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MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁNAK
ELJÁRÁSRENDJE – IRODALOM
I. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. Az irodalom szakdolgozat formai követelményei
A szakdolgozat terjedelme mellékletek nélkül minimum 30 oldal (legalább 60.000 karakter
szóközökkel, jegyzetekkel). A dolgozat szövegét másfeles sortávolsággal, 12-es Times New
Roman betűtípussal kérjük, a lap jobb oldalán normál margószélességgel, bal oldalán pedig a
spirálozás/kötés által megkívánt szélességgel. A jegyzetelés lapalji jegyzeteléssel történjék, a
hivatkozások megadásakor az Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) elvárásait vegyék
figyelembe. http://itk.iti.mta.hu/szabvany.htm
2. Az irodalom szakdolgozat értékelése
A szakdolgozatot a témavezető megadott szempontok alapján, egy pontozásos bírálati lapon
írásban értékeli és osztályozza. A bírálat végén kijelöl egy átfogó – a szakdolgozat tágabb
irodalomtörténeti ismeretköréhez és/vagy irodalomelméleti kontextusához kapcsolódó –
záróvizsga-témakört is, melyet a vizsga előtt egy hónappal megismertet a hallgatóval. A
témakörhöz legalább négy-öt, kötelezően elolvasandó szakirodalmi munkát is megjelöl a
témavezető.
A szakdolgozat megvédése és meghatározott témakörök kifejtése a záróvizsgán, a
záróvizsgabizottság jelenlétében történik.
II. A ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
1. Az OMA irodalom záróvizsga
Azok a hallgatók, akik a szakdolgozatukat magyar szakon készítik, a 10. félév végén
záróvizsgát tesznek, amely csak az egyik szakfélre korlátozódik. A szakdolgozatukat
nyelvészetből készítők tehát nyelvészetből, a szakdolgozatukat irodalomból készítők pedig
irodalomból teszik le a záróvizsgát.
A magyar irodalmi záróvizsga az ötéves képzés során elsajátított átfogó irodalom- és
kultúratudományi tudásanyagot, irodalomelméleti ismereteket, magyar és világirodalmi
tájékozottságot, műelemző képességet és egyéb kompetenciákat kéri számon. A vizsga szóbeli,
egyes részeit a záróvizsgabizottság önálló érdemjeggyel értékeli: a záróvizsgajegy
kialakításakor a bizottság ezek eredményeinek egyszerű számtani átlagát veszi.
A záróvizsgabizottság tagjai: elnök (az intézet egyetemi tanára vagy docense), egy
bizottsági tag (szintén az intézet oktatója), a jelölt témavezetője és egy külső, nem az intézetben
oktató szakember. A vizsgát az elnök irányítja.
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2. Az OMA irodalom záróvizsga menete
A záróvizsga két részből áll. A vizsga első felében a szakdolgozatát védi meg a hallgató, míg
a második részben a szakdolgozati értékelés végén kijelölt átfogó irodalomtudományos
témakör és a kijelölt szakirodalmi munkák körül zajlik a beszélgetés. A vizsga menetét a
dolgozatíró témavezetője irányítja, az elnök, valamint a vizsgabizottság tagjai pedig a felvetődő
témához kapcsolódó kérdéseket fogalmaznak meg.
a, A szakdolgozat védése
A hallgató legalább ötperces előadás formájában ismerteti a dolgozatának koncepcióját,
szakirodalmi háttérét, illetve röviden felvázolja értelmezésének főbb lépéseit. Ezt követően a
vizsgáztató, valamint a vizsgabizottság tagjai kérdéseket fogalmaznak meg a szakdolgozat
szorosabb témájával, elméleti hátterével, szűkebb irodalomtörténeti környezetével, továbbá a
felhasznált szakirodalmi munkákkal kapcsolatosan.
Az értékelés szempontjai: A felelet értékelésénél a fő szempont, hogy a hallgató
mennyire képes élőszóban – lényegre törően és szakszerűen – felvázolni a dolgozatának és
értelmezési stratégiájának legfontosabb elemeit. A vizsgabizottság kérdései esetében pedig
elsősorban arra irányul a figyelem, hogy a hallgató mennyire tudja hatékonyan alkalmazni a
dolgozatírás során elsajátított tudásanyagot és készségeket, milyen rugalmasan tud mozogni az
értelmezett téma szűkebb elméleti és irodalomtörténeti hátterében.
b, Záróvizsgakérdések
A hallgató röviden felvázolja a bírálatban kijelölt témakört és annak szakirodalmi hátterét, majd
válaszol a vizsgáztató és a vizsgabizottság kérdéseire.
Az értékelés szempontjai: A témakör szakszerű körülhatárolása; a kijelölt
szakirodalmi munkák elsajátítása; a hozzászólások fogalomhasználata.

