
 

 

 
Értékelőlap a JEF - Magyarország Fiatalok Külügyi Közösségének 
Egyesülete által szervezett verseny dolgozatainak elbírálásához 

 
 
 
A dolgozat címe: _________________________________________________________________ 
 
Jelige:_______________________________________________________________________ 
 
A bíráló neve, beosztása: __________________________________________________________ 
 
A bíráló munkahelye:_____________________________________________________________ 
 
 
Értékelje a dolgozatot az alábbi szempontok alapján, és írjon egy szöveges bírálatot a dolgozatról! 
 
 

 Bírálati szempontok 5 pont 3-4 pont 1-2 pont 0 pont Pont-
szám 

1. A vizsgált probléma elméleti 
és/vagy gyakorlati szempontból 

nagyon 
fontos 

fontos kevésbé 
fontos 

nem fontos  

2. A feldolgozott irodalom,  
forrásanyaga

széles körű, 
releváns 

megfelelő, 
releváns 

hiányos elégtelen  

3. Az irodalom, forrásanyag feldolgozottságaa alapos elfogadható hiányos, 
pontatlan 

elégtelen  

4. A kialakított vizsgálati keret, az alkalmazott 
vizsgálati módszerb

tökéletes 
 

jónak tűnik elfogadható elfogadha- 
tatlan 

 

5. A dolgozat felépítése, a szerző érvelése, 
gondolatmenete 

logikus, 
célratörő 

logikus nehezen 
követhető 

követhetet-
len 

 

6. A vizsgálat, elemzés kivitelezésec alapos, 
módszeres 

módszeres hiányos elfogadha- 
tatlan 

 

7. A probléma tárgyalásának, az irodalom, 
forrásanyag használatának a módjad

újszerű részben 
újszerű 

ismert elavult 

8. A szerző önálló gondolatai, következtetéseie meggyőző 
erejűek 

megalapo- 
zottak 

kétségesek homályosak 

9. Az elért eredmények, a felvetett új 
problémákf

többnyire újak részben újak ismertek elavultak  

10. A dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvezete, 
külalakja 

példaszerű jó elfogadható elfogadha- 
tatlan 

 

   Összpontszám (max. 50)  

 
Megjegyzések 
a) A hivatkozások korrekt kezelése alapkövetelmény, azaz a felhasznált irodalomnak, illetve forrásanyagnak minden esetben 

azonosíthatónak és visszakereshetőnek kell lennie. Ennek hiányában a 2. és 3. szempontra nem adható pont. Plágium 
esetén a dolgozatra egyáltalában nem adható pont.  

b) Kérem, itt értékelje azt is, hogy a szerző mennyire határolta le a dolgozatában az elemzésre kerülő problémát. 
c) Kérem, itt értékelje azt, hogy a szerző érvekkel megfelelően alátámasztja-e az állításait, illetve tartalmaz-e 

önellentmondásokat a dolgozat. 
d) Kérem, itt értékelje azt is, mennyire szakad el a szerző az irodalom puszta összefoglalásától, mennyire újszerű az irodalom 

tárgyalása. 
e) Kérem, itt értékelje azt is, tartalmaz-e önellentmondásokat a dolgozat, és milyen a dolgozatban szereplő ötletek 

kidolgozottsága. 
f) Kérem, itt értékelje azt is, hogy eljutott-e a szerző a válaszig. 


