BA SZAKZÁRÁS ÉS ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA
FŐSZAKOSOKNAK (A SZAKOT 2009 SZEPTEMBERÉBEN
VAGY AZ UTÁN ELKEZDŐKNEK)
SZAKZÁRÁS:
-

A záróvizsgára-bocsátás feltétele a főszakos abszolutórium megléte. (L. a TVSZ
megfelelő paragrafusait.)
a tanulmányaikat 2015-ben és utána kezdőknek a Szakdolgozat tantárgy elvégzése
szükséges az abszolutóriumhoz. Ahhoz, hogy sikeresen abszolváljanak, ezt a tantárgyat
is teljesíteniük kell, még akkor is, ha nem abban a félévben írják meg a
szakdolgozatukat. Utóbbi esetben a tantárgy teljesítésének feltétele min. 3 konzultáció
igazolása a témavezető oktató által és min. 10 000 karakter leadása a szakdolgozatból
az Anglisztika Intézet titkárságán.
Határidő: az adott félév szorgalmi időszakának utolsó hétfője.
A megvédett szakdolgozat/diplomamunka érdemjegyét BTKSZD 5998 tantárgykódon
(0 kreditértékkel) a Tanulmányi Osztály rögzíti a hallgatók részére a Neptunban. A
BTKSZD 5998 tantárgyat a Tanulmányi Osztály veszi fel a hallgatóknak.
A kész szakdolgozatból az Intézetnek nem kell leadni példányt, az opponens a
Neptunból tölti le. A feltöltésről a TO küld tájékoztatást.
A záróvizsga-tételsor kiválasztása egy online felületen történik a szakdolgozat leadása
után, erről Neptun üzenetben kapnak értesítést.

A záróvizsga szóbeli vizsga, amely 2 részből áll:
A rész:
Szakdolgozat védése:
1. A hallgató írásban válaszol a bíráló által feltett két kérdésre angol nyelven. A
terjedelem kérdésenként 300-350 szó.
2. A bírálatban szereplő két kérdésre adott választ a vizsga előtt két nappal elküldi az
opponensnek a honlapon az "oktatóink elérhetőségei" alatt megadott e-mail címre.
https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-11-09-16/2015-10-20-11-15-36/anglisztikaintezet/anglisztika-intezet-oktatok-elerhetosege-es-fogadoorai.html
3. A záróvizsgán a hallgató szóban ismerteti a szakdolgozat tézisét és az érvelés főbb
pontjait, majd további kérdésekre válaszol. A kérdések elsősorban a bírálat által felvetett
problémákhoz és a hallgató írásbeli válaszához fognak kapcsolódni.
B rész:
A nyelvészeti illetve irodalmi/kulturális tételsorok közül a hallgató a
konzulensével egyeztetve választ egy tételsort az online felületen; a záróvizsgán ebből a
tételsorból húz egy tételt, amelyet a bizottság előtt kifejt. (A tételsorok megtalálhatók a
honlapon a „BA záróvizsga tételek anglisztika főszakosoknak” c. dokumentumban). A
tételhúzást követően a hallgató egy felkészülő szobában, felügyelet mellett készülhet a
vizsgára.
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A záróvizsga részeként a vizsgázó hallgató szóbeli nyelvi kompetenciáját is
értékeljük.
A vizsga összesen 30 percig tart, melyet 5 perces bizottsági megbeszélés követ.
Az eredményhirdetés közvetlenül a bizottság döntése után történik.
A záróvizsga sikeres teljesítése esetén a hallgatók diplomát kapnak, amelynek
melléklete (oklevélmelléklet/Diploma Supplement) angol és magyar nyelven is
tartalmazza, hogy milyen tantárgyakat teljesítettek a 3 év alatt, a tantárgyak nevével
és kódjával együtt. Az anglisztika főszakon diplomázóknak nem kell nyelvvizsgát
szerezniük ahhoz, hogy megkaphassák diplomájukat.
Fontos tudnivaló: a szakdolgozatnak összhangban kell lennie az Anglisztika Intézet
honlapján is megtalálható Guidelines for Essay and Thesis Writing követelményeivel,
valamint a TVSZ-szel, ellenkező esetben a dolgozat nem elfogadható. A szakdolgozat
értékeléséhez használt bírálati lapok mintái letölthetők az Anglisztika Intézet honlapjáról.
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SZAKZÁRÁS A BA-BAN ANGLISZTIKA
MELLÉKSZAKOSOKNAK (MINOROSOKNAK)
(A SZAKOT 2009 SZEPTEMBERÉBEN VAGY AZ UTÁN
ELKEZDŐKNEK)
Mellékszakos (minoros) hallgatók számára nincsen külön záróvizsga. A 2014 előtt
felvett hallgatók esetében a mellékszakos diploma megszerzésének feltétele az abszolutórium
megléte a mellékszakon. Ugyanakkor a „Mellékszakos záróvizsga” (BANM 2999) tantárgyat
fel kell venniük a Neptunban.
A tanulmányaikat 2014 szeptembere és 2018 februárja között elkezdőknek szintén fel kell
venniük a BANM 2999-et, és az angol nyelvi alapvizsgát kell letenniük záróvizsga gyanánt. (L.
a mintatantervet a honlapon.)
A tanulmányaikat 2018 szeptemberében vagy az után elkezdőknek mellékszakos záróvizsga
helyett a BANM 1999 Nyelvi alapvizsga tantárgyat kell teljesíteniük. Fontos tudnivaló: A
BANM 1999-nek nem feltétele a mellékszakos abszolutórium, teljesítését a szakzárás előtti
félévben ajánljuk. (L. a mintatantervet a honlapon.)
A nyelvi alapvizsga követelményeiről részletes tájékoztatás található a honlapon.
Nyelvvizsga: a mellékszakos hallgatóra a főszakjával kapcsolatos nyelvvizsga-követelmények
vonatkoznak.
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