
 

 

 
 

A Rekreáció Tanszék oktatóihoz tartozó 

szak- és diplomadolgozat kurzusok teljesítésének követelményei 

 

A szak- és diplomadolgozat kurzushoz (továbbiakban: Szakdolgozat I. II., illetve a 

Diplomadolgozat I. II. kurzus) rendelt órák döntően önálló hallgatói munkát jelentenek. A 

témavezetők a félév során heti konzultációs időpontokat biztosítanak a hallgatók számára, 

melyet a tanszék honlapján tesznek közzé (Fogadóóra). A kurzust felvett hallgató az adott félév 

során legalább négy alkalommal köteles a témavezetővel  (személyesen) konzultálni 

munkájának alakulásáról, melyet a konzulens tanár a konzultációs naplóban vezet. 

 

SZAKDOLGOZAT I. / DIPLOMADOLGOZAT I. kurzus teljesítésének követelménye 

 

AZ ALÁÍRÁS FELTÉTELEI (SZAKDOLGOZAT I. / DIPLOMADOLGOZAT I. kurzus): 

A félév során a hallgató legalább négy alkalommal (személyesen) konzultál a témavezetővel 

egyénileg egyeztetett időpontban, amiről az oktató konzultációs naplót vezet. A hallgató és a 

témavezető minden alkalommal aláírja a naplót és rögzítésre kerül, hogy mi volt a haladás az 

adott konzultáción. 

ÉRDEMJEGY KIALAKÍTÁSA (SZAKDOLGOZAT I. / DIPLOMADOLGOZAT I. kurzus): 

 elégtelen (1): amennyiben a hallgató nem ad le semmilyen írásos dokumentumot a félév 

során a témavezetőnek elektronikus formában. 

 elégséges (2): témaválasztás indoklása, motiváció, célkitűzés, személyes kötődés a 

témához elektronikus formában.  

 közepes (3): előző feltételek teljesítése + min. 3 db hazai szakirodalom megnevezése és 

min. egy A/4-es oldal vázlat arról, hogy mit és hogyan építene be a 

szakirodalmi áttekintés fejezetbe elektronikus formában.  

 jó (4): előző feltételek + min. 3 db nemzetközi szakirodalom, min. egy oldalban vázlat 

arról, hogy mit és hogyan építene be a szakirodalmi áttekintés fejezetbe. + 

Tartalomjegyzék a főbb szakirodalmi fejezetekről elektronikus formában. 



 jeles (5):  előző feltételek + a téma aktualitásának, gyakorlati alkalmazhatóságának 

meghatározása + saját kutatás célja, kérdésfelvetései, alkalmazandó 

módszerei elektronikus formában.   

Az elkészült dokumentum elektronikus leadásának határideje a témavezető részére: az 

adott félév szorgalmi időszakának utolsó napja. 

 

SZAKDOLGOZAT II.  / DIPLOMADOLGOZAT II. kurzus teljesítésének követelménye 

 

AZ ALÁÍRÁS FELTÉTELEI (SZAKDOLGOZAT II.  / DIPLOMADOLGOZAT II. kurzus): 

 A félév során a hallgató legalább négy alkalommal (személyesen) konzultál a témavezetővel 

egyénileg egyeztetett időpontban, amiről az oktató konzultációs naplót vezet. A hallgató és 

a témavezető minden alkalommal aláírja a naplót és rögzítésre kerül, hogy mi volt a haladás 

az adott konzultáción. 

 A végleges szakdolgozat 75%-ának elkészítése - még módosítható - a témavezető által már 

jóváhagyott elektronikus változatban.  

 Az elkészült dolgozat elektronikus leadásának határideje a témavezető részére:  

 Záróvizsgára történő jelentkezés esetén az adott félév szakdolgozat/diplomamunka 

leadásának határideje (figyelembe véve a digitális könyvtárba való feltöltés 

időszakát).  

 Amennyiben a hallgató záróvizsgára nem jelentkezett, akkor az adott félév szorgalmi 

időszakának utolsó napja. 

 Mennyiségi szempontok: 

 BSc szak, Szakdolgozat II. esetén min. 30.000 karakter 

 MSc szak, Diplomadolgozat II. esetén min. 45.000 karakter 

 Minőségi szempontok (az alábbi szempontok együttes teljesülése):  

 Min. 10 db szakirodalom feldolgozva szerepel a Szakirodalmi áttekintés fejezetben. 

 Saját kutatás kérdésfelvetése, hipotézisei kidolgozva. 

 Kutatási módszerek készen vannak, jól illeszkednek a vizsgálandó hipotézisekhez. 

 Mintaválasztás indoklása, reprezentatív minta kiválasztása. 

 

ÉRDEMJEGY KIALAKÍTÁSA (SZAKDOLGOZAT II.  / DIPLOMADOLGOZAT II. kurzus):   

Az oktató a hallgató egész félév alatt végzett munkáját értékeli, melynek alapját az egyetem 

diplomamunka értékelőlap szempontjai képezik.  

 

 

https://tf.hu/files/docs/tanulmanyi-hivatal/Szakdolgozati-%C3%A9s-diplomadolgozati-k%C3%B6vetelm%C3%A9nyek.pdf

