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Szervezéssel kapcsolatos információk  

1. A záróvizsga időpontja: 2021. január 19. 10 óra 

2. A záróvizsga online, alapértelmezetten a CooSpace-felületén kerül lebonyolításra. Tartalék 

felületről a záróvizsga előtt tájékoztatást kapnak.  

3. Kérjük, ellenőrizzék, hogy a vizsgára használt eszközük (laptop, számítógép) megfelelően 

működjön, alkalmas legyen kép és hang továbbítására! 

4. Kérjük, hogy legkésőbb a záróvizsga előtt egy héttel (2021. január 12.) küldjék el telefonos 

elérhetőségüket Forró Réka oktatásszervezőnek (forro.reka.katalin@szte.hu)! Kérjük, 

telefonjukat a vizsga időpontjában tartsák készenlétben, hogy bármilyen probléma esetén el 

tudjuk érni Önöket! 

 

Lebonyolítással kapcsolatos információk 

5. A záróvizsga során mindkét hallgató folyamatosan jelen van a színtérben.  

6. Kérjük, a záróvizsga kezdete előtt 15 perccel jelentkezzenek be a rendszerbe, hogy 

kipróbálhassák, megfelelően működik-e a kamerájuk illetve mikrofonjuk.  

7. A vizsga kezdete előtt a hallgató a személyi igazolványukat jól látható módon bemutatják a 

záróvizsga jegyzőjének.  

8. A hallgatók a záróvizsgán történő részvétellel vállalják, hogy nem megengedett segédeszközt 

nem vesznek igénybe, mikrofonjukat és kamerájukat csak kérésre kapcsolják ki. Az éppen 

nem vizsgázó és vizsgáztató résztvevők a mikrofonjukat és a kamerájukat kikapcsolják. 

9. A vizsga kezdetén a vizsgabizottság elnöke köszönti a részvevőket, és röviden összefoglalja 

a vizsgával kapcsolatos tudnivalókat.  

10. A tételek sorszámát a jegyző sorsolja ki véletlenszám-generátor segítségével, majd érthető 

módon felolvassa a tétel címét. Technikai probléma esetén a jegyző az előre elkészített 

borítékból húzza ki a tétel számát. 

11. A tételhúzást követően azonnal, felkészülési idő nélkül meg kell kezdeni a feleletet.  
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12. A vizsga során a kérdezők kérdéseket tesznek fel. A záróvizsga bizottság a hallgatónak a 

vizsgatárgy témakörében a kötelező tananyag részét képező egyéb kérdést is feltehet. 

13. A vizsga időtartama hallgatónként maximum 30 perc.  

14. A vizsga végeztével hallgatók kijelentkeznek a vizsga felületéről. Távollétük során a bizottság 

megtárgyalja az eredményeket, a jegyző pedig véglegesíti a jegyzőkönyveket.  

15. A jegyző telefonos értesítésére a hallgatók visszacsatlakoznak a vizsga felületére. Jegyeiket 

az eredményhirdetéskor a bizottság elnökétől tudják meg. 

16. Technikai probléma (például a hallgató kapcsolata megszakad) esetén a hallgató köteles 

haladéktalan megpróbálni visszaállítani a kapcsolatot. A jegyző telefonon felveszi a 

kapcsolatot a hallgatóval. Ha a kapcsolat helyreállítása 5 percen belül sikeres, a megkezdett 

vizsga folytatható. Ha a kapcsolat helyreállítása 5 percnél több időt vesz igénybe, akkor a 

hallgatónak új tételt kell húznia. Ha a kapcsolat helyreállítása sikertelen, akkor újabb 

vizsganapot szervezünk.  

 

Szeged, 2020. január. 04.  

 


