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SZAKDOLGOZAT 

leírás és követelmények 

Kód: Neptunban nem kell felvenni  
Kreditérték: 0  
A számonkérés formája: záróvizsga  
Beadás feltétele: Szakdolgozat konzultáció 2. (BMEGT43A111) 
A témavezetők (konzulensek) konzultációs időpontjai és e-mail címei: szoc.bme.hu 
 
A szakdolgozat elkészítése kritériumkövetelménye és kitüntetetten fontos lépcsője a 
kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) diploma megszerzésének. Célja, hogy 
elkészítésével a hallgató megmutassa, hogy egy idősebb pályatárs – a témavezető – irányítása 
mellett képes megtervezni és kivitelezni egy önálló kutatást, elemzést, továbbá hogy az elvégzett 
munkáról az akadémiai normákkal összhangban, logikus szerkezetben, érthető formában, 
stílusában és érvelésében színvonalasan számot tud adni. A szakdolgozatnak meg kell mutatnia, 
hogy a hallgató a kommunikáció- és médiatudomány területén kellő mélységű elméleti ismerettel 
rendelkezik, elsajátította a legfontosabb elemzési módszereket, alkalmas az információk hatékony 
feldolgozására, értelmezésére, valamint azok kritikus elemzésére. 

A dolgozatnak egy világosan körülhatárolt kommunikációs jelenséget kell vizsgálnia vagy egy 
összetett jelenség kommunikációs szempontú és módszerű vizsgálatát kell megvalósítania. 
Kommunikációs szempontú vagy módszerű dolgozat az, amely például egy jelenséget, eseményt, 
folyamatot a társadalmi kommunikációval, a közvetlen emberi kommunikációval, a 
kommunikációelméletekkel, a kommunikációs problémák elemzésével, a médiaelmélettel és 
médiatörténettel, a kommunikáció evolúciós gyökereivel, vagy az érvelési és elemzési 
módszerekkel foglalkozó tantárgyak, illetve a kommunikációtechnológia, környezeti 
kommunikáció, nemzetközi kommunikáció vagy vizuális kommunikáció specializációk keretében 
megismert (vagy oda besorolható) eszköztárral dolgoz fel. Az iménti felsorolás nem kizáró és 
kimerítő jelleggel határozza meg, hogy mi tekinthető kommunikációs szempontúnak vagy 
módszerűnek, hanem csupán támpontokat kíván adni hozzá. Így a szakdolgozat keretében a 
hallgató elkalandozhat más olyan témák irányába is (például újságírás, nyomtatott és elektronikus 
sajtó stb.), amelyek nyilvánvalóan teljesítik azt a feltételt, hogy kommunikációs szempontú vagy 
módszerű munkának legyenek tekinthetőek. 

  



A BA szakdolgozat elkészítésekor a hallgató a konzulenssel egyeztetve két alaptípus közül 
választhat: 

Ø szakirodalmilag megalapozott, tudományos jellegű kutatás (60 000–80 000 leütés);  
Ø kreatív produktum vagy gyakorlati projekt és ahhoz kapcsolódó kontextuális elemzés 

(40 000–60 000 leütés). Ebben az esetben egy olyan kreatív produktum megvalósítására 
(például álló- vagy mozgókép, képsorozat, honlap stb.) vagy gyakorlati projekt 
kivitelezésére (például esemény, rendezvény megtervezése és létrehozása) kap 
lehetőséget a hallgató amelyet a dolgozatban kommunikációs szempontból kritikailag 
elemez. Az elemzésnek ebben az esetben is meg kell felelnie a szakdolgozattal szemben 
támasztott követelményeknek és szempontoknak, terjedelme azonban lehet rövidebb is 
(40 000 – 60 000 leütés). Az értékelésnek a kreatív produktum vagy gyakorlati projekt 
értékelése is részét képezi.  

 
A szakdolgozattal kapcsolatos elvárások, feladatok és határidők 

A szakdolgozat témáját a Szakdolgozat konzultáció 2. (BMEGT43A111) kurzus regisztrációjának 
keretében az oktszerv.szoc.bme.hu oldalon kell leadni a http://szoc.bme.hu/node/656 oldalon 
megadott határidőig. Ha korábbi félévben már leadta regisztrációját a kurzusra, a szorgalmi 
időszak vége előtt két héttel legkésőbb jelezze ezt a zszsarko@eik.bme.hu címen. 

A szakdolgozatot kizárólag elektronikus formában kell leadni. A leadás módjáról a 
http://szoc.bme.hu/node/636 oldalon részletes információ található. 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (20. § (7)) lehetővé teszi, hogy a hallgató szakdolgozatát 
angol, német vagy francia nyelven is elkészíthesse, amennyiben ehhez a tanszékvezető 
hozzájárul. 

  



Az elvárt terjedelem szóközökkel, de a tartalmi kivonat, jognyilatkozat, címlap, tartalom-, 
rövidítés-, szó-, szakirodalom- és ábrajegyzékek, köszönetnyilvánítás és mellékletek nélkül 
értendő. 

A szakdolgozat szövege általában 
Ø 12-es betűmérettel,  
Ø Times New Roman, Arial vagy Garamond betűtípussal,  
Ø a főszövegben másfeles sortávolsággal, sorkizárt szövegigazítással,  
Ø jegyzetekben, táblázatokban szimpla sortávolsággal 

 készül számítógépes szövegszerkesztővel.  
 
A megszerkesztett főszöveg számozott oldalakkal tagolt (az oldalszámok a lap alján, középen, 
arab számokkal, a főszöveg előtti szakasz ugyanolyan formában kis római számokkal szerepel).  

A szakdolgozattal kapcsolatos formai és tartalmi elvárások részletes ismertetését, illetve a 
dolgozatírással kapcsolatos javaslatokat az Útmutató a Szociológia és Kommunikáció 
Tanszék kurzusainak és képzéseinek követelményeként benyújtandó vizsgadolgozatok 
elkészítéséhez című, a szoc.bme.hu oldalról letölthető segédlet tartalmazza.   

A szakdolgozat elbírálására a Szociológia és Kommunikáció Tanszék a dolgozat témavezetőjén 
(konzulens) kívül egy opponenst kér fel, aki egyetemi oklevéllel rendelkezik és a szakterület 
elismert szakembere. Az opponens és a témavezető (konzulens) külön-külön javaslatot tesz a 
szakdolgozat minősítésére. A bírálatokat legkésőbb 5 nappal a szakdolgozat védése előtt a jelölt 
számára hozzáférhetővé tesszük. A szakdolgozatra szerzett jegyet a záróvizsga-bizottság a védést 
követően határozza meg, figyelembe véve az opponens és a konzulens javaslatát, valamint a 
védésen nyújtott teljesítményt is.  A BA szakdolgozatokkal szemben támasztott elvárások:  

Ø A BA szakdolgozattól elvárjuk, hogy az egy jól körülírt problémát / kérdést válaszoljon 
meg, azaz egy tágabb témával kapcsolatos szakirodalom összefoglalása vagy valamilyen 
szempontból kapcsolódó jelenségek puszta leírása nem elegendő.  

Ø A BA szakdolgozatnak minden esetben támaszkodnia kell valamilyen kommunikációs 
relevanciájú szakirodalomra és kommunikációs jelenségek vizsgálatához megfelelő 
elméleti apparátusra. A szerzőnek a vizsgálatban felhasznált elméleti háttér ismertetése 
során el kell helyeznie azt a témával foglalkozó szakirodalom kontextusában, azaz – ha 
nem is kimerítő mélységben, de – ismertetnie kell a téma vizsgálatának fő tudományos 
irányzatait, megközelítésmódjait, és meg kell indokolnia, hogy ezek közül miért tartja 
saját választását a legmegfelelőbbnek az adott probléma vizsgálatához.  

Ø A BA szakdolgozat értékelése során hangsúlyos szerepet kap a dolgozat szerkezeti 
felépítése, azaz az a szempont, hogy az egyes fejezetek, alfejezetek logikus rendben 
épüljenek egymásra, és hogy szerepük a választott probléma megoldásában egyértelmű 
legyen az olvasó számára. 

Ø A BA szakdolgozat értékelése során hangsúlyos szerepet kap az is, hogy a szerző 
mennyire világosan fejti ki álláspontját a dolgozat során, mennyire meggyőző érvekkel 
támasztja alá állításait, és mennyire képes eredményeinek jelentőségét, következményeit 
összegezni a dolgozat végén.  

Ø Fontos elvárás továbbá, hogy a szerző ismertesse az általa felhasznált vizsgálati 
módszereket, illetve hogy kritikai módon reflektáljon az általa megvalósított vizsgálattal 
kapcsolatos módszertani dilemmákra, korlátokra és kudarcokra.  

A bírálók (konzulens és opponens) az alábbi szempontrendszer szerint pontozzák a dolgozatokat. 
A pontszámokon kívül a hallgató szöveges értékelést és a záróvizsgára javasolt kérdést is kap. 



 

 Értékelési szempontok Pontszám 
0-10 

1. 
A dolgozat témájának meghatározása, a vizsgált kérdés, probléma pontos és világos 
ismertetése (Kreatív produktum vagy gyakorlati projekt esetében a produktum / 
projekt meghatározását és ismertetését is figyelembe kell venni.) 

 

2. A felhasznált szakirodalom, forrásanyag terjedelme, minősége, relevanciája, 
feldolgozottsága 

 

3. 
A kialakított vizsgálati keret, az alkalmazott vizsgálati módszer(ek) relevanciája, 
alkalmassága a téma feldolgozásának szempontjából (Kreatív produktum vagy 
gyakorlati projekt esetében a feldolgozás módszerességét is figyelembe kell venni.) 

 

4. A dolgozat felépítése, szerkezete, áttekinthetősége  

5. A gondolatmenet és az állítások világossága, az érvelés minősége, kreativitása, a 
fogalmak pontos, tisztázott és konzisztens használata 

 

6. 
A téma feldolgozásának minősége, a vizsgálat, elemzés kivitelezése (Kreatív 
produktum vagy gyakorlati projekt esetében a produktum / projekt minőségét és 
kivitelezését is figyelembe kell venni.) 

 

7. 

A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága, kritikai 
szemlélet, a kritikai észrevételek alátámasztása és megalapozottsága (Kreatív 
produktum vagy gyakorlati projekt esetében a kreativitást, ötletességet, 
megvalósíthatóságot is figyelembe kell venni.) 

 

8. 
Az elért eredmények ismertetése, az eredmények újszerűsége, elméleti és / vagy 
gyakorlati jelentősége�(Kreatív produktum vagy gyakorlati projekt esetében a 
produktum / projekt újszerűségét és jelentőségét is figyelembe kell venni.) 

 

9. A dolgozat stílusa, nyelvi igényessége  

10. Az akadémia normák (forráshasználat, idézés, hivatkozás, bibliográfia stb.) 
következetes betartása 

 

Összesen:  
A pontszám alapján (a záróvizsga-bizottság számára) javasolt érdemjegy:  
 

85-100:  jeles (5)  
70-84:   jó (4)  
55-69:   közepes (3)  
40-54:   elégséges (2)  
0-39:   elégtelen (1) 
 


