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Kulturális mediáció záróvizsga – online – 2020. június 10–11.
Tájékoztató záróvizsgázó hallgatók számára
1.) A diplomadolgozat értékelése: 1. a konzulens oktató véleményezése; 2. az opponens oktató
értékelése + néhány kérdés. Az opponensi értékelést és kérdéseket e-mailben minden záróvizsgázó (és
konzulens) megkapja legkésőbb június 1-ig az opponens oktatótól.
2.) Mindhárom záróvizsgázó csoport számára elkészült a CooSpace felületen a Záróvizsga színtér – ide,
a FELADATOK felületre kell feltölteni a Diplomamunka prezentációt (ppt-t) és a Portfóliót (kidolgozott
záróvizsga B-tételeket) 05.31-ig. A záróvizsgabizottság tagjai erről a felületről le tudják tölteni az
anyagokat, és át fogják tanulmányozni a vizsga kezdetéig.
3.) A záróvizsgákra vonatkozó dékáni tájékoztatónak megfelelően: „A tételhúzás minden esetben
online valósul meg és a vizsgát a hallgatónak felkészülési idő nélkül kell megkezdeni. Ezt a körülményt
természetesen a bizottság is figyelembe veszi, és eszerint vizsgáztat. A sikeres online vizsgáztatás
lebonyolításához szükséges kamera, mikrofon, működő széles sávú internetkapcsolat, erre alkalmas
okos eszköz vagy számítógép. Kérjük, hogy a vizsga idejére lehetőségeikhez mérten igyekezzenek a
szükséges, felsorolt technikai feltételeket biztosítani.” Amennyiben ez gondot okozna valakinek,
jelezzék azt intézetvezetőnek, ebben az esetben – az egyetemi rendelkezésekkel összhangban – a TIKben biztosítanak számára technikai eszközt és helyet.
Az online záróvizsga „színtere a CooSpace lesz. A hallgatókat az adott bizottság színteréhez rendeljük”
– a megadott vizsgaidőpontban be kell jelentkezni a CooSpace színtéren. Érdemes előzetesen
kipróbálni a CooSpace webes konferencia felületét a „Szakdolgozati szeminárium 2.” CooSpace kurzus
felületen (vagy a CooSpace Kommunikációs tréning II. kurzus felületén is megoldható – pl. a korábban
abszolutóriumot szerző hallgatók esetében), ahol a konzulens oktatóval kipróbálható a vizsga online
szituációjának megfelelő konzultáció. Erre a kollégákat is kértük, nekik kell a „Jelenléti alkalom / online”
órát kiírniuk, amire a záróvizsgázó(k) be tud(nak) jelentkezni. Kérjük, vegyék fel a konzulens oktatókkal
a kapcsolatot ezügyben!
Ha a CooSpace leterheltsége miatt a záróvizsga idején technikai probléma adódna, akkor a bizottság
gondoskodik alternatív online színtérről, erről előzetesen értesíteni fogják a csoportokat.
4.) A záróvizsga menete
A vizsgabizottsági elnök röviden ismerteti a vizsga menetét minden hallgató számára.
(kb. 30 perces feleletek; 15-20 perc bizottsági megbeszélés; eredményhirdetés)
A vizsga kezdetétől egyszerre két hallgató van jelen az online vizsgafelületen + a bizottsági tagok
(nyilvánossági követelmény); az utolsó előtti hallgató az online színtéren marad az utolsó hallgatói
felelet alatt. Mikrofonnal csak az aktuálisan beszélők (vizsgázó és kérdező) kapcsolódnak be.
Kamerával a két hallgató, az elnök és az aktuálisan kérdezők kapcsolódnak be. A felületen írásos
jegyzet beírására is lehetőség van, amit minden résztvevő lát.
• A záróvizsgázó válaszol a diplomadolgozattal kapcsolatos opponensi kérdésekre. A bizottsági
tagok kérdéseket tehetnek fel a szakdolgozattal kapcsolatban.
• Tétel felelet – a záróvizsgázó mond egy sorszámot (1–9) – az elnök a véletlenszerűen sorba
tett (9 A/B tétel) tétel közül felolvassa a sorszámnak megfelelő tételszámot és címet.
Felkészülési időre nem lesz lehetőség.
• A bizottsági tagok kérdéseket tehetnek fel a felelettel és a portfolióval kapcsolatban
• Az összes feleletet követően a bizottság értékel.
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•

az elnök ismerteti a vizsgaeredményeket, amennyiben a záróvizsgázók ehhez hozzájárulnak
(minden hallgató bejelentkezik az online színtérbe mikrofonnal); kamerával az elnök és az a
bizottsági tag, aki szólni kíván
• jegyző: TO információk (adminisztráció, diplomaosztás? / postai küldés?)
• az elnök lezárja a vizsgát
Ha kérdésük van a záróvizsga lebonyolításával kapcsolatban, akkor a konzulens oktatót és a
záróvizsgabizottsági elnököt kereshetik e-mailben vagy CooSpace üzenetben!
I. Záróvizsgabizottság – június 10. 9:00
Elnök: Dr. Szirmai Éva, tag: Dr. Nagy Angelika, jegyző: Bozsó Renáta
Záróvizsgázók névsora: Kovácsné Varga Tünde
Lang Mónika
Máté Zsuzsa
Pótári Mihály
Sohajda László
Varga Anikó

II. Záróvizsgabizottság – június 10. 14:00
Elnök: Dr. habil. Újvári Edit, tag: Bozsó Renáta, jegyző: Dr. Hanesz Andrea
Záróvizsgázók névsora: Barát Tóth Lívia
Boldog Anna
Dobróka András
Forró Flóra
Gergely Emőke
Magné Szaitz Éva
Simiriné Kokauszki Erika

III. Záróvizsgabizottság – június 11. 9:00
Elnök: Dr. T. Molnár Gizella, tag: Dr. Szirmai Éva, jegyző: Mekitner Zsuzsanna
Záróvizsgázók névsora: Bíró Melinda
Csősz Ferenc
Hajnal Edit
Halasiné Czékmán Andrea
Kirchkeszner Ágnes
Tapodi Katalin
Vadkerti-Tóth Rita

Az intézet minden oktatója és munkatársa nevében sikeres felkészülést, jó egészséget kívánunk!
Szeged, 2020. május 15.
Dr. T. Molnár Gizella
Vizsgabiz. elnök, szakfelelős

Dr. habil. Újvári Edit
Vizsgabiz. elnök, intézetvezető

Dr. Szirmai Éva
Vizsgabizottsági elnök
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