A TDK DOLGOZATOK PONTOZÁSI SZEMPONTJAI
1. A dolgozat szerkesztése, stílusa (0-5 pont)
0 pont 2 pont 4 pont 5 pont -

ha a dolgozat formai kivitele, megjelenése erősen kifogásolható.
ha a dolgozat nehezen áttekinthető, gondatlanul szerkesztett, sok szerkesztési,
nyelvtani hibával.
ha a dolgozat gondosan szerkesztett, azonban nehezen áttekinthető, körülményes.
ha a dolgozat közel hibamentes, jól tagolt, követhető, gördülékeny stílusú.

2. Ábrák, táblázatok, hivatkozások (0-4 pont)
2.a. Ábrák, táblázatok
0 pont - ha a dolgozat nem vagy kevés ábrát ill. táblázatot tartalmaz, pedig a téma
feldolgozása igényelte volna.
2 pont - ha a dolgozat kellő számú ábrát, táblázatot tartalmaz.
2.b. Irodalmi hivatkozások formai követelményei
0 pont - a hivatkozások hiányoznak, rosszak vagy félreérthetők;
1 pont - a hivatkozások hiányosak, pontatlanok;
2 pont - a hivatkozások pontosak, számuk megfelelő.
3. A dolgozat témája (0-4 pont)
0 pont 2 pont 3 pont 4 pont -

ha a dolgozat témája elavult, korszerűtlen, szakirodalomban alaposan kidolgozott és
vizsgálata nem igényel elmélyült tudást.
ha a dolgozat témája korszerű, de jól ismert, elmélyült tudást nem igényel a
vizsgálata.
ha a dolgozat témája korszerű, de jól ismert, szakirodalomban többé-kevésbé
kidolgozott, azonban vizsgálata alapos, elmélyült tudást igényel.
ha a dolgozat témája korszerű, nem lezárt, vizsgálata magasszintű, elmélyült tudást
igényel.

4. A téma feldolgozási színvonala (0-14 pont)
4.a. Szakterületi eredmények megértése, feldolgozása
0 pont - ha a szakirodalom feldolgozása hiányos, félreértett, vagy irreleváns
információkat tartalmaz.
2 pont - ha kisebb hiányosságok vannak csak, de a szakterület főbb eredményei
ismertetésre kerülnek, és a dolgozat súlyos félreértést nem tartalmaz.
4 pont - ha a dolgozat alapos ismereteket tartalamaz és azokat helyesen értelmezi.
4.b. Saját eredmények bemutatása
0 pont - ha a feldolgozás módszere kifogásolható, színvonala alacsony, a dolgozat sok
szakmai hibát tartalmaz.
4 pont - ha a feldolgozás módszere és színvonala megfelelő, de a dolgozatban szakmai
hibák vannak.
8 pont - ha a feldolgozás magas színvonalú, hibátlan, azonban nem tartalmaz eredeti
elgondolást.
10 pont - ha a téma feldolgozása eredeti és helyes elgondolásokon alapszik, esetleg új
eszköz készült; a dolgozat hibátlan.
5. Az eredmények értékelése a szerző által (0-8 pont)
0 pont 4 pont 6 pont 8 pont -

ha az eredmények értékelése hiányzik vagy azok hibásak.
ha a dolgozatban szerepel az eredmények értékelése, de az hiányos, pontatlan.
ha a dolgozatban szerepel az eredmények értékelése, azok pontosak, de hiányosak.
ha az elért eredmények pontosak és teljesek, az értékelés megalapozott.

Ha a dolgozatból nem állapítható meg egyértelműen a szerzők önálló munkája, az 3., 4. és 5.
szempontok szerint adandó pontszám 50%-át kell az értékelésnél figyelembe venni.

