ismertetése, célszerűségük indoklása 

4. A téma részletes és argumentált kifejtése  

5. Általános értékelési feltétel: a dolgozat nyelvi megformáltsága, valamint az adott tudományterület 

fogalmainak, konvencióinak következetes alkalmazása 

 

A tartalommal összefüggő formai követelmények: 

Világosan követhető logikai menet: tartalomjegyzék, fejezetek és alfejezetek elválasztása. 

Áttekinthető szerkesztés: fél oldalnál nagyobb ábrák és táblázatok függelékben, kisebbek a 

szövegtestben kapnak helyet. Valamennyi ábra, illetve táblázat címmel ellátott, sorszámozott, a 

képek/diagramok/táblázatok forrása pontosan és következetesen megjelölt. 

Precíz hivatkozás: valamennyi átvett szöveg, gondolat, tény, adat, megállapítás vagy illusztráció a 

szerző nevével és a publikáció adataival kerülhet a dolgozatba. Elvárás, hogy a jelölt minimum össz. 

20 magyar és idegen nyelvű munkára hivatkozzon (5-nél nem lehet kevesebb sem a magyar, sem az 

idegen nyelvű munkák száma). A hivatkozások rendszere következetesen vagy szövegközi, vagy 

lábjegyzetes formájú. Az irodalomjegyzék nem tartalmazhat olyan munkát, amelyre hivatkozás nem 

történt, és nem hivatkozható olyan szerző, aki nincs feltüntetve az irodalomjegyzékben. Szó szerinti 
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átvétel csak idézőjelek között lehetséges. A szó szerinti idézetek terjedelme nem haladhatja meg a 

dolgozat terjedelmének 30%-át, ide értve a jelölt korábbi munkáit is (önhivatkozás). A plágiumra 

vonatkozóan az SZTE BTK tanulmányi ügyrendje (I. rész, 18. fejezet – http://www.arts.u-

szeged.hu/karunkrol/szabalyzatok) az irányadó. 

 

A záróvizsga (végig orosz nyelven folyik): 

1. a szakdolgozat megvédése, amelybe beleértendő a szakdolgozat téziseinek ismertetése szabad 

előadásban és azon kérdések megválaszolása, amelyeket a témavezető és az opponens előzetes 

bírálatukban, ill. a bizottság tagjai a vizsgán szóban tesznek fel, valamint  

2. a kötelezően választott specializáció (orosz nyelvészet vagy orosz irodalom és kultúra) tárgyköre 

szerinti tételsor alapján adott vizsgafelelet. 

 

Irodalom és kultúra 

1. Древнерусская литература и русский фольклор 

2. Русский романтизм. Русская классика: А. Пушкин 

3. Русская проза середины – второй половины 19 века. Н. Гоголь, Ф. Достоевский, Л. Толстой 

4. Литература и искусство рубежа 19–20 веков. А. Чехов. Русский символизм 

5. Преодолевшие символизм: лирика акмеистов и футуристов 

6. Русский авангард: литература, искусство, театр 

7. Творчество А. Платонова и М. Булгакова 

8. Искусство советского тоталитаризма. Социалистический реализм 

9. Русская литература 1960–1980 годов 

10. Русская литература на рубеже тысячилетий 

 

Nyelvészet 

1. Система гласных и согласных фонем современного русского языка 

2. Морфема, словоформа, лексема 

3. Грамматическая категория, вид глагола и способы глагольного действия 

4. Методы/модели синтаксического описания 

5. Всестороннее описание значения слова 

6. Семантические и прагматические аспекты изучения предложения/высказывания 

7. Система социолингвистических субкодов общенародного/национального русского языка  

8. Типология текстов и лингвостилистический анализ 

9. Электронные корпусы русского языка 

10. Сравнительно-историческое исследование восточнославянских языков ИЛИ 

 Типы эквивалентов при переводе с русского языка на венгерский 
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