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Tájékoztató
a diplomaterv/szakdolgozat bírálatához
A diplomaterv/szakdolgozat elbírálásának megkönnyítése, azonos szintű minősítésének elősegítése,
valamint a bírálat felépítésének egységesítése érdekében néhány általános szempontot adunk meg.
A bírálónak állást kell foglalnia a következő kérdésekben:
a) A hallgató minden feladatpontot kidolgozott-e? Az egyes részfeladatok súlyozására, bővebb
specifikálására a tervezésvető, illetve a konzulens adhat instrukciót, majd pedig jóváhagyást.
b) A diplomaterv/szakdolgozat szerkezeti felépítése: logikus gondolatmenet, az egyes részek
arányai, áttekinthetősége.
c) Az egyes részfeladatok megoldásának elvi helyessége.
d) A kidolgozás során elkövetett hibák felsorolása.
e) A diplomaterv/szakdolgozat különös értékeinek – ha vannak ilyenek – kiemelése. Átlagos
színvonalnak veendő az egyetemen tanult anyag megszokott rutinos alkalmazása.
A tételes bírálati felosztáshoz az alábbiak javasolhatók:
1. Tervezési, tartalmi szempontból értékelendő, hogy a kiírt tervezési feladatot a jelölt milyen
színvonalon oldotta meg, a leírt megoldás, annak műszaki tartalma és számításokkal
alátámasztott megalapozottsága milyen mértékben igazolja a jelölt felkészültségét a mérnöki
munkára.
2. Felépítés, nyelvezet, kivitelezés szempontjából értékelendő a dolgozat felépítésének
logikussága, arányossága, továbbá nyelvezetének helyessége, gördülékenysége, a
hivatkozások és utalások szakszerűsége, valamint a kivitelezés minősége.
További szempontok a bírálathoz: a feladat és megoldásának újszerűsége; számítógépes módszerek,
rendszerek alkalmazása a feladat megoldása és a diplomaterv/szakdolgozat kivitelezése során a
diplomaterv/szakdolgozat stílusa; a konstrukciós készség; a géprajzi előírások betartása; a felhasznált
irodalom mélysége; korszerűsége; az irodalmi hivatkozások formája; a téma esetleges
továbbfejlesztésének lehetőségei, irányai stb.
A bírálat legyen részletes és konkrét észrevételeket, valamint lehetőség szerint a hallgatónak feltett
kérdéseket is tartalmazzon. Az esetleges hibákat a diplomatervben/szakdolgozatban bejelölni nem
szabad, viszont a bírálatban – az oldalszám vagy rajzszám megadásával – egyértelműen kell
hivatkozni.
A bírálatot kérjük 2 példányban, a mintaként mellékelt űrlap elektronikus kitöltésével elkészíteni. A
bírálatban osztályzatot feltűntetni nem szabad, a javasolt osztályzatokat az osztályozó lapon kell
feltűntetni (1 példányban), azt egy lezárt borítékba rakni és a bírálatokkal együtt visszaküldeni. A
diplomaterv/szakdolgozat három osztályzatot kap. Ha a feladatban a nyomtatványon felsorolt pontok
közül valamelyik nem dominál, akkor arra nem kell külön osztályzatot adni. A „Bírálati lap”, az
„Osztályozó lap” és jelen tájékoztató elektronikus formában letölthető a www.ggyt.uni-miskolc.hu
honlap ”Bírálóknak” menüpontjáról.
A fentieket azzal ajánlom a Bíráló kollégák figyelmébe, hogy e rövid tájékoztató munkájukban
segítségül szolgáljon.
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