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Könyvtárostanár tanári mester szak online záróvizsga  

 

2020. június 10. 9 óra 

 

Tájékoztató záróvizsgázó hallgatók számára 

 

 

1.) A portfólió 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 az u-time@jgypk.szte.hu címre. 

 

2.) A CooSpace felületen elérhető a Záróvizsga színtér - információkkal, fórummal.  

 

3.) 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 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 

TIK-ben 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. 

Kérjük, aki még nem használta ezt a felületet, vegye fel a kapcsolatot Molnárné Urbanik 

Tímeával ezügyben! 

 Ha a CooSpace leterheltsége miatt a záróvizsga idején technikai probléma adódna, 

akkor a bizottság gondoskodik alternatív online színtérről, erről előzetesen értesíteni 

fogják a hallgatókat.  

 A záróvizsga online színterén egy időben az 5 fős bizottság (4 oktató, 1 

jegyzőkönyvvezető) és 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 (egy másik 

szerveren futó BigBlueButton platformot) is nyitunk, ennek elérhetőségéről és 

kezeléséről a hallgatókat előzetesen tájékoztatni fogjuk.  
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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 portfólióval kapcsolatos opponensi kérdésekre. A bizottsági 

tagok kérdéseket tehetnek fel a portfólióval kapcsolatban. 

 Tétel felelet – a záróvizsgázó mond egy sorszámot (1–10) – az elnök a véletlenszerűen 

sorba tett (10) tétel közül felolvassa a sorszámnak megfelelő tételszámot és címet. 

Felkészülési időre nem lesz lehetőség. 

 A bizottsági tagok kérdéseket tehetnek fel a felelettel kapcsolatban 

 Az összes feleletet követően a bizottság értékel. 

 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!  

  

Záróvizsgabizottság – június 10. 9:00  Elnök: Molnárné Dr. Urbanik Tímea, tag: Cs. 

Bogyó Katalin, Dr. Fejes József, Patkósné Dr. Hanesz Andrea, jegyző: Harkai 

Daniella  

Záróvizsgázók névsora: Ácsné Huszár Boglárka, Joó Zsoltné, Tarjányi Gyöngyi 

  

 

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

Szeged, 2020. május 20. 

 

Molnárné Dr. Urbanik Tímea 

Könyvtárostanár szakfelelős 

Gerencsérné dr. habil. Újvári Edit 

Intézetvezető 
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