
 

SZTE BTK Szláv Intézet 

http://szlavisztika.szte.hu; E-mail: szlav@primus.arts.u-szeged.hu 
6722 Szeged, Egyetem u. 2. Tel.: +36 62 544 160 

 

 
University of Szeged 

Faculty of Humanities and Social Sciences 
Institute of Slavic Philology 

 
 

SZAKDOLGOZATTAL ÉS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS  
INFORMÁCIÓK 

 
Szlavisztika alapszak (bolgár, cseh, orosz, szerb és ukrán és szakirányok) – 

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 a szakdolgozati konzultáció (első) 
felvételével párhuzamosan a kurzusfelvételi időszak folyamán. 
 
Általános tudnivalók a szakdolgozatról és a záróvizsgáról: http://www.arts.u-
szeged.hu/karunkrol/szabalyzatok – Az SZTE BTK tanulmányi ügyrendje, I. rész, 18. 
és 19. fejezet 
 
A szakdolgozat megformálásával kapcsolatban külön felhívjuk a figyelmet a 
következőkre: 
 
1. 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 magyarul 

(Cím bolgárul, csehül, oroszul, szerbül vagy ukránul zárójelben, a szakiránytól 
függően) Készítőjének neve, szakja  

Témavezető neve, beosztása  
Évszám 
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2. Legyen tartalomjegyzék; a fejezetek és alfejezetek legyenek számozva és címmel 
ellátva. A szakdolgozatnak a címoldalon megadott idegen nyelvű címe (bolgár, cseh, 
orosz, szerb, ukrán) egyúttal a bolgár, cseh, orosz, szerb, ukrán nyelvű összefoglaló 
fejezet címe. 

 
3. 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. 10 magyar és idegen nyelvű munkára hivatkozzon (3-nál nem 
lehet kevesebb sem a magyar, sem az idegen nyelvű munkák száma). 

 
4. 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. 

 
5. Szó szerinti átvétel csak idézőjelek között lehetséges. A szó szerinti idézetek 

terjedelme nem haladhatja meg a dolgozat  terjedelmének 30%-át, ide értve a jelölt 
esetleges 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. 

 
6. A szakdolgozat (magyar, bolgár, cseh, orosz, szerb és ukrán) nyelvű 

megformálásában az adott tudományterület fogalmi apparátusát és közlési 
konvencióit következetesen alkalmazni kell. 

 
 
A szakdolgozat záróvizsgán történő megvédésébe beleértendő: 
 
1.  a szakdolgozat téziseinek bolgár, cseh, orosz, szerb vagy ukrán nyelvű ismertetése 

szabad előadásban, 
2. a szakdolgozat témáját érintő azon specifikus kérdések magyar nyelvű 

megválaszolása, amelyeket  a témavezető és az opponens előzetes bírálatukban, ill. 
a bizottság tagjai a vizsgán szóban tesznek fel, valamint 

3. a konzulens és az opponens előzetes írásos véleményében megfogalmazott 2-2 
elméleti kérdés (a szakdolgozat témájával és/vagy tartalmával összefüggésben) 
magyar nyelven történő kifejtő bemutatása. 
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