
Tájékoztató az online záróvizsgáról 
 
 
Az online záróvizsgáztatásra a Teams-alkalmazásban kerül sor. A záróvizsgán részt vevő hallgatóknak élő kép- és 
hangátvitelre alkalmas eszközökön keresztül kell bejelentkezniük, ezek hiányában záróvizsga nem tehető.   
 
A vizsga menete:  
 A Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék által létrehozott záróvizsgacsoportokhoz (például 

Final_Exam_IR_BA_2021_01_26_II) az oktatók és a hallgatók az uni-corvinus.hu-s e-mail címükkel vannak 
hozzárendelve.  

 A vizsga kezdetén az adott csoportba tartozó összes záróvizsgázó hallgatót és a záróvizsga-bizottság (a 
továbbiakban Bizottság) tagjait a jegyzőkönyvvezető a vizsga menetének előzetes ismertetése céljából egy 
közös videóhívásba hívja be.  

 Az ismertetést követően az első két hallgató bent marad a videóhívásban, a többi hallgató pedig kilép és a 
behívásig várakozik. 

 A záróvizsga során a videóhívásban egyidejűleg csak a Bizottság tagjai, a vizsgázó hallgató és a következő 
vizsgázó hallgató vesz részt. Az utolsó hallgató vizsgáján az őt megelőző hallgatónak is részt kell vennie. 

 A vizsgára a hallgatókat a jegyzőkönyvvezető hívja be a vizsga kezdetén. 
 A hallgató a vizsga kezdetén igazolja a személyazonosságát úgy, hogy a kamerába mutatja a 

személyazonosságot igazoló arcképes, érvényes igazolványát. (Ha a hallgató nem igazolja 
személyazonosságát, a vizsgát nem kezdheti meg.) 

 A tételhúzás előtt a hallgató köteles az általa használt eszköz kamerájával körbepásztázni a helységet, ahol 
tartózkodik, és ahol az online vizsga idején nem lehet jelen más személy. 

 Tételhúzás: a jegyzőkönyvvezető előtt elhelyezett tételek közül a hallgató választ egyet, amelyet a 
jegyzőkönyvvezető a hallgató számára jól láthatóan a kamerába mutat, majd bemásolja a csevegés (chat) 
mezőbe a teljes tételt.  

 Tétel kidolgozása: a hallgató a tételt a saját számítógépén dolgozza ki képernyőmegosztással, miközben sem a 
kameráját, sem a mikrofonját nem kapcsolhatja ki. A tétel kidolgozására kb. 15–20 perc áll a hallgató 
rendelkezésére.  

 Szóbeli vizsga: a hallgató a képernyőmegosztást bekapcsolva hagyja (a vizsga ezen szakasza alatt végig, 
valamint a kamera és a mikrofon is legyen bekapcsolt állapotban), megmutatja a Bizottságnak az elkészített 
vázlatát, a Bizottság pedig felszólítja a hallgatót a tétel, vagy bármely alkérdés(ek) ismertetésére.  

 Szakdolgozatvédés: a szóbeli vizsgát követően kerül sor a szakdolgozatvédésre. A hallgató ennek során 
kikapcsolja a képernyőmegosztást (miközben a kamera és a mikrofon is legyen bekapcsolt állapotban) és 
válaszol a Bizottság által feltett kérdés(ek)re. 

 A vizsgája végén a hallgató kilép a Teams-csoportból. 
 A záróvizsga végén a Bizottság a hallgatókat egyesével hívja vissza és tájékoztatja őket az eredményükről. 
 
A vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalók:  
 A záróvizsga során előfordulhat csúszás, később, de akár korábban is sor kerülhet a vizsgára az előzetesen 

megadott időponthoz képest, ezért a hallgatóknak a záróvizsga teljes ideje alatt elérhetőnek kell lenniük. 
 Az online záróvizsga hang- és képanyagát a Bizottság rögzítheti abban az esetben, ha ebbe a hallgató is 

beleegyezik a vizsga kezdetén. A hallgató nem jogosult a záróvizsga rögzítésére.  
 Amennyiben az online szóbeli vizsga bármely félnél felmerült technikai probléma miatt megszakad, a Bizottság 

egymás után még további legfeljebb két alkalommal – az egyes alkalmak között öt perc szünetet hagyva – 
köteles újrahívni a hallgatót. 

 
A vizsgával kapcsolatos további, részletesebb információ az 58/2020. (XI. 13.) sz. Elnöki Testületi rendelkezés I. 
sz. mellékletében található, az ebben foglaltak ismerete a záróvizsgán részt vevőktől elvárható.  
 
Sikeres felkészülést és eredményes záróvizsgát kívánunk! 
 

Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék 


