
A ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK 
FRANCIA SZAKIRÁNYÁN 

 
1. Általános szabályok. 

A romanisztika BA szak / francia szakirány befejezéseként a hallgatók záróvizsgát tesznek. 
A záróvizsgára való bocsátás előfeltétele és a vizsga része a szakiránynak megfelelő 
diplomamunka (szakdolgozat). Védésre az a diplomamunka bocsátható, melyet bírálói írásos 
véleményükben arra alkalmasnak ítélnek.  

A záróvizsgán a diplomamunka szóbeli megvédésén kívül a hallgatók a megszerzett 
francia nyelvészeti és kultúraismereteiket is bizonyítják írásbeli és szóbeli vizsga keretében. A 
szóbeli vizsga témakörei és a felkészüléshez a kötelező irodalomjegyzék elérhető a Francia 
Tanszék honlapján (www.francia.unideb.hu/zarovizsga.html).  
 
2. A záróvizsga-bizottság és a záróvizsga értékelése 

A záróvizsgát (legalább háromtagú) záróvizsga-bizottság előtt kell letenni. A záróvizsga-
bizottság elnöke a Francia Tanszék vezetőoktatója, aki a mesterképzés egy tantárgyának 
tantárgyfelelőse. A bizottságnak tagja a szakdolgozat témavezetője is. A vizsgát a bizottság 
zárt ülésen ötfokozatú értékeléssel minősíti. A négy részjegy (az írásbeli osztályzata + a 
szóbeli (a), (b) és (c) vizsgák osztályzatai) számtani átlaga adja a záróvizsga jegyét. A 
záróvizsga-bizottság tagjai közösen állapítják meg a záróvizsga érdemjegyét, kétség esetén a 
bizottság elnöke dönt. A záróvizsga nyilvános. 
 
3. A záróvizsga írásbeli része. 

A záróvizsga írásbeli részének keretében a hallgatók az írásbeli franciatudásukról adnak 
számot. Az írásbeli vizsga részei a következők: 

1. Nyelvtani teszt (60 perc, segédeszközök használata nélkül). 
2. Írottszöveg-értési és fogalmazási feladatlap megoldása (90 perc, francia egynyelvű 

szótár használatával). 
3. Francia sajtószöveg magyarra fordítása (90 perc, francia-magyar kétnyelvű és francia 

egynyelvű szótár használatával). 
Bármely sikertelen részfeladat elégtelen záróvizsga-osztályzatot eredményez, ugyanis az 

írásbeli dolgozatok a szóbeli vizsgára bocsátás előfeltételét jelentik. Elégtelen írásbeli 
záróvizsga esetén az ugyanazon tanévbeli vizsgaismétléskor a korábbi sikeres dolgozatok 
részjegyei figyelembe vehetők, azaz a jelölt mentesülhet azok megismétlése alól, ha csak 
egyik részdolgozata elégtelen, a sikeres részdolgozatok eredménye pedig egyenként legalább 
70%. 

A záróvizsga írásbeli részének osztályzata a három dolgozat osztályzatának számtani 
átlaga. 
 
4. A záróvizsga szóbeli része. 

A vizsga francia nyelven folyik, és az alapozó- és törzsképzés keretében elsajátított (a) 
nyelvészeti, továbbá (b) irodalmi, irodalomtörténeti, civilizációs és művészettörténeti 
ismeretek szintézis-jellegű, kreatív módon alkalmazott számonkéréséből, valamint (c) a 
diplomamunka védéséből áll. A védésre a diplomamunka szerzőjének a bírálatban 
megfogalmazott észrevételek alapján kell felkészülnie, és a védés során a bírálók és a 
bizottság által megfogalmazott kritikára, kérdésekre érdemi választ kell adnia. 

A záróvizsga (a) és (b) tételeit a hozzájuk tartozó irodalomjegyzékkel (a fő témakörök 
alapján) a tanszék honlapján tesszük közzé.  

 
 


