Szempontok a Kémia BSc szakdolgozat védésének értékeléséhez
A szakdolgozat védésének pontozása az alább megadott szempontrendszer szerint történik. Az
egyes szempontok szerint adható pontszám egységesen 1-5 pont (az osztályzási gyakorlatnak
megfelelően), viszont a súlyozás szempontonként változó, amelyet egyedileg tüntettünk fel. Az
érdemjegyet a súlyozott pontösszeg alapján állapítjuk meg.
Az egyes szempontoknál feltüntetett részteljesítésekhez rendelt pontszámok tájékoztató
jellegűek.
1. Az időkeret betartása

Súlyfaktor: 0,5

Az előadás időtartama max. 12 perc. Ennek túllépése pontelvonással jár.
2. Az ábraanyag minősége

Súlyfaktor: 1

1 pont: nehezen olvasható, csúnya, zsúfolt, hibás ábrák összefüggéstelen halmaza.
max. 2,5 pont: az ábrák kevesebb hibát tartalmaznak, de zsúfoltak, nehezen
áttekinthetők.
max. 5 pont: jól áttekinthető, távolról is látható, informatív ábrák.
3. Az ábraanyag/előadás belső arányossága

Súlyfaktor: 0,5

1 pont: a saját munka bemutatásának részaránya < 50 %.
max. 2,5 pont: a saját munka bemutatásának részaránya
arányok nem jók.

~ 50 %,

max. 5 pont: a saját munka bemutatásának részaránya
arányok helyesek.

>

4. Az előadás minősége

de ezen belül az

50 % és ezen belül az
Súlyfaktor: 1

1 pont: az előadás követhetetlen.
max. 2 pont: az előadás bár nehezen, de követhető; viszont rosszul szerkesztett, az
előadó hibásan használja a szakterületi terminológiát, az elhangzó szöveg nehezen érthető,
gyakran előfordul helytelen mondatszerkesztés.
max. 3 pont: durva hibák nem fordulnak elő, de néhány lényeges rész kifejtése nem
elég meggyőző, az előadás logikai felépítése nem tökéletes.
max. 5 pont: az előadás jól követhető (rövid bemutatás – részlete tárgyalás – rövid
összefoglalás), logikusan felépített, szakmai szóhasználat, nyelvhelyesség és stílus
szempontjából kifogástalan. Az elvégzett munkát kellően részletezi, felkelti a hallgatóság
érdeklődését, kérdéseket iniciál.
5. Az előadó vitakészsége

Súlyfaktor: 2

1 pont: az előadó nem tud válaszolni, vagy mellébeszél.
max. 2,5 pont: az előadó válaszai szakmailag nem mindig tökéletesek, de azért
érzékelhető a szakterületen és a témában való jártasság.
max. 5 pont: a jelölt a kérdésekre helyesen és magabiztosan válaszol, jól látja a
tudományterület és a téma szélesebb összefüggéseit.
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Súlyozott maximum: 25 pont
Súlyozott pontösszeg-határok és a hozzárendelt osztályzatok:
10 – 12,5

pont ⇒ elégséges (2);

12,5 – 17,5

pont ⇒ közepes (3);

17,5 – 22,5

pont ⇒ jó (4)

22,5 – 25

pont ⇒ jeles (5)
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