Wesley János Lelkészképző Főiskola
teológus szak

Szakdolgozati szabályzat
3. számú melléklet
A szakdolgozat írásbeli és szóbeli értékelési szempontjai
Az írott bírálatban alkalmazandó szempontok

1. A témaválasztás
a) a választott téma jól körülhatárolt
b) az a) pontban leírtakon túl a téma a szerző által bizonyítottan fontos
kérdéseket vet fel
2. A kutatási módszer alkalmazásának szintje
a) csak általánosan ismert könyvekre, tanulmányokra hivatkozik
b) a témában megjelent szakcikkeknek kritikai áttekintését is adja
c) a b) pontban leírtakon túl szükség szerint önálló adatgyűjtésre is
támaszkodik
3. Az eredmények, következtetések megbízhatósága
a) eredménye/i korábbi megállapítás/ok/ ismétlése/i, vagy nem bizonyított
minden állítása
b) a következtetések önállóak, de nyilvánvalóak, a mindennapi
tapasztalatból közvetlenül is adódnak
c) kritikai elemzéssel, adatok és tények összehasonlításával, értékelésével
igazolt következtetésekre jut
4. A dolgozat szerkezete
a) nehezen áttekinthető, de követhető
b) megfelelő
c) jól és ötletesen szerkesztett
5. A dolgozat stílusa
a) nehézkes fogalmazás, de a szakkifejezések használata helyes
b) szabatos, jól követhető fogalmazás, a szakkifejezések használata helyes
6. Az irodalomjegyzék és mellékletek (ha vannak)
a) a bibliográfiai adatok pontosak, de nem minden hivatkozás szerepel,
vagy a mellékletek nehezen kezelhetők
b) a szövegben említett minden mű szerepel az irodalomjegyzékben, a
hivatkozások pontosak, a mellékletek áttekinthetők, esztétikusak
7. A bíráló általános értékelése (tetszés – nem tetszés)
Kérjük, hogy 10-fokozatú skála szerint jelölje a dolgozat egészéről
kialakult összegző véleményét. A magasabb pontérték jobb minősítést
jelent. Szöveges értékelés 1500-3000 leütésben:
Összesen

50 pont

0–5 pont
3 pont
5 pont
0–10 pont
4 pont
8 pont
10 pont
0–10 pont
3 pont
6 pont
10 pont
0–5 pont
1 pont
3 pont
5 pont
0–5 pont
2 pont
5 pont
0–5 pont
2 pont
5 pont
0–10 pont

A szóbeli védés alkalmából alkalmazandó szempontok

1. A hallgató tárgyi tudása, felkészültsége
2. Előadásmód (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség stb.)
3. A bírálók kérdéseire adott válaszok, vitakészség

20 pont
10 pont
20 pont

Összesen

50 pont

A két írott bírálat és a szóbeli védés értékelésének összegzése

A hallgató a szakdolgozatra összesen három osztályzatot kap. Az első két osztályzatot a
két bírálatra adott pontokból, a harmadik osztályzatot pedig a szóbeli védésre adott
pontokból képezzük, az alábbiak szerint:

0 – 25 pont

1 (elégtelen)

26 – 32 pont

2 (elégséges)

33 – 38 pont

3 (közepes)

39 – 44 pont

4 (jó)

45 – 50 pont

5 (jeles)

