Tájékoztató az anglisztika alapszak záróvizsgájáról
A hallgató tanulmányait alapképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsgára bocsátás
feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a Főiskola annak
a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket teljesítette,
és az előírt krediteket megszerezte. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő
vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése
után, határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények
szerint letehető. A záróvizsgára a hallgató köteles írásban bejelentkezni a TIK-ben a
záróvizsga-időszakot megelőzően április 30-ig, illetve november 30-ig.
A záróvizsga célja és tartalma
A záróvizsga a felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzéséhez szükséges tudás
komplex ellenőrzése és értékelése, amelynek során a jelöltnek arról is tanúságot kell tennie,
hogy az elsajátított tudást alkotó módon alkalmazni tudja. A záróvizsga célja, hogy a jelölt
bemutassa a három év alatt szerzett irodalmi, történelmi-kulturális és nyelvészeti ismereteit,
valamint hogy bizonyítsa, hogy mindezt szabatos angol nyelven, a közös európai
referenciarendszer szerinti C1-es szinten képes megfogalmazni. A szóbeli vizsgára a
szaktárgyakból a hallgató a megadott tételsor alapján készül fel, mely felöleli a BA-képzés
során oktatott tantárgyak tematikájának legfontosabb elemeit.
A záróvizsga lebonyolítása
A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenni, amelynek elnöke és legalább még két tagja
van. A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni.
A záróvizsga részei:
a) a szakdolgozat elkészítése és megvédése;
b) szóbeli szakzáróvizsga.
A szakdolgozati védés illetve a szóbeli szakzáróvizsga részét alkotó irodalmi, történelmikulturális és nyelvészeti szakzáróvizsgák külön napokon történnek, lehetőséget adva a
hallgatónak az elmélyült és alapos felkészülésre.
A záróvizsga értékelése
A záróvizsga eredményét alapképzésben a záróvizsgán szerzett érdemjegyek számtani átlaga
adja. A záróvizsga sikertelen, ha bármely részét a bizottság elégtelenre minősíti. Újabb
záróvizsga a következő záróvizsga-időszakban, illetve szeptember 1. és 10. között – a rektor
által kijelölt időpontban – tehető, a sikertelen részvizsga javításával.
A szakdolgozat elkészítése és megvédése
A szakdolgozat a jelölt tudásáról és alkotóképességéről számot adó, önállóan elkészített
dolgozat, melynek tartalmi és formai követelményeit a Szakdolgozati szabályzat tartalmazza.
A hallgató szakdolgozatában a tanszékek által ajánlott vagy a hallgató által választott, a
megszerezni kívánt végzettségnek és szakképzettségének megfelelő, a tanszék által
jóváhagyott témát dolgozza fel. A megfelelést a konzulens állapítja meg. Kérdéses vagy vitás
esetben a szakfelelős dönt.
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A szakdolgozat munkacímét a záróvizsgát megelőzően legalább egy évvel, minden év június
1-ig, illetve december 1-ig kell bejelenteni a TIK-ben. A záróvizsgára legkorábban a
bejelentést követően egy év múlva, a záróvizsga-időszakban kerülhet sor.
A szakdolgozat készítését konzulens segíti. A konzulenst a hallgató a Főiskola oktatói és
kutatói közül választhatja. A tanszékvezető konzulensnek külső szakembert is felkérhet. Az
elkészített szakdolgozatot a hallgatók az utolsó tanévben április 15-ig, illetve november 15-ig
kötelesek benyújtani a TIK-be, egy bekötött példányban és egy CD-ROM-on rögzített
elektronikus példányban. A határidőn túl beadott szakdolgozat a benyújtást közvetlenül
követő záróvizsga-időszakban nem védhető meg.
A szakdolgozat értékelése
A szakdolgozat bírálóját a tanszékvezető bízza meg. A szakdolgozatot a bíráló szövegesen
értékeli, és javaslatot tesz a szakdolgozat érdemjegyére. A javasolt érdemjegy kialakításakor a
bíráló tekintetbe veszi a szakdolgozat tartalmi és formai minőségét, valamint azt, hogy a
dolgozat nyelvi megformáltsága milyen mértékben bizonyítja, hogy szerzője a közös európai
referenciarendszer szerinti C1-es szinten – a hazai nyelvvizsgáztatási rendszerben: a felsőfokú
C típusú nyelvvizsga szintjén – tudja használni az angol nyelvet.
A szakdolgozat érdemjegyét a bírálóbizottság a védést követően állapítja meg, a bíráló által
javasolt érdemjegy figyelembevételével. Ez az érdemjegy beszámít a záróvizsga eredményébe
és az oklevél minősítésébe. Az elégtelenre értékelt szakdolgozat védésre nem bocsátható.
Sikertelen szakdolgozat pótlása csak egy alkalommal, új szakdolgozat készítésével történhet.
A plágium miatt elutasított szakdolgozat nem pótolható. A plágiumban vétkes hallgató ellen
fegyelmi eljárást kell kezdeményezni, és a hallgató a Főiskoláról kizárandó.
A szakdolgozat értékelésének szempontjai
Az értékelés szempontjai a következők:
a) a témához tartozó szakirodalom feldolgozása;
b) az ismeretek és a szakmai tapasztalatok integrálásának foka
c) a téma elemzésének logikája;
d) összefüggések, önálló megállapítások a témával kapcsolatban;
e) szaknyelv használata;
f) nyelvhelyesség, stílus;
g) szerkesztés;
h) formai jellemzők.
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