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Andragógia mester szak online záróvizsga  

 

2020. június 10. 

 

Tájékoztató záróvizsgázó hallgatók számára 

 

 

1.) Záróvizsgára jelentkezés: április 30; diplomadolgozat feltöltés: május 4. A 

plágiumnyilatkozatot kell a diplomadolgozat végére beilleszteni, majd a dolgozatot PDF-be kell 

konvertálni és feltölteni a megadott Modulo felületre.  

 

2.) Az elektronikusan kitöltött konzultációs lapot – a záróvizsgázó aktuális e-mail címével! – 

a hallgató a konzulensének küldi el Word formátumban közvetlenül a diplomadolgozat 

feltöltését követően. A konzultációs lap letölthető innen: 

http://www.jgypk.hu/tanszek/kozmuv/?page_id=1343 

 

3.) A diplomadolgozat értékelése: 1. a konzulens oktató véleménye; 2. az opponens oktató 

értékelése + néhány kérdés. Az opponensi értékelést és kérdéseket e-mailben minden 

záróvizsgázó (és konzulens) megkapja legkésőbb június 3-ig az opponens oktatótól. A 

kérdésekre írásban kell válaszolni, majd PDF dokumentumban elküldeni június 8-a 20:00 óráig 

az opponens oktatónak, valamint a muvelodestudomany@jgypk.szte.hu címre. 

 

4.) Minden záróvizsgázó csoport számára a CooSpace felületen elérhető lesz (kb. május 

közepétől) a Záróvizsga színtér - információkkal, fórummal.  

Ide kell feltölteni  

• a diplomadolgozatot bemutató prezentációt PPT és PDF formátumban, valamint  

• PDF formátumban azokat a munkákat, amelyeket bizonyos B tételek esetében a 

hallgatónak előre ki kell dolgoznia (pl. portfólió, képzési program, projektterv, 

minőségirányítási dokumentum), ha a hallgató ilyen tételt választott. 

 

5.) A záróvizsga az egyetem által biztosított felületen (a CooSpace-be integrált BigBlueButton 

platformon) online konferencia keretében fog lezajlani, a záróvizsgákra vonatkozó dékáni 

tájékoztatónak megfelelően, az alábbiak szerint 

• A tételhúzás minden esetben online valósul meg és a vizsgát (az 5 választott tételből 

kihúzott egy tétel A és B része) 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. Ezekről a 

hallgatónak kell gondoskodnia. 

• A hallgatókat az adott záróvizsga-bizottság színteréhez rendeljük. A megadott 

vizsgaidőpontban be kell jelentkezni a CooSpace színtéren. Akinek nincs gyakorlata az 

online konferenciában (pl. kamera, mikrofon bekapcsolása), előzetesen kérjen 

segítséget a konzulensétől. 
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• A záróvizsga online színterén egy időben a 4 fős bizottság (3 oktató, 1 

jegyzőkönyvvezető) és egy-két fő vizsgázó hallgató lesz jelen. 

• Arra az esetre, ha a CooSpace rendszerhiba vagy túlterhelés miatt a záróvizsga 

időpontjában nem lesz működőképes, előzetesen egy alternatív platformot (Webex) is 

nyitunk, ennek elérhetőségéről és kezeléséről a hallgatókat előzetesen tájékoztatni 

fogjuk.  

 

Az intézet minden oktatója és munkatársa nevében sikeres felkészülést, jó egészséget kívánunk! 
 

Szeged, 2020. április 19. 

 

Dr. habil. Keczer Gabriella 

Andragógia MA szakfelelős 

Gerencsérné dr. habil. Újvári Edit 

Intézetvezető 
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