
  

Értékelőlap a diplomamunka (szak- és diplomadolgozat) elbírálásához 

 
 

A diplomamunka szerzője és címe: 

 

 

 

A bíráló neve, munkahelye, szervezeti egysége:  

 

 

 

A bírálat szempontjai: 

(Kérjük, minden szempontnál csak egy pontértéket jelöljön meg!) 

 

        

A témaválasztás jelentősége, aktualitása és feldolgozottsága:  Adható Tényleges 

A téma fontos, jelentős, aktuális, a szakirodalomban nagyrészt még 

feldolgozatlan.  
4  

A téma fontos, jelentős, de a szakirodalomban nagyrészt már feldolgozott. 3  

A téma nem kapcsolódik közvetlenül a szak anyagához, és a szakirodalomban 

nagyrészt már feldolgozott. 
2  

A téma jelentéktelen, periférikus, „agyonírt”. 1  

 

 

A diplomamunka témájához tartozó hazai és külföldi szakirodalom 

ismertetése és felhasználása:                                                                                                                
Adható Tényleges 

A diplomamunka szerzője a hazai és külföldi legfontosabb irodalmat 

feldolgozza, megfelelően értékeli, jól elemzi, és saját eredményeivel 

egybeveti. 
4  

A szerző a hazai és külföldi legfontosabb irodalmat feldolgozza, megfelelően 

értékeli. 
3  

A szerző a téma legfontosabb hazai szakirodalmát ismeri, lényegében azt 

foglalja össze. 
2  

A szerző nem dolgozta fel a téma hazai és külföldi irodalmát. 1  

 

                

A diplomamunka tudományos, szakmai színvonala: Adható Tényleges 

A diplomamunka tudományos, szakmai szempontból hibátlan, pontos, a 

vizsgálati módszerek megfelelnek a téma jellegének. 
4  

A diplomamunka szakmailag megfelelő, a vizsgálati módszerek 

elfogadhatóak. 
3  

A diplomamunkában előfordulnak szakmai tévedések, a vizsgálati módszerek 

elfogadhatóak. 
2  

A diplomamunkában előfordulnak szakmai tévedések, hibák, a vizsgálati 

módszerek nem adekvátak, de egészében még elfogadható. 
1  

A diplomamunka számos súlyos szakmai és módszertani hibát tartalmaz. 

(Kérjük, a szöveges értékelésnél jelezze kifogásait!) 
0  

 

    



  

A diplomamunka eredetisége, új eredményei: Adható Tényleges 

A diplomamunka komoly szakmai felkészültségről tanúskodik, színvonalas, 

módszertanilag megalapozott, a címben és a bevezetőben megfogalmazott 

célkitűzés teljesült, a megoldás eredeti, jellemző az önálló véleményalkotás, a 

levont következtetések helyesek. 

 

4 

 

A diplomamunka szakmai felkészültségről tanúskodik, színvonalas, 

módszertanilag megalapozott, helyes következtetések jellemzik. 
3  

A diplomamunka megfelelő felkészültséget tükröz, a célkitűzés részben 

teljesült, a diplomamunka egészére azonban nem eléggé jellemző az önálló 

véleményalkotás.  

2  

A diplomamunka megfelelő felkészültséget tükröz, de hiányzik az önálló 

véleményalkotás. 
1  

A diplomamunka nem önálló munka, a jelölt más szerzőktől vesz át 

gondolatokat, részben szó szerint és idézőjel nélkül. 
0  

 

 

Hivatkozások: Adható Tényleges 

A diplomamunkában a hivatkozások minden szempontból szakszerűek, 

hibátlanok. 
2  

A hivatkozások részben hibásak. 1  

A hivatkozások rendje inkorrekt, a szerző a forrásokat nem, vagy 

szakszerűtlenül jelöli meg, elfogadhatatlan. 
0  

 

 

A diplomamunka szerkezete, felépítése: Adható Tényleges 

A diplomamunka struktúrája világos, jól áttekinthető, minden előírt elemet 

tartalmaz, a címrendszer kitűnő. 
2  

A diplomamunka szerkezeti szempontból megfelelő. 1  

A diplomamunka szerkezete logikátlan, zavaros. 0  

 

 

A diplomamunka nyelvi, stilisztikai megformálása Adható Tényleges 

A diplomamunka nyelvi megformálása, stílusa igényes, a terminusok 

használata és a helyesírás hibátlan, az ábrák és a táblázatok áttekinthetőek, 

szépek. 
2  

A diplomamunka nyelvezete helyenként nehézkes, a terminusokat általában 

jól használja, előfordulnak helyesírási hibák, az ábrák és a táblázatok 

áttekinthetőek. 
1  

A diplomamunka nyelvi, stilisztikai szempontból igénytelen, sok helyesírási 

és gépelési hibát tartalmaz, az ábrák, táblázatok nem áttekinthetőek. 
0  

 

Összesen: 22  

A diplomamunka javasolt érdemjegye:   
 

 

A diplomamunka számszerű értékelése 

Az adható osztályzatok: 
  0-10 pont: elégtelen (1)               17-19 pont: jó (4) 

11-13 pont: elégséges (2) 20-22 pont: jeles (5) 
14-16 pont: közepes (3)                 



  

Amennyiben a diplomamunka nem elfogadható, akkor a hallgató: (a megfelelő részt kérjük 

aláhúzni!): 

 

Készítsen másik témából diplomamunkát! 

Dolgozza át a bemutatott diplomamunkát! 

 

 

Szöveges megjegyzések és értékelés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plágiumellenőrzési nyilatkozat: 

 

A szakdolgozat/diplomadolgozat plágiumellenőrzésének értékelését megkaptam. Annak 

áttekintését követően megállapítható, hogy a szakdolgozat/diplomadolgozat: 

  

 

Elfogadható     Nem elfogadható 

 

 

Budapest, 201.…………………………………    

 

 

                                                                                                ………………………………. 

                                                     aláírás 


