
Szemináriumi dolgozatokkal kapcsolatos tudnivalók 

Szemináriumi dolgozat és a kapcsolódó szeminárium  

A hallgatók szemináriumi dolgozatokat készítenek választott szemináriumok témáihoz 

kapcsolódóan. A szemináriumi dolgozatokat a kapcsolódó szeminárium teljesítésével azonos 

félévben kell elkészíteni, de a dolgozatok értékelése az adott kurzustól független tanegység 

formájában történik. 

Hány szemináriumi dolgozatot kell teljesíteni? 

Alapképzés: Germanisztika szakon kettő (2018-ban induló képzés) ill. három (2018 előtt 

induló képzés) szemináriumi dolgozatot kötelező teljesíteni. Német minor szakon egy 

kötelezően előírt szemináriumi dolgozat teljesítendő.  

Mesterképzés: Az egy féléves MA-képzésben résztvevőknek 1 szemináriumi dolgozatot kell 

elkészíteniük nyelvészeti vagy irodalmi témában. Az egynél több félévet átfogó képzések 

hallgatói két szemináriumi dolgozatot készítenek (egy nyelvészeti és egy irodalom- vagy 

kultúratudományi munkát).  

Melyik félévben kell teljesíteni a szemináriumi dolgozatokat? 

Germanisztika szakon a kötelezően előírt szemináriumi dolgozatok teljesítése a 3-5. félévben 

javasolt. Kérjük figyelembe venni a dolgozatok teljesítésének utolsó határidejét is, mely 

Germanisztika szakon a 2018 előtt induló képzésben a „Szakdolgozati szeminárium” 

teljesítésével megegyező és a szakdolgozat megírása előtti szemeszter, a 2018-ban induló 

képzésben pedig a „Szakdolgozati szeminárium 2” teljesítését megelőző szemeszter. A 

„Szakdolgozati szeminárium 2” a 6. félévben javasolt felvételének előfeltétele a szemináriumi 

dolgozatok teljesítése.  

Mikor és hogyan történik a jelentkezés, teljesítés, javítás és rögzítés? 

A szemináriumi dolgozatok eredményének rögzítése az alapképzésben résztvevő hallgatók 

esetében külön tanegység formájában történik, a dolgozat tudományterülete szerint:  

- BA-Germanisztika (2018-ban induló képzés): "Seminararbeit: Linguistik", "Seminararbeit: 

Literaturwissenschaft";  

- BA-Germanisztika (2018 előtt induló képzés): "Seminararbeit: Linguistik", "Seminararbeit: 

Literaturwissenschaft", "Seminararbeit: freies Thema"; 

-  Német minor: "Seminararbeit". 

Kérjük, hogy az aktuális félév kurzusfelvételi időszakában jelentkezzenek fel rá.  

A szemináriumi dolgozatok leadásának határideje a szorgalmi időszak vége. A teljesítés 

igazolására a vizsgaidőszakban kerül sor. Indokolt esetben a dolgozatot elbíráló oktató 

későbbi határidőt is engedélyezhet. Javítás céljából az oktató a dolgozatot egyszer 

visszaadhatja, jelezve a dolgozatban kijavítandó nyelvi, formai, strukturális és tartalmi javítási 

javaslatait. (A formai követelményekkel kapcsolatban a Germán Filológiai Intézet által 

megadott Stylesheet szemináriumi- és szakdolgozat irányadó. Az oktató által megadott 

javítási javaslatokhoz vö. Korrektúrajelek szemináriumi dolgozatokhoz.) A dolgozat ismételt 

benyújtása végleges hatályú és a dolgozat értékelésével zárul (alapképzésen: Teljesítette/Nem 

teljesítette; mesterképzésen: ötfokozatú érdemjegy). A dolgozat végleges változatához az 

oktató által javított első változatot is újra be kell nyújtani. A határidő lejárta után leadott 

dolgozatok eredménye csak a következő vizsgaidőszakban kerül rögzítésre, ebben az esetben, 

illetve sikertelen teljesítés esetén a hallgatónak újra fel kell vennie a tárgyat Neptun-ban. 

http://szegedigermanisztika.hu/images/Pdf/GFI_Stylesheet_Seminar_und_Diplomarbeiten.pdf
http://szegedigermanisztika.hu/images/Pdf/GFI_Korrekturzeichen_Hausarbeiten.pdf

