A bírálói vélemény szerkezete és tartalma
1. Általános rész
Értékelés alaki szempontból:
 a kötés és a bekötési sorrend, a terjedelem
 tartalmazza-e a jóváhagyott témavázlatot és az aláírt feladatkiírás-formanyomtatványt,
 van-e (decimális számozású) tartalomjegyzék,
 van-e irodalomjegyzék és hivatkozás az egyes forrásokra,
 a szöveg, az ábrák, a táblázatok és a rajzok kivitelezése.
A bíráló a felsorolt szempontok alapján dönt arról, hogy folytatja-e az értékelést, vagy a
súlyos alaki hiányosságok, illetve hibák miatt a szakdolgozat illetve a diplomamunka
visszautasítását javasolja.
Értékelés szerkezeti szempontból:
 a szöveg kellően tagolt-e (elkülönülnek-e a téma feldolgozásának egyes szakaszai).
Értékelés tartalmi szempontból:
 helyesen értékelte-e a téma jelentőségét,
 helyes(ek) volt(ak) -e a "Bevezetés"-ben kitűzött cél(ok), és elérte-e az(oka)t,
 helyes(ek) volt(ak)-e a "Bevezetés"-ben megfogalmazott (rész)feladat(ok), és
teljesen megoldotta-e az(oka)t,
 a témához kapcsolódó szakirodalom ismerete és felhasználásának helyessége,
 elvégezte-e a szükséges elemzés(eke)t, vizsgálato(ka)t (mérések, adatfeldolgozás stb.),
számítás(oka)t, illetve elkészítette-e a szükséges ábrá(ka)t, rajzo(ka)t, táblázato(ka)t,
 elvégezte-e a szükséges értékelés(eke)t, van(nak)-e következtetés(ek) és javaslat(ok),
 van(nak)-e szakmailag kifogásolható megoldás(ok), értékelés(ek), következtetés(ek),
javaslat(ok), és ha igen, mennyire befolyásolja ez a munka egészét,
 a hasznosítás lehetősége (gyakorlati alkalmazhatóság, közölhetőség folyóiratban stb.),
 a szakdolgozat vagy a diplomamunka a jelölt önálló - mérnöki szintű - munkájának
tekinthető-e,
 teljesültek-e a kitűzött célok.
2. Részletezés
Az észrevett
 hiányosságok tételes felsorolása megnevezésükkel vagy tartalmukkal,
 hibák felsorolása megnevezésükkel vagy tartalmukkal, az oldalszám és a bekezdés, illetve
a sor megadásával.
3. Nyilatkozat és osztályzat
A bíráló nyilatkozata arról, hogy elfogadja-e a szakdolgozatot illetve a diplomamunkát a
jelölt záróvizsgára bocsátásának (egyik) feltételeként, és ha igen, akkor milyen
osztályzattal (2, 5) Visszautasítás esetén arról kell nyilatkozni, hogy a szakdolgozat
illetve a diplomamunka kiegészítés, illetve átdolgozás után újbóli elbírálásra kerülhet-e,
vagy a visszautasítás végleges. (Végleges visszautasítás esetén új témát kell választani.)
4. Kérdések
Elfogadás esetén 2-4 olyan kérdés, amelyekre a jelöltnek a védésen kell válaszolnia. A
kérdések a témához és elsősorban a (lényeges) tartalmi kifogásokhoz kapcsolódjanak.
(Megjegyzés: A bírálat 2 példányban készüljön, legfeljebb 3 oldal terjedelemben.)

