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A vizsgák lebonyolítása, feltételei, célja és a vizsgázókkal szemben támasztott elvárások
A 6/2020 (XI. 26.) számú rektori utasításban foglalt előírásoknak megfelelően a zárószigorlatok
illetve záróvizsgák (a továbbiakban: vizsgák) online videókonferencia formájában kerülnek
lebonyolításra. Ettől eltekintve a vizsgákra továbbra is mindenben a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat (TVSz) vonatkozó előírásai érvényesek. A vizsgák lebonyolítása az egészségügyi
veszélyhelyzeti körülmények között is a TVSz-ben meghatározott célokkal és feltételekkel teljes
összhangban történik. Ezek a zárószigorlatokra és záróvizsgákra vonatkozóan a következők:
Szigorlat: TVSz 37.§
(6) […] A szigorlat által felölelt tanegységeket, illetve egyéb, a szigorlat előfeltételeként
megszabott tanulmányi kötelezettségeket a szigorlatra bocsátás előtt teljesíteni kell akkor is, ha
az a szigorlat idejével azonos félévben történik. […] A vizsga formáját és értékelési módját a
szakfelelős határozza meg.
(7) Tanári mesterképzésben, osztatlan tanárképzésben a zárószigorlat, szakmai zárószigorlat
(továbbiakban: zárószigorlat) a tanárjelölt által választott szakképzettség ismeretanyagának és
kompetenciáinak számonkérési formája. A zárószigorlat az adott szakterület teljes
ismeretanyagát komplex módon felöleli. A zárószigorlatot az előírt szakmai kreditek megszerzése
után, a féléves/éves összefüggő tanítási gyakorlatot megelőzően kell letenni.
Záróvizsga: 57.§ (4) A szóbeli szakzáróvizsga a szak tanulmányi területeibe tartozó tudás átfogó
és integrált számonkérése.
Kérünk minden zárószigorlatra készülő hallgatót, hogy a mintatantervében előírt
előkövetelmények teljesítését ellenőrizze, mielőtt bejelentkezik a szigorlatra.
Mi az, amit nem várunk a vizsgázóktól? A fentieknek megfelelően nem azt várjuk a vizsgázóktól,
hogy a vizsgatémakörök annotációjában támpontként feltüntetett összes kérdésre és jelenségre
vonatkozóan részletekbe menő leírást és magyarázatot legyenek képesek adni.
Mi az, amit várunk a vizsgázóktól? Azt várjuk a vizsgázóktól, bizonyítsák be, hogy átfogó
tájékozottsággal és rálátással rendelkeznek a vizsga témaköreinek ismeretanyagával
kapcsolatban, vagyis hogy képesek a választott szakterületük adott témaköreihez kapcsolódó
kérdésekről a szakterület képviselőjéhez méltó értelmes és komplex diskurzust folytatni.
Azt szeretnénk tehát, hogy a vizsgázók ne „tételek” kidolgozásának és összefüggéstelen
visszamondásának kényszereként, hanem szakmai kérdések átgondolásának és megbeszélésének
lehetőségeként tekintsenek ezekre a vizsgákra.
Technikai protokoll
A vizsgák a Zoom videókonferencia alkalmazás (zoom.us) segítségével kerülnek lebonyolításra.
Ehhez a vizsgázónak stabil internetkapcsolatra, webkamerára és mikrofonra, valamint egy
böngészőprogramra van szüksége. A vizsga hang- és képkapcsolat mellett zajlik. A vizsgákról sem
az Intézet munkatársai, sem a hallgatók nem készítenek felvételt.

A vizsgázó hallgatók számára a csatlakozáshoz szükséges linket és jelszót az Intézet ügyviteli
munkatársa (Gyarmati Lilla) küldi ki a vizsgára meghívó Neptun üzenetben. Ebben a hallgató saját
vizsgájának kezdőidőpontját (pontosabban: a részvizsgák kezdőidőpontjait) is megkapja.
A vizsgázó a megadott időpont előtt csatlakozik a videókonferenciához, és az alkalmazás
várótermében várakozik, amíg bebocsájtást nem nyer.
A vizsgázó előkészít egy személyazonosság igazolására alkalmas igazolványt, amelyet kérés estén
megmutat a vizsgabizottságnak.
A vizsga alatt a vizsgázóval egy helyiségben nem tartózkodhat senki, és a vizsgáztatókon kívül
mással nem kommunikálhat.
A vizsgázó eszközén a videókonferencia-alkalmazáson kívül más alkalmazás nem lehet megnyitva,
és más segédeszközöket sem használhat. A vizsga időtartama alatt a vizsgázó nem nyúlhat sem a
billentyűhöz, sem az egérhez, kivéve ha a vizsgáztatók kérik meg erre.
A vizsgabeszélgetés időtartama 15 perc. Ezt követően az oktatók egymás között megbeszélik és
megállapítják a vizsgázó érdemjegyét, amelyet a vizsga végén közölnek a hallgatóval. A vizsgázó
és a bizottság egyaránt írásban rögzítik az érdemjegyet. Ennek megtörténte után a hallgató
kijelentkezik a konferenciából.
Amennyiben a beszélgetés valamilyen technikai probléma miatt megszakad, a résztvevők
haladéktalanul visszajelentkeznek a konferenciába, és folytatják a vizsgát. Amennyiben a
visszajelentkezés sikertelen, a hallgató a meghívójában megadott vis maior időpontban újra
megkísérli a bejelentkezést. Amennyiben ez sem sikerül, a vizsga érvénytelennek tekintendő, és a
hallgató másik vizsgadátumra jelentkezik be a Neptun rendszerben.
Amennyiben a beszélgetés a vizsgázónak tulajdonítható hiba vagy esemény következtében szakad
meg, a vizsga elégtelen érdemjegy mellett érvényesnek tekintendő.
Vizsgaprotokoll
Mivel egy videókonferencia keretén belül nem lehetséges a vizsgabeszélgetés megkezdése előtt a
vizsgázónak elegendő felkészülési időt biztosítani egy listából kihúzott témakör átgondolására,
arra kérjük a vizsgázókat, hogy a vizsgára való felkészülés során válasszák ki otthon maguknak a
számukra legérdekesebb témakört (vagyis „húzzanak tételt” otthon maguknak), és készüljenek
úgy, hogy a vizsgát ezen témakör áttekintésével haladék nélkül el tudják kezdeni.
Ennek során nyilván fel fognak merülni további kérdések, amelyekre a vizsgáztatók rákérdeznek,
és amelyek alkalmat nyújtanak majd arra, hogy adott esetben bármely másik témakör kapcsolódó
kérdéseit is érintsék a vizsgán. Fontos tehát: miközben a vizsgabeszélgetés témáját a vizsgázó
kezdeményezi, a későbbiek során az összes megadott témakör kérdései szóba kerülhetnek, vagyis
a vizsgázónak az összes témakörben otthonosan kell mozognia, hiszen azt kell bizonyítania, hogy
érti szakterülete kérdéseinek összefüggéseit.
Nyilatkozatok
A hallgató a vizsgára történő jelentkezéssel nyilatkozik arról, hogy rendelkezik a vizsga online, a
fentiekben részletezett módon történő teljesítéséhez szükséges stabil internetkapcsolattal,
valamint mikrofonnal és kamerával rendelkező számítógéppel (vagy okostelefonnal).

A hallgató köteles gondoskodni saját maga számára a vizsga lebonyolításához szükséges
megfelelő környezeti körülményekről. Ezek hiányában történő sikertelen vizsgáért a hallgatót
terheli a felelősség.
A hallgató a vizsgára történő bejelentkezéssel tudomásul veszi, hogy a vizsgáztatók a vizsgáról
sem hang-, sem képfelvételt nem készítenek, és ilyen felvételt ő maga sem készíthet.
A hallgató a vizsgára történő bejelentkezéssel tudomásul veszi, hogy a fennálló egészségügyi
veszélyhelyzet által szükségessé tett módosításoktól eltekintve a vizsga lebonyolítására
zárószigorlat esetén továbbra is a TVSz 40–41.§-ban előírtak, záróvizsga esetében a TVSz 56–57.§ban előírtak vonatkoznak.

