INFORMATIE OVER DE BA-AFSTUDEERSCRIPTIE
Alle studenten uit het hoger onderwijs moeten een afstudeerscriptie inleveren die een voorwaarde is
voor de toelating tot het eindexamen. De afstudeerscriptie wordt gebaseerd op zelfstandig
wetenschappelijk onderzoek naar een gekozen onderwerp. De afstudeerscriptie is het bewijs dat de
student van de feitenkennis in bezit is en dat hij/zij deze feitenkennis in de praktijk toepassen kan.
ODTK-scripties of scripties die bij een andere wedstrijd een prijs gekregen hebben, en die ook formeel
geschikt zijn, worden zonder verdere beoordeling geaccepteerd als afstudeerscripties, met als resultaat
“uitstekend” (5, jeles).
KEUZE VAN HET ONDERWERP
De studenten moeten een keuze maken uit de onderwerpen die door de Vakgroep Nederlands worden
aangereikt. De studenten uit de BA-opleiding moeten een onderwerp kiezen voor het einde van het
vierde semester en delen hun keuze mee aan de Vakgroep.
DEADLINES
De studenten moeten hun afstudeerscripties in het wintersemester voor 30 november, in het
zomersemester voor 31 maart inleveren. Er kan echter een verlenging van twee weken gevraagd
worden met de toestemming van de scriptiebegeleider (in dit geval hoeft de student geen apart bedrag
te betalen).
Het cijfer voor de scriptie moet in Neptun staat voor de deadline.
INLEVERING VAN DE AFSTUDEERSCRIPTIE EN FORMELE VEREISTEN
I. De student moet één ingebonden exemplaar bij de begeleider afgeven – na het afstudeerexamen
krijgt hij/zij dat exemplaar terug. De student moet dan ook deze versie uploaden in DEA.
II. De afstudeerscriptie moet in het Nederlands geschreven zijn!
III. Op het omslag moeten de volgende gegevens staan:
- Titel van de afstudeerscriptie (en daaronder “Afstudeerscriptie”)
- Naam, studiejaar en studievak van de student
- Naam en positie van de begeleider
- Universiteit Debrecen, Vakgroep Nederlands, Debrecen, Hongarije)
- Tijd (datum) van inlevering
IV. Verklaring over zelfstandig werk: de student moet verklaren dat zijn/haar scriptie is geschreven
volgens de internationale regels van het auteursrecht. Het document moet door de student ondertekend
worden en bijgevoegd worden aan het uitgeprinte exemplaar. Het document is te vinden op:
https://btk.unideb.hu/hu/node/128.
Opbouw van de tekst van de afstudeerscriptie:
- Titel
- Inhoudsopgave
- (Voorwoord)
- Inleiding
- Betoog van het onderwerp
- Conclusie
- Samenvatting (in het Nederlands, max. 1 bladzijde)
- Bibliografie
Andere elementen (niet bij de gevraagde omvang inbegrepen)

1

-

Samenvatting in het Hongaars (max. 1 bladzijde)
Bijlage(n)
Appendix

De BA-afstudeerscriptie moet minimaal 30 000 karakters lang zijn (bijlagen niet inbegrepen), dus ca.
20 bladzijden. Lettertype: Times New Roman, lettergrootte: 12, regelafstand: 1,5; paginanummers
moeten onderaan op de bladzijde staan.
Citaten mogen niet meer dan 15 %, illustraties niet meer dan 10 % van de tekst innemen.
BEOORDELINGSCRITERIA
Naast de scriptiebegeleider moet de afstudeerscriptie door een andere docent (de ‘tweede lezer’)
beoordeeld worden.
Bij de beoordeling van de scriptie zal op de volgende punten worden gelet:
1

Het belang, de aantrekkelijkheid en de originaliteit van het onderwerp
Het onderwerp moet aan een van de volgende vereisten voldoen:
 Het moet tot problemen en kennis leiden die bekend zijn maar waarin
laatstejaarsstudenten zich kunnen verdiepen.
 Het moet origineel zijn
 Het moet nieuwe empirische kennis/feiten verwerken
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Opbouw van het betoog. Het betoog moet logisch en helder zijn en de scriptie moet
met een conclusie eindigen.

5 punten

3

Kwaliteit, kwantiteit en begrip van de gebruikte vakliteratuur

5 punten

4

Juist taalgebruik dat van hoge kwaliteit is

5 punten

5

Vervulling van de formele vereisten (filologisch apparaat)

3 punten

In totaal

20 punten

2 punten

Omrekening
Punten

Cijfer

18-20

5

14-17

4

10-13

3

5-9

2

0-4

1

Opmerking: als een van de bovengenoemde punten nul is, kan de scriptie niet geaccepteerd worden.
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