A Vezetéstudományi Intézet tájékoztatása a 2020 tavaszi záróvizsgák lebonyolításának
szabályairól
Tisztelt Záróvizsgázó Hallgató!
Mint bizonyára tudja a magyar nyelven tanuló hallgatók 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
pár 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.pdf,
illetve a záróvizsgával kapcsolatos általános szabályokat a https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-acorvinuson/hallgatoi-tanulmanyi-ugyek/zarovizsga-es-szakdolgozat/ oldalon találja.
Emellett Egyetemünk vezetése június 10-én belső szabályozást adott ki, amelynek legfontosabb tétele,
hogy „az egyidejű létszám csökkentése érdekében a vizsgát megelőzően nem tartható meg minden
vizsgázóra kiterjedő személyes eligazítás, illetve a vizsgát követően sem szervezhető semmiféle, a
vizsgázók teljes körére kiterjedő személyes tájékoztató (pl. eredményhirdetés). A vizsgát úgy kell
szervezni, hogy a hallgatónak a számára előírt behívási időpontot követően folyamatosan, megszakítás
nélkül legyen módja a vizsga összes elemét teljesíteni, (…) majd a vizsgát követően (lehetőleg azonnal,
de legkésőbb 15 percen belül) véglegesen el kell hagynia az intézmény területét.” Ugyanezen
szabályozás alapján a vizsgára megérkezni a vizsga előtt lehetőleg nem több mint 30 perccel kell, a
vizsga kezdetéig hátralévő idő nagy részét pedig a kijelölt, a megfelelő távolságtartást biztosító
várakozóhelyiségben kell tölteni. Szintén oda kell visszamenni a vizsga után, ha a távozás nem
azonnali.
A fentieken túl szakfelelőse/szakkoordinátora további információkkal láthatta Önt el az adott szak
záróvizsgáinak speciális szabályaival kapcsolatban, pl. a szak hallgatóinak Moodle oldalán, amennyiben
van ilyen.
Az alábbi szabályaink az előbbieket egészítik ki, illetve esetenként módosítják az intézeti szinten
korábban megállapított szabályainkat:
•

Az átlagos hallgatói létszámot záróvizsga-bizottságonként csökkentettük.

•

A záróvizsgákat nem az intézeti szobáinkban, hanem nagyobb helyiségekben, az
Intézetünkhöz közel eső tanteremben tartjuk.

•

Egy-egy hallgató vizsgájának várható kezdetére (amikor a helyiségbe be kell lépnie és
megkapja a kidolgozandó kérdést/kérdéseket) a fent idézett szabályozást követve ütemezést
készítünk. Kérjük, hogy a kapott időpontja előtt legalább már 5 perccel legyen ott a
vizsgahelyiség előtt!

•

A vizsga napjáról, időpontjáról, helyéről és a vizsgázók ütemezéséről a vizsga előtt legkésőbb 5
nappal értesítést küldünk Önnek.

•

Egy-egy hallgatói felelet időtartamát kb. 20 percben határoztuk meg, ha a záróvizsga
komplexvizsgát is magában foglal (pl. Vezetés és szervezés mesterszak), vagy ha prezentálni
kell a szakdolgozatot (pl. Emberi erőforrások alapszak). Más esetekben a kb. 15 perces
hallgatói felelet az irányadó. Ezek az időtartamok természetesen a felkészülési
(kérdéskidolgozási) időn kívül értendők.

•

A fenti időkeretek betartása érdekében azoknál a szakoknál, ahol nem kell a dolgozat
eredményét prezentálni, nem kérjük a dolgozat céljainak és eredményeinek rövid
összefoglalását sem, mert a záróvizsga-bizottság tagjai ezekből előzetesen felkészülnek a
szakdolgozat és annak annotációja alapján.

•

Emellett nem kötelező reagálni a bírálatokra sem. Csak akkor térjen ki erre, ha kifejezetten
fontosnak ítéli meg a reagálást a bírálók valamely felvetésére.

•

Titkársági ügyelet tartunk a záróvizsgák alatt az E365.1/E367-es szobákban, ahova probléma
esetén mindig tud fordulni.

•

A vizsgát igyekszünk legalább részben papírmentessé tenni, ezért a szakdolgozatok és a
bírálatok csak a záróvizsga-bizottság tagjainak számítógépein lesznek elérhetőek. Amennyiben
szakdolgozatát és kapott bírálatait a szakdolgozat-védés során használni kívánja (erre
lehetősége van), kérjük, hogy kinyomtatva hozza magával.

•

Mivel a TVSZ szerint a záróvizsga-bizottság zárt ülésen állapítja meg a záróvizsga eredményét,
ezért a speciális egyetemi előírások miatt a feleletet követően helyben nem tudunk eredményt
mondani, hanem arra még aznap elektronikus formában (MS Teams vagy e-mail) kerítünk sort.

Együttműködését köszönöm és sikeres záróvizsgázást kívánok!
Drótos György
intézetigazgató
--

