Az Informatikai Intézet tájékoztatása a 2020 tavaszi záróvizsgák lebonyolításának szabályairól

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgató!

Mint bizonyára tudja, záróvizsgájára Egyetemünk épületeiben kerül sor június 22. és július 3. között.
Örömmel tölt el bennünket, hogy újra személyesen találkozhatunk Önnel!
Mindazonáltal a jelenlegi különleges helyzet néhány olyan biztonsági intézkedést indokol, amely
miatt néhány ponton el kell térnünk a korábbi időszakok záróvizsga gyakorlatától.
Ezekről már részben tájékozódhatott a vonatkozó Elnöki Rendeletben: https://www.unicorvinus.hu/contents/uploads/2020/05/33_veszelyhelyzet_2019_20_2_zarovizsgaidoszak_jsz.68c.pd
f, illetve a záróvizsgával kapcsolatos általános szabályokat a https://www.unicorvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanulmanyi-ugyek/zarovizsga-es-szakdolgozat/
oldalon találja.
A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll. A hallgatóknak prezentációikat előzetesen a
http://coo.uni-corvinus.hu oldalra kell feltölteni (Szakdolgozat prezentációk 2020 tavasz). A
záróvizsgára a hallgatókat névre szólóan eltérő időpontokra bontva kell behívnunk a vizsgára. A
hallgatói létszámot záróvizsga-bizottságonként 8-9 főben maximáltuk, egy-egy hallgatói felelet
időtartamát pedig kb. 20 percben határoztuk meg.
A mesterszakos hallgatók komplex vizsgája a záróvizsga időszakban, de még a szakdolgozat védés
előtt több nappal, online írásbeli formában, június 23-án lesz, 14-16 óra között az e célra létrehozott
teams csoporton keresztül.
A záróvizsgán a hallgatónak kb. 10 perc időtartamban prezentálni kell a szakdolgozatot, majd a 3 tagú
bizottság szakdolgozathoz kapcsolódó kérdéseire kell válaszolnia, 5-10 percben. A záróvizsga
hallgatónként eredményhirdetéssel zárul.
Felhívjuk a figyelmüket az alábbi szabályok betartására:
•
•

•

•

Az egyetem épületébe minden hallgatónak maszkban szabad csak belépnie, és a maszkot
köteles viselni az épületben tartózkodás teljes időtartama alatt.
A hallgató lehetőség szerint maximum 30 perccel a kijelölt vizsgaidőpontja előtt érkezzen,
mert csak ebben az esetben tudjuk biztosítani számára a megfelelő védőtávolságok
figyelembe vételével kialakított várakozóterületeket.
Minden vizsgáztatási helyhez tartozni fog egy kijelölt várakozó helyiség (amely méretétől
függően több vizsgáztatási helyhez is hozzárendelésre kerül), ahol a hallgatónak a saját
időpontját megelőzően (vizsgára történő behívásáig) tartózkodnia kell. A hallgató a
vizsgaidőpontját megelőzően maximum 5 perccel mehet a vizsgázóhelye előtti közlekedő
területére, addig a várakozóhelyiségben kell tartózkodnia.
A vizsga teljesítése után a hallgató lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 15 percen belül
hagyja el az épületet. Amennyiben a távozás nem azonnali, a hallgató csak a vizsgához kijelölt
várakozóterületen tartózkodhat.

A záróvizsgákat a Sóház tárgyalóiban tartjuk (S 23, földszint, a Sóház délkeleti sarkában, és S226,
tárgyaló a 2. emeleten a titkárság mellett). Egy-egy hallgató vizsgájának várható kezdetére (amikor a

záróvizsga helyiségbe be kell lépnie) ütemezést készítünk. Kérjük, hogy a kapott időpontja előtt 5
perccel legyen ott a vizsgahelyiség előtt.
A vizsga napjáról, időpontjáról, helyéről és a vizsgázók ütemezéséről külön levélben értesítést
küldünk Önnek. A záróvizsgával kapcsolatos információkat elhelyezzük az intézeti weblapon is
(https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/intezetek/informatikai-intezet/).
Titkársági ügyelet tartunk a záróvizsgák alatt az S121, S223 és S225-ös szobákban, ahova probléma
esetén mindig tud fordulni.
Együttműködését köszönöm és sikeres záróvizsgázást kívánunk!
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