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Javasolt irányelvek a  

SZAKDOLGOZAT és DIPLOMAMUNKA  

értékeléséhez, bírálatához  
  

A külső bíráló a szakdolgozatról illetve a diplomamunkáról szöveges értékelést készít. Az értékelés alapján  

megállapítja, hogy a dolgozat védésre bocsátható-e és javaslatot tesz az érdemjegyre. Kérjük, hogy a javasolt érdemjegyet 

egy külön dokumentumban írják le. A bírálatok és a védés alapján a diplomamunkára adható végső érdemjegyet a 

Záróvizsga Bizottság határozza meg. Az értékelés tartalmazza a bíráló véleményét a témáról (korszerűség, elméleti és 

gyakorlati jelentőség), a dolgozat eredményeit, a főbb hiányosságokat és hibákat. A bírálatban célszerű és javasolt 1-2 

kérdést is megfogalmazni, amelyre a Jelölt felkészül és a Záróvizsga Bizottság előtt válaszol.  

A bírálatot és a jegyjavaslatot kérjük emailben elküldeni a bíráló aláírásával pdf csatolmányként a 

zarovizsga@m365.bme.hu  címre, a megadott határidőig.   

Szempontok:  

1. A téma irodalmának feldolgozása:  

• kapcsolódik a kísérleti munkához, mennyiségileg és minőségileg arányban áll vele  

• nem csak tankönyvek, vagy jegyzetek anyagát tartalmazza, de az ismertebb hazai és külföldi irodalmat is 

igényesen feldolgozza, tanulmányozza és elemzi  

2. A téma kidolgozásának színvonala:  

• célkitűzés és az alkalmazott módszer(ek) összhangja  

• a módszer korszerű, megbízható, eredményes munkát garantál, esetleg módszerfejlesztésről is szól a munka  

3. Az eredmények értékelése  

• a dolgozat tükrözi-e a mérnöki/természettudományos gondolkodásmódot a munka tervezésében és 

értékelésében  

• az eredmények értékelése megalapozott; a következtetések és konklúziók megfelelőek  

4. Az eredmények korszerűsége, fontossága  

• a dolgozat eredményei hozzájárulnak a tudományterület továbbfejlődéséhez, esetleg publikálásra alkalmasak, 

illetve megvalósítható technológiai vagy egyéb eljárást mutat be  

• a dolgozat eredményei újszerűek, nem öncélúak, tudományos érdeklődésre tarthatnak számot  

5. A dolgozat szerkesztése, stílusa:  

• a dolgozat mennyire jól tagolt, gördülékeny stílusú, logikus felépítéső, hibamentes munka  

• esetleg apróbb figyelmetlenségből eredő hibák: ábra, aláírások, táblázat címek, képletszámozás, nyelvezet, 

pontosság stb.  

6. Egyéb észrevételek  

  

  

Budapest, 1111 Szt Gellért tér 4. Ch épület 2. emelet 267.  

tel: +36 1 463 1255, fax: +36 1 463 3855  


