
Az államvizsga-dolgozatok elbírálási kritériumai  

2014 - júliusi záróvizsga 

  

A hallgató neve:  

 

Szak: 

 

Az államvizsga-dolgozat címe: 

 

Témavezető tanár: 

 

 

Kritériumok 1 2 3 4 

     

1.A hallgató legkésőbb november 30-ig, majd ezt követően rendszeresen 

jelentkezik konzultációra a témavezető tanárnál. A konzultációk 

témakörei: a választott téma megbeszélése, a kutatási terv, a kutatás 

elméleti háttere, a kutatás lebonyolításának megtervezése, a dolgozat 

összeállítása és véglegesítése.  

    

2. A dolgozat tartalma és címe összhangban áll egymással, és a hallgató 

által végzett szak témakörébe illeszkedik. 

        

3. A teljes dolgozat 30%-át az elméleti, míg 70%-át a gyakorlati rész 

képezi 

        

4. A tartalomjegyzék logikusan, koherensen felépített, és egyezik a 

dolgozat témájával  

        

5. A szakirodalom feldolgozása során tárgyalt elméletek alátámasztják a 

kutatás tervét: a kutatás elméletileg megalapozott.  

        

6. A dolgozat egyaránt hivatkozik a tárgyalt témakör klasszikus és 

legújabb nemzetközi szakirodalmi forrásaira.  

        

7. A kutatás jól struktúrált: felépítésében követi az empirikus kutatások  

lépéseit (célkitűzések, hipotézis, résztvevők, eszközök, módszerek, 

vizsgálati eljárás, kísérleti design, az adatok bemutatása és értelmezése, 

következtetések, a kutatás korlátai, továbbfejlesztési lehetőségek) 

        

8. A kutatás célkitűzéseinek és hipotéziseinek megfogalmazása helyes.           

9. A résztvevők száma megfelelő, alkalmas a választott téma 

tudományos kutatásához. 

        

10. A kiválasztott eszközök és a vizsgálati eljárás bemutatása helyes. A 

tesztek kizárólag kisérleti célokat szolgálhatnak, nem alkalmazhatóak 

diagnosztikai megfontolásból- 

        

11. A kísérleti eljárás/design jól struktúrált, alkalmas a választott téma 

tudományos kutatására.  

        

12. A bemutatott eredmények összhangban állnak a kutatás 

cékitűzéseivel és hipotéziseivel.  

        

13. A szakkifejezések pontosan meghatározottak, alkalmazásuk helyes.          



 

14. A kutatás eredményeinek gyakorlati alkalmazhatósága pontosan 

meghatározott.    

        

15. A következtetések, a dolgozat korlátai és a továbbkutatási 

lehetőségek reálisak, és helyesen megfogalmazottak.  

        

16. A dolgozat irodalomjegyzéke megfelel az APA standardoknak. A 

dolgozatban fellelhető valamennyi hivatkozás helyes, és megtalálható az 

irodalomjegyzékben is.   

        

17.  A mellékletek megfelelnek a következő szempontoknak: az 

irodalomjegyzék után, oldalszám nélkül, sorszámozottan jelennek meg a 

dolgozatban, sorrendjük megfelel a hivatkozások sorrendjének. 

        

18. Formai és nyelvhelyességi szempontból a dolgozat igényes: 12 

Times New Roman betűtípus, 1,5 sorköz, sorkihúzás; az ábrák és 

táblázatok címmel ellátottak és számozottak, a szövegtörzsben utalás 

történik rájuk;  tartalomjegyzék; oldalszámozás  

        

  

Pontozás: jegy 1 - 7 pontszám 

jegy 2 - 14 pontszám 

jegy 3 - 21 pontszám 

jegy 4 - 28 pontszám 

jegy 5 - 36 pontszám 

jegy 6 - 44 pontszám 

jegy 7 - 51 pontszám 

jegy 8 - 58 pontszám 

jegy 9 - 65 pontszám 

1- elégtelen 

2- elégséges 

3- jó 

4- nagyon jó 

  

  

jegy 10 - 72 pontszám 

 

 

Javasolt jegy:  

 
 
 


