A HKR 8. számú melléklet

A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein
1.

A hallgató tanulmányainak utolsó két szemeszterében Diplomamunkát és
Szakdolgozatot készít, mellyel az Egyetemen megszerzett tudásáról, illetve annak
alkotó alkalmazásáról tesz tanúbizonyságot.

2.

A Diplomamunka a hallgató tanulmányaival összefüggő, alkotó jellegű, a
tanulmányok alkalmazásának képességét igazoló gyakorlati munka. (például:
színészi alakítás, színházi diplomarendezés, diplomafilm-rendezés, -írás, -fényképezés, -vágás, -hangosítás, -gyártás, műfordítás, színpadi adaptáció készítése,
önálló dramaturgiai munka dokumentációja, önálló szakmai gyakorlat
dokumentációja, stb., vagy a művészetközvetítő szakok esetében, önállóan végzett
munka, projekt dokumentációja). A Diplomamunka szakmai vezetője az
osztályvezető tanár, vagy megbízottja.

3.

Diplomamunkák opponenseit az osztályfőnökök javaslata alapján az
Oktatásszervezési osztály közreműködésével az Elméleti Intézet vezetője kéri föl. A
Diplomamunka opponense (aki nem, vagy nem feltétlenül azonos a Szakdolgozat
opponensével) a Diplomamunka értékelését írásban, a záróvizsgát megelőzően az
Oktatásszervezési osztályon adja le.

4.

A Szakdolgozat a hallgató tanulmányaival összefüggő tárgykörökből választott téma
önálló, írásbeli kidolgozása, amely a hazai és a nemzetközi szakirodalom
felhasználásával igazolja, hogy a hallgató képes az elsajátított elméleti ismeretanyag
alkalmazására, önálló elméleti munka végzésére. A Szakdolgozatnak a
Diplomamunkától függetlenül is értelmezhető, önálló írásnak kell lennie.

5.

A diploma- és szakdolgozati témák kiválasztása az osztályvezető tanárokkal való
előzetes egyeztetés alapján történik, emellett a hallgatók előzetesen konzultálhatnak
témáikról és témavezetőik személyéről osztályvezető tanáraikkal, az Elméleti és
Művészetközvetítő, a Film és Média, a Színházi Intézet vezetőjével, és az Intézetek
tanáraival. A téma elfogadását a témabejelentő lap (2. sz. melléklet)
Oktatásszervezési osztályon történő nyilvántartásba vétele jelenti.
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6.

A Témavezető: a szakdolgozat készítését az Elméleti és Művészetközvetítő Intézet
vezetője és az osztályfőnök által jóváhagyott Témavezető (konzulens) irányítja. A
témavezető lehet az Egyetem oktatója, vagy indokolt esetben, elismert külsős
szakember. A témavezető személyének bejelentése az Oktatásszervezési osztályon
történik, a Témabejelentést szolgáló nyomtatványon (2. sz. melléklet). A bejelentőt
alá kell írnia a felkért témavezetőnek, az osztályfőnöknek, valamint a Elméleti és
Művészetközvetítő Intézet vezetőjének vagy megbízottjának. A Téma és a
Témavezető személyét megjelölő témabejelentőt az Oktatásszervezési osztály veszi
nyilvántartásba.
Az elkészült szakdolgozatot a témavezető minimum 600 karakteres értékelés
kíséretében elfogadásra javasolja, valamint javaslatot tesz az érdemjegyre is. A
témavezetői értékelés helye a szakdolgozati témabejelentést és a konzultációkat
igazoló űrlapon található.

7.

A

téma

és

témavezető

személyének

megváltozását

az

Elméleti

és

Művészetközvetítő Intézet vezetője engedélyezheti, amennyiben a kérelmet az
osztályvezető tanár is írásban támogatja. Módosítási kérelmet az új téma, vagy új
témavezető megnevezésével, a leadási határidő előtt 2 hónappal lehet utoljára
beadni. A témaváltoztatáshoz a témavezető írásos hozzájárulása szükséges. Mindkét
módosítás különeljárási díj befizetése mellett fogadható el.
8.

A szakdolgozati téma bejelentésének határideje:
8.1. A 10 féléves szakokon a szakdolgozati téma bejelentésének végső határideje: a
8. félév április 30-a. A szakdolgozat leadásának a határideje: az utolsó (10.
félév) április 15.
8.2. A 6 féléves szakokon a szakdolgozati téma bejelentésének végső határideje: az
4. félév április 30-a. A szakdolgozat leadásának a határideje: az utolsó (6. félév)
április 15.
8.3 A 6 féléves, keresztféléves szakon a bejelentés a 4. félév október 30., a leadás a
6. félév október 15.
8.4. A 4 féléves szakokon a szakdolgozati téma bejelentésének végső határideje: a 3.
félév eleje, október 30. A szakdolgozat leadásának határideje: az utolsó (4.
félév) április 15.
8.5 A 4 féléves, keresztféléves szakokon a szakdolgozati téma bejelentésének végső
határideje: a 3. félév április 30. A szakdolgozat leadásának határideje: az utolsó
(4. félév) október 15.
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9. A szakdolgozat terjedelme:
9.1. A 10 féléves, osztatlan képzésű mesterszakokon a szakdolgozat minimális
terjedelme: 60 ezer karakter (szóközzel együtt értendő). A címlap, a
tartalomjegyzék, a bibliográfia és a mellékletek a terjedelembe nem számítanak
bele.
9.2. A 6 féléves, BA szakokon szakdolgozat minimális terjedelme: 40 ezer karakter
(szóközzel együtt értendő). A címlap, a tartalomjegyzék, a bibliográfia és a
mellékletek a terjedelembe nem számítanak bele.
9.3. A 4 féléves MA szakokon szakdolgozat minimális terjedelme 50 ezer karakter
(szóközzel együtt értendő). A címlap, a tartalomjegyzék, a bibliográfia és a
mellékletek a terjedelembe nem számítanak bele.
10. A szakdolgozat megírásához kapcsolódik a szakdolgozati szeminárium
(konzultáció), amelynek kreditértékét a mintatanterv határozza meg. A szakdolgozat
elkészítésében a hallgató köteles folyamatosan együttműködni a témavezető tanárral.
Az együttműködés módja a rendszeres – minimum három – konzultáció. A
konzultációk teljesítése a szakdolgozat védésre bocsátásának feltétele. A három
konzultáció létrejöttét a témavezető aláírásával igazoló lapot a hallgató a
szakdolgozattal együtt köteles leadni az Oktatásszervezési Osztályon.
11. A szakdolgozat leadásának maximálisan engedélyezhető haladéka – a mindenkor
érvényes késedelmi díj befizetése mellett – 15 naptári nap, vagy –
ünnepnap/pihenőnap esetén – az azt követő első munkanap. A halasztási kérelmet az
Elméleti és Művészetközvetítő Intézet vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelemhez
csatolni kell a témavezető tanár írásos hozzájárulását. Az ettől eltérő határidővel
leadott dolgozatot már csak a következő záróvizsga-időszakban lehet megvédeni.
Ilyen esetekben a beadási határidő: a záróvizsga-időszak kezdetét megelőző 1 hónap,
azaz a következő záróvizsga-időszakot megelőző október vagy április 15.
12. A szakdolgozat értékelésére az osztályvezető tanárral és/vagy a témavezetővel
konzultálva az Elméleti és Művészetközvetítő Intézet vezetője opponenst kér fel. Az
opponens lehet külsős oktató, vagy az egyetem belső munkatársa. Az opponens
írásban értékeli a szakdolgozatot, kérdést tesz fel a témával kapcsolatban, és
javaslatot tesz a szakdolgozat érdemjegyére. Az értékelést a vizsgázó és a
záróvizsga-bizottság tagjai a védés előtt legalább 5 nappal kézhez kapják.
13. A Záróvizsga-bizottság legalább háromtagú: egyik tagja az Egyetemmel
foglalkoztatási jogviszonyban álló oktató, másik tagja egy külsős szakember. Az
elnök lehet külsős szakember és belsős oktató is. A bizottság tagjait és elnökét – az
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osztályvezető tanárral konzultálva – az Elméleti és Művészetközvetítő Intézet
vezetője kéri fel.
14.

A Diplomamunkát az osztályfőnök javaslata alapján, az Elméleti és
Művészetközvetítő Intézet vezetője által felkért opponens értékeli, és a Záróvizsgabizottság osztályozza a javaslat figyelembevételével.

15. A szakdolgozat érdemjegyét – az opponens értékelését figyelembe véve – a védés
alapján a záróvizsga-bizottság állapítja meg.

Érvényes: HKR Szenátus általi elfogadását követően záróvizsgára jelentkező hallgatókra,
felmenő rendszerben, az egyetem valamennyi képzésén, tagozatán, az államilag
támogatott/állami ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában
tanulmányokat folytató hallgatók esetében.

Budapest, 2016. április 6.

Radnai Annamária
Az Elméleti és Művészetközvetítő Intézet vezetője
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8/1. sz. melléklet

1.

A szakdolgozatnak a következő részekből kell felépülnie:

•
•
•
•
•
•

címlap (szerző, cím, szak, témavezető tanár, évszám);
tartalomjegyzék (fejezetcímek, oldalszámok);
bevezetés (a cél megjelölése, a választott téma indoklása, a kutatási módszer leírása);
a téma fejezetekre bontott feldolgozása, jegyzetekkel;
összefoglalás, az eredmények összegzése;
bibliográfia. A jegyzetekben és a bibliográfiában szereplő szakirodalom a szerző, cím,

•
•

kiadó, megjelenés helye, éve, oldalszám feltüntetésével adandó meg;
mellékletek
ANGOL NYELVŰ 600-1200 KARAKTERES REZÜMÉ.

2.

A szakdolgozat formai feltételei:
A/4-es oldal, másfeles sorköz, 12-es betűméret, Times New Roman. A bal oldalon 3,5 cmes, jobb oldalon 2,5 cm-es margó. A szakdolgozat valamennyi oldalán (kivéve a
címlapokat, de beleértve a mellékleteket) az oldalszámozás kötelező.

3.

A szakdolgozatot egy kötött, 2 fűzött (spirálozott) és két elektronikus példányban (word és
pdf) kell leadni illetve az Oktatásszervezési i Osztályra beküldeni.

4.

A határidőn túl leadott szakdolgozatok késedelmi díjait, valamint a hallgatói jogviszony
megszűnte után benyújtott szakdolgozatok különeljárási díjait a Hallgatói
Követelményrendszer 2. számú melléklete szabályozza.
A késedelmi díjat legkésőbb a szakdolgozat leadásával egy időben kell befizetni, és az
erről szóló igazolást a szakdolgozattal együtt le kell adni az Oktatásszervezési osztályon.
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8/2. sz. melléklet

IGAZOLÓ LAP
A SZAKDOLGOZAT BENYÚJTÁSÁHOZ
Név:
Szak:
A szakdolgozat címe:
Témavezető:
Első konzultáció (a szakdolgozat tárgyának elfogadása, tájékoztatás a szakirodalomról és egyéb
forrásokról stb.):
Budapest, 201……………………………
……………………………………..
témavezető
…………………………………….
osztályvezető

…………………………………………
az Elméleti és Művészetközvetítői Intézet vezetője

Ezt az igazolást az Oktatásszervezési osztályon kell bemutatni.
A szakdolgozat módosítása:
Új cím:
Témavezető:
Budapest, 201………………………………
……………………………………..
témavezető
Hozzájárulok:
…………………………………….
osztályvezető

…………………………………………
az Elméleti és Művészetközvetítői Intézet részéről

Nyilvántartásba vettem:
Budapest, 201……………………………
……………………………………..
oktatásszervezési előadó
Második konzultáció (a szakirodalom áttanulmányozása után a dolgozat vázlatának elkészítése):
Budapest, 201…………………………….
……………………………………..
témavezető
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Harmadik konzultáció (a témavezető észrevételei alapján a szakdolgozat javítása):
Budapest, 201……………………….
…………………………………….
témavezető
Kijelentem, hogy a dolgozat saját munkám eredménye, más oktatási intézménybe nem
nyújtottam be, a hivatkozott forrásokon kívül nem tartalmaz más átvételeket.
Budapest, 201……………………..
……………………………………..
hallgató
Az igazoló lapot félévenként egyszer kell a hallgatónak a témavezetőjével aláíratni. A
szakdolgozati konzultáció követelményének teljesítését az oktató az indexben aláírással igazolja
és érdemjeggyel minősíti.
A Témavezető értékelése:

Javasolt érdemjegy:
…………………………………….
témavezető
Az igazoló lapot és témavezetői értékelést a szakdolgozathoz kell csatolni, enélkül a
szakdolgozat nem fogadható el.
A szakdolgozat leadásának időpontja: …………………………………
Átvette:
……………………………..
oktatásszervezési előadó
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FORMAI KÖVETELMÉNYEK

8/3. sz. melléklet

Külső borító:
– Egyetem neve, év
– A SZAKDOLGOZAT felirat
– A készítő neve és a szak

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM
BUDAPEST

SZAKDOLGOZAT

X. Y.
SZAK

201x
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Belső borító:
– Egyetem neve
– A szakdolgozat címe
– A készítő neve és a szak
– A témavezető neve
– Évszám

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM
BUDAPEST

A SZAKDOLGOZAT CÍME

X. Y.
SZAK
TÉMAVEZETŐ: A. B.
201x
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