2. SZ. MELLÉKLET
A TANÁRI MESTERSZAK SZAKDOLGOZATI TANULMÁNYÁNAK
ÉRTÉKELŐ LAPJA*
A szakdolgozati tanulmány szerzője:
Név, szak:
A tanári szakdolgozati tanulmány címe:
A konzulens/bíráló neve:

A SZAKDOLGOZATI TANULMÁNY ELFOGADHATÓSÁGI SZEMPONTJAI
Nem fogadható el, azaz elégtelenre értékelendő a tanulmány, ha terjedelme nem éri el a minimum 50.000, illetve
meghaladja maximum 80.000 karaktert (szóköz nélkül), ha abban több mint 20 nyelvi hiba, illetve értelemzavaró
helyesírási hiba van, ha az alapvető részek bármelyike hiányzik. (Alapvető részek a főszövegen kívül: címlap;
tartalomjegyzék; hivatkozások; irodalomjegyzék.)
Elégtelen a szakdolgozat akkor is, ha szerzője plagizál.
Pontszámok
A SZAKDOLGOZATI TANULMÁNY ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI
Max. Elért
Téma- és címválasztás
(Fontos-e a tudományterület szempontjából? Megfelel-e a szerző felkészültségének, lehetőségeinek?
Összhangban van-e a cím és a megadott téma a dolgozat tartalmával?)
A kutatói kérdés
(A kutatói kérdés újdonsága, jelentősége, önállóság a kérdés megfogalmazásában.)
Adatgyűjtés és –feldolgozás
(Empirikus vizsgálatok és/vagy forráskritika; megfelelő mintavétel és/vagy a források megfelelő köre; az
adatok hitelessége, rendezettsége, rögzítésének és feldolgozásának megfelelő módja.; a témához
kapcsolódó hazai és külföldi szakirodalom feldolgozása.)
Érvelés
(Az adatok, források értelmezése; logikai következetesség; kritikai reflexiók, korrektség a vélemények
bemutatásában; összefüggések meglátása; új és koherens következtetések. Alternatív magyarázatok.)
Terminológia
(Az adott tudományterület konvencióinak megfelelő, illetve az adott elemzéshez szükséges fogalmi
apparátus következetes alkalmazása.)
Felépítés
(A fejezetek arányai, a fejezetek és alfejezetek tagolásának logikája.)
Stílus
(A fogalmazás szabatossága és gördülékenysége.)
Hivatkozások, bibliográfia, függelék, mellékletek
(A tartalmi idézetek korrektsége; formai következetesség a hivatkozásokban és az irodalomjegyzékben; a
függelékek, mellékletek és a dolgozat témájának kapcsolata; a függelékek, mellékletek kezelhetősége.)
Tipográfia
(Javított/javítatlan elírások; megfelelő ékezetek a szövegszerkesztő programmal írt szövegben.)
Az eredmények alkalmazása
(Közölhetőség és/vagy gyakorlati alkalmazás; az ehhez szükséges változtatások.)
Összbenyomás. A szaktudományra jellemző szempontok
(A tanulmány egészének megítélése mellett itt adhatók további pontok ama fenti szempontok esetében,
amelyek az adott szakterületen fontosabbak, s itt adhatók további pontok olyan szempontok szerint,
amelyek fent nem szerepelnek, de az adott szakterületen fontosak.)
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ÖSSZESEN
*Az értékelőlap digitális kitöltése javasolt.

1

Elért

A tanári szakdolgozat másik részjegye, a szakdolgozati tanulmány javasolt minősítése:
(0-50 pont: 1; 51-62 pont: 2; 63-75 pont: 3; 76-88 pont: 4; 89-100 pont: 5)
A szakdolgozati tanulmány javasolt érdemjegye:

Az értékelés részletes szöveges indoklása (fél-egy oldalban és gépelt formában)

Két kérdés és a megválaszolást segítő szakirodalom:
1.
2.

Dátum:

……………………………………………………...
konzulens/bíráló
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