Az online záróvizsgák lebonyolításának szabályai az SZTE ÁJTK-n
Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!
Az alábbiakban az online záróvizsgák lebonyolításával kapcsolatos legfontosabb információkat
gyűjtöttük össze. A vizsgák lebonyolításának szabályait a TVSZ rendelkezéseinek, valamint a
Távoktatási Operatív Bizottság ajánlásainak és az Egyetemi Oktatási Bizottság által elfogadott
TVSZ-értelmezésnek a figyelembevételével, a Kari Oktatási Bizottság előkészítő munkája
alapján, a Bizottság egyetértésével bocsátjuk ki.
1.1. A záróvizsgák a CooSpace BigBlueButton (BBB) webkonferencia-rendszeren keresztül
zajlanak. A BBB-rendszer hibája esetén a záróvizsgát a Skype-on keresztül kell folytatni.
Valamennyi záróvizsgázónak Skype-fiókkal kell rendelkeznie. A vizsgajelentkezés lezártát
követően – külön e-mailes megkereséssel – minden vizsgázótól bekérjük a Skype azonosítóját
és a mobiltelefonszámát. Az adatkéréshez adatkezelési tájékoztatót mellékelünk.
1.2. A szóbeli számonkérés megkezdése előtt a bizottság a vizsgázót személyazonosításra
alkalmas igazolványának bemutatására hívja fel. Ennek megtörténtét követően a záróvizsgabizottság egyik tagja a hallgatót figyelmezteti, hogy a vizsga során nem használhat nem
megengedett eszközt, illetve más személy közreműködését nem veheti igénybe, valamint
vállalja, hogy a vizsga során végig bekapcsolva hagyja a kameráját és nem némítja le a
mikrofonját. A hallgató a vizsgán nem használhat fülhallgatót (headsetet). A vizsgabizottság
a hallgatót – szükség esetén – a szemkontaktus tartására hívhatja fel.
A szóbeli számonkérés során abban a helyiségben, ahol a vizsgázó tartózkodik, más személy
nem lehet jelen. Ezzel összefüggésben a vizsgabizottság jogosult meggyőződni arról, hogy
adott helyiségben a vizsgázón kívül más nem tartózkodik. Aggály esetén a vizsgázót a
környezetének kamerával való bemutatására hívhatja fel.
A hallgató a vizsgára való bejelentkezéssel elfogadja, hogy az adott vizsgán meg nem
engedett eszközöt és külső segítséget nem vehet igénybe. Ennek megszegése fegyelmi
vétség.
1.3. A záróvizsgabizottság legalább két főből áll, és legalább az egyikük vezető oktató
(egyetemi tanár vagy egyetemi docens). A vizsgabizottság összetételét a vizsgázó a vizsga előtti
napon a Coospace vizsgaalkalom színterében fogja látni.
1.4. A vizsgázó hallgatók beosztását a Tanulmányi Osztály készíti el, amelyet az online
vizsgaalkalomhoz feltöltött fájlban fog közzétenni. A vizsga színtér-hozzárendeléssel a
Coospace-n keresztül láthatóvá válik a vizsgázó számára az ő vizsgaalkalma és az ahhoz
kapcsolt videószoba.
A záróvizsgázó hallhatók a számukra előírt időpontban, külön hívás nélkül belépnek az
online vizsgaszobába és egymás jelenlétében vizsgáznak.
1.5. A záróvizsgán felkészülési idő nincs. A komplett tételek alapján történő számonkérés
helyett kidolgozást nem igénylő, a záróvizsga tantárgy vagy záróvizsga témakör tételsor által
meghatározott tananyagába tartozó több, kisebb kérdés feltevésére kerül sor. Ettől eltérni csak
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akkor lehet, ha a szakos záróvizsgahirdetmény ilyen eltérést kifejezetten tartalmaz. Utóbbi
esetben, azaz felkészülési idővel járó online záróvizsga esetén, a szóbeli számonkérés során az
oktató kérheti a hallgatótól a videókapcsolat fenntartását a felkészülési időszak alatt, valamint
azt is előírhatja, hogy ezalatt a hallgató a képernyőjét „ossza meg” (azaz a videókapcsolat során
az látható legyen).
1.6. Ha a BBB-rendszerben tartós technikai problémák „lefagyások”, kamera- vagy
hangkiesések történnek, akkor a vizsgát haladéktanul a Skype-ra kell „átköltöztetni.” A
Skype-on a vizsgáztatók felveszik a hallgatókkal a kapcsolatot és egyenként hívják be őket a
vizsgára. Ha a hallgató a BBB-rendszer akadozását vagy a szoba zárását észleli, haladéktalanul
köteles belépni a Skype-fiókjába.
Ha valamelyik hallgató nem elérhető el (nem lép be a vizsga időpontjában vagy közben szakad
meg vele a kapcsolat), akkor a vizsgát átmenetileg fel kell függeszteni. A vizsgabizottság egyik
tagja ilyenkor haladéktanul mobiltelefonon felhívja a vizsgázót és egyeztet vele a hiba
jellegéről.
A BBB-kapcsolatot meg kell próbálni helyreállítani. Ennek sikertelensége esetén a bizottság
egyeztethet a vizsganapon való későbbi pótlásról a hallgatóval, amelyet a Skype-on is lehet
teljesíteni. Az egyeztetés alatt vizsgaszobában bent lévő más vizsgázók továbbra is jelen
vannak. A vizsgát az egyeztetést követően haladéktalanul folytatni kell.
1.7. Ha a záróvizsga-bizottság vagy annak egyes tagjai részéről tapasztalható a technikai hiba,
a vizsgát a hiba elhárításáig fel kell függeszteni. Ha vizsgáztatónál fennálló hiba nem hárítható
el, akkor a vizsgabizottság más vizsgáztató bevonása iránt intézkedik. Ennek sikertelensége
esetén a vizsgát (vagy annak elmaradt részét) meg kell ismételni. Az oktatónál fennálló
technikai hiba esetén a hallgató más összetételű bizottság előtt is vizsgázhat.
1.8. A záróvizsgán felmerült technikai akadály igazolásához telefonon történő azonnali
egyeztetés szükséges. Az egyeztetés alapján a bizottság a fent leírtak szerint intézkedik. Ha a
hallgató telefonon nem elérhető, a vizsga mulasztott vizsgának számít.
1.9. Amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi a záróvizsga bizottsági tagok személyes,
együttes jelenlétét, a bizottság a mikrofon kikapcsolása mellett tanácskozza meg az értékelést,
majd ezt követően a vizsga eredményét szóban közli a vizsgázóval, rögtön a vizsgafeleletét
követően. Amennyiben a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a záróvizsga bizottsági tagok
személyes jelenlétét, a bizottság döntését a vizsga befejezése után hozza meg. Mindkét esetben
a CooSpace színtérben létrehozott, dialógus nélküli feladateszközben kell a jegyet a hallgató
számára nyilvánosságra hozni.
Mivel a vizsgának része az értékelés, az érdemjegy nem nyilvános volta nem zárja ki, hogy azt
a szóbeli záróvizsgán jelenlévők megismerhessék. Az érdemjegy megismeréséből tehát az ezen
kívüli nyilvánosság van kizárva, így a vizsgajegyet a szóbeli vizsgán az oktató a
videokonferencia résztvevői előtt közölheti.
Szeged, 2020. május 6.
Prof. Dr. Görög Márta s.k.
dékán
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