A 2021/22-es tanévben lebonyolítandó záróvizsgák
(licensz és disszertáció vizsga) minőségi követelményei
I. Licenszvizsga
1. A vizsgabizottság








A bizottság létszáma: 5 személy (melyből min. 3 professzor vagy docens) + titkár.
A bizottság tagjai: professzor, docens, doktorátussal rendelkező egyetemi adjunktus,
akik közül legalább egy nem a Sapientia EMTE adott helyszínének oktatója (más
egyetemek szakemberei és/vagy a Sapientia EMTE más karainak oktatói, lehetőség
szerint). A bizottság elnöke legalább docensi címmel rendelkező, az adott
szakterületen oktató szakember lehet.
A fellebbezési bizottság létszáma három személy, amelyből kettő professzor vagy
docens, a harmadik minimum doktorátussal rendelkező adjukntus.
A bizottságokban a szakterületen oktatási és kutatási tevékenységet végző oktatók
vehetnek részt.
A bizottság titkára: doktorátussal rendelkező adjunktus.
A védésen meghívottként részt vehet a témavezető, aki főállású professzor, docens
vagy adjunktus, illetve – társvezetőként – doktorátussal rendelkező külső szakember.

2. A dolgozattal kapcsolatos követelmények:






A képzési területnek és a szaknak megfelelő téma meghirdetése és választása
legkésőbb az utolsó előtti szemeszter első két hetében történik.
A szakdolgozatok terjedelme 40–50 oldal, A4 formátumban, Times New Roman 12
pontos betűvel szedve, másfeles sorközzel, amelyhez mellékletek tartozhatnak. A
dolgozatnak tartalmaznia kell egy rövid bemutatót, elméleti megalapozó részt (a
szakirodalom ismertetése kb. a tartalom egyharmada lehet), saját kutatási eredmények
ismertetését, következtetést, könyvészetet, magyar, román és angol nyelvű kivonatot
(minta a mellékletben).
A szakirodalom ismertetésénél minimum 20 nem internetes szakirodalmi hivatkozást
kell felhasználni, amelyek közül minimum 5 ISI-s vagy nemzetközi adatbázisos cikk
kell legyen.
A témavezető által már elbírált szakdolgozatot egy bizottság előtt tett elővédésen kell
értékelni

3. Az értékelés lebonyolíttása és a jegy megállapítása:


Az I. próba, írásbeli 50%, a II. próba, szakdolgozat bemutatása 50%
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4. Vizsgatematikák


Az írásbeli vizsga (teszt) tematikája legkésőbb 2022. január 31-ig a honlapon
nyilvánosan elérhető kell legyen.

II. Mesteri disszertáció
1. Bizottság






A bizottság összetétele: 5 személy (3 professzor vagy docens, melyből minimum 1
professzor vagy docens a magyarországi társintézménytől) + titkár.
A bizottság tagjai: professzor, docens, doktorátussal rendelkező egyetemi adjunktus, a
bizottság elnöke legalább docensi címmel rendelkező szakember.
A bizottságban a szakterületen oktatási és kutatási tevékenységet végző oktató vehet
részt.
A bizottság titkára: doktorátussal rendelkező adjunktus.
A védésen meghívottként részt vehet a témavezető.

2. A disszertációval kapcsolatos követelmények:







A disszertációs dolgozatok minőségére és témákájára vonatkozó követelményeket a
Kari Tanács hagyja jóvá.
Témavezető bármely, az adott mesteri programban tevékenykedő oktató lehet.
A disszertáció témáját a témavezető a hallgatóval egyeztetve állapítja meg. A
témaválasztás a 3. félév 10. hetében zárul le.
A disszertációs dolgozat terjdelme 30–50 oldalas, A4 oldalméret, 12-es Times New
Roman betűméret, másgfeles sorköz, amelyhez mellékletek tartozhatnak (minta a
mellékletben).
A szakirodalom ismertetésénél minimum 20 nem internetes szakirodalmi hivatkozást
kell felhasználni, amelyek közül minimum 5 ISI-s vagy nemzetközi adatbázisos cikk
kell legyen.
A témavezető által már elbírált szakdolgozatot egy bizottság előtt tett elővédésen kell
értékelni.

Tanszékvezető:
dr. Poszet Szilárd, egyetemi adjunktus
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