ELNÖKI TESTÜLET
30/2020. (IV. 23.) számú Elnöki Testületi rendelkezés
a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félév
vizsgaszervezéséről
A vizsgameghirdetések szabályait a veszélyhelyzet miatt a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban
meghatározottakhoz és az eddigi gyakorlathoz képest az alábbiak szerint módosítjuk.
Az évközi és félév végi értékelések Egyetem által elfogadott felülete a Moodle és a Microsoft Teams. A félév végi
vizsgákat is ezen a két felületen kell lebonyolítani.
Minden vizsgakövetelményű tárgyhoz (a megajánlott jegyet kivéve) vizsgát rögzíteni kell a Neptunban és jelezni kell
annak vizsgatípusát.
Szóbeli vizsga esetén Teams, írásbeli vizsga esetén Moodle rendszerhasználatával kell a vizsgákat lebonyolítani.
A vizsgák meghirdetése alapvetően Neptunban, változatlanul. A vizsgákat az intézeti adminisztrátorok hirdetik meg
az adminisztrációs felületen, de az oktatói meghirdetés is lehetséges marad. Ami változik, hogy a vizsga típusának
Moodle vizsga esetén a „Moodle vizsga“-t, Teams vizsga esetén a „Teams vizsga“-t kell beállítani, és termet nem
kell a vizsgához rendelni.
A Moodle vizsga, kiemelten az online vizsga, jelentős terhelést jelent a szerverek számára, ezért időzítetten,
meghatározott létszámokkal valósulhat meg. Erre a vizsgatípusra egy ellenőrzési szabályt alakítunk ki, mivel a
Moodle egyszerre 300-400 fő vizsgáztatását tudja lebonyolítani, amely a vizsga elmentésekor ellenőrzi, hogy az
adott időintervallumban a rögzített vizsgázók száma eléri-e a megadott limitet. Amennyiben azt meghaladná, nem
engedi a vizsga mentését. Ekkor kisebb csoportokat kell létrehozni vagy más idősávot kell keresni a vizsgára.
A jelzett Neptun funkciók fejlesztése jelenleg zajlik. A fejlesztés miatt a vizsgameghirdetések tervezett időpontja:
2020.04.27-05.03. A fejlesztés és tesztelés után további tájékoztatást fogunk adni a vizsgameghirdetések
végrehajtásáról (beleértve a rövid felhasználói útmutatót).
A hallgatók vizsgajelentkezése a 2019/2020/2 félévben:
1.

vizsgajelentkezés HALVEL kitöltők számára: 05. 04. (alapképzés 7:45-től; mester- és szakirányú továbbképzés
13:15-től) -05. 08. (11.59-ig);

2.

05. 08. (12:00-től) – 06.18. (23:59-ig) tavaszi félévi vizsgákra jelentkezés nem záróvizsgázóknak;

3.

05.08.(12.00-től) -06.04.(23.59-ig) tavaszi félévi vizsgákra jelentkezés záróvizsgázóknak;

Kérjük az intézeti adminisztrátorokat, a vizsgameghirdetések előkészítéseként kezdjék el összegyűjteni a
tervezett vizsgaidőpontokat. Minden nagyobb létszámú vizsga esetén minden vizsgaalkalomra több
lehetséges időpontot érdemes az oktatóktól bekérni. A vizsgameghirdetésnél figyelembe kell majd venni:
1.

a felvételi által lefoglalt időpontot: 2020.05.19. teljes nap foglalt

2.

a Moodle kapacitást

3.

a nagylétszámú, 300 fő feletti hallgatói létszámmal rendelkező tárgyaknál prioritást vezetünk be, így
1.

a vizsgák meghirdetése ezen tárgyak esetén egy nappal hamarabb kezdődik majd, mint a kisebb
létszámú vizsgáké;
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2.
4.

ugyanakkor azt is kérjük, hogy a szerverek éles működésének stabilitása érdekében a vizsgáikat az
első vizsgahéten csak szerdától tervezzék.

Az intézeti adminisztrátorok számára igény esetén támogatást, segítséget biztosítunk.

Arra kérjük az intézetigazgatókat, hogy hívják fel a kollégák figyelmét a szabályok szigorú betartására, a vizsgák
bejelentésének fontosságára, jelzésére, hogy együtt sikeresen tudjuk megoldani a vizsgaidőszak online kihívásait.
Tájékoztatásul küldjük a 300 fő vagy 300 fő feletti létszámmal futó tantárgyak listáját:

Statisztika I.
Makroökonómia

Tárgyfelelős
Neptun kód
U1TXJ3
HY366W

Tárgyfelelős
Nyomtatási név
Dr. Sugár András
Szabó-Bakos Eszter

4PU51NAK01B

Pénzügytan

V7BNL1

Kürthy Gábor

2VE81NGK14B
2SA53NCK04B
2MA41NAK01B
2VL60NBK10B
4MA12NAK47B

Vezetés és szervezés
Vezetői számvitel
Marketing
Tevékenységmenedzsment
Matematika II.

SCQ9TC
OHO91Z
UYF2N7
GTG724
SA4IEW

Vaszkun Balázs György
Dr. Gyenge Magdolna
Dr. Kenesei Zsófia
Matyusz Zsolt
Dr. Ernyes Éva

2GF26NBK01B

Gazdaságföldrajz

D55R0E

Dr. Jeney László Botond

2JO11NAK02B
4ST14NAK01B

Gazdasági jog
Statisztika
Fejezetek
szociálpszichológiából

AIHX41
GMPDBD

Dr. Bán Dániel
Lukácsné Dr. Balogh Irén

X61194

Dr. Forgács Attila

Tárgykód

Tárgynév

4ST14NAK02B
4MA23NAK02B

7PE20NCV97B

a

2SP72NAK01B

Egyedi projektek vezetése

QCMXV0

Dr. Szabó Lajos György

7PE20NGKC4B

Társadalom és lélektan

CWVUAL

Dr. Bodnár Éva

4OP13NAK03M

Kvantitatív módszerek

DQC93Y

2VL60NBK03B
2VE81NGK09B

IKWGCP
EUZ06T
EOONWF

Dr. Székely-Doby András

MYZV4C

Kiss Csaba

7PO10NCKA5B

Döntési technikák
Stratégia és üzleti tervezés
A közgazdaság-tudomány
alapjai
Emberierőforrásmenedzsment
Filozófia

Dr. Solymosi István
Tamás
Gáspár Judit
Taródy Dávid Ferenc

LQ1YY3

Kiss Olga

7SO30NDV15B

Gazdaságszociológia

DW12HT

7NK40NGK89B

Európai uniós ismeretek

UNGLXB

7PO10NDV08B

Bevezetés
politikatudományba

4OG33NAK02B
2VE81NBK06B

a

H5OH97

Szervezet neve
Statisztika
Makroökonómia
Pénzügy
(Közgazdaságtudományi
Kari)
Vezetés és Szervezés
Vezetői Számvitel
Marketing
Log,Ell.Lánc MenTsz
Matematika
Gazdaságföldrajz,
Geoökonómia
és
Fenntar
Gazdasági Jogi
Statisztika
Magatartástudományi és
Kommunikációelmél
Stratégia
és
Projektvezetés
Magatartástudományi és
Kommunikációelmél
Operációkutatás
és
Aktuáriustudományok
Döntéselmélet
Vezetés és Stratégia
Összehasonlító
és
Intézményi Gazdaságtan
Szervezeti Magatartás

Politikatudományi
Szociológia
Dr. Szántó Zoltán Oszkár
Társadalompolitika
Nemzetközi
Dr. Kengyel Ákos
Tanulmányok
Dr. Gallai Sándor
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Politikatudományi

Hallgatói
létszám
1206
1111
1076
1070
910
857
767
692
610
450
423
361
359
349
344
322
314
314
310
303

és

303
300
298
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A vizsgáztatás lehetőségei, megoldásai
1.
Félév lezárása megajánlott jeggyel
Amennyiben lehetőség van rá, és a tantárgy teljesítésének feltételei lehetővé teszik, javasoljuk, hogy alakítson ki
olyan számonkéréseket, beadandó feladatokat, amellyel a félévet záró vizsgák megajánlott jeggyel kiválthatók.
2.
Szóbeli vizsga a Teamsben megvalósítva
Ha szóbeli vizsgát tervez, akkor érdemes megfontolni a csoportos (2-5 fős) vizsga lehetőségét. Így az
ellenőrizhetőség biztosított anélkül, hogy feltétlenül felvételt kellene készíteni a vizsgáról. A szabálytalanságok
elkerülését segíthetik az Open Book típusú, vagy az alkalmazási készséget, problémamegoldást felmérő vizsgák.
A csoportos vizsgáknál 2-5 hallgatót érdemes egyszerre meghallgatni, mert a Teams erre még jól tud a kamera
bekapcsolással is reagálni, így láthatjuk is a hallgatókat. A vizsgaszervezéssel kapcsolatosan két út lehetséges:
1. A Neptunban tól-ig időpontot adunk meg (pl. a vizsga 9-12 óra között zajlik csütörtökön, amely idő alatt 12
hallgatót szeretnénk levizsgáztatni szóban), amelyre meghatározzuk a meghallgatandó hallgatói létszámot,
majd őket mi magunk beosztjuk. A vizsgacsoportokhoz csatornákat hozunk létre, és értesítjük a hallgatókat
arról, hogy mikor melyik csatornán kell jelentkezniük a vizsgázáshoz. Így biztosítjuk azt, hogy csak az érintett
vizsga-csatorna hallgatói kapcsolódhatnak be a vizsgába.
2. A Neptunban meghatározzuk pontosan egy szóbeli vizsga idejét, majd a vizsgákat ezekre a sávokra írjuk ki,
ahová a hallgató maga jelentkezik be. Tehát a Neptun kezeli a jelentkezést, és mi megadunk arra a napra
egy csatornát a vizsgához.
3.
Írásbeli vizsgák
A biztonságos és gördülékeny Moodle-ben futtatott írásbeli vizsgázáshoz az alábbi szabályok érvényesek a
vizsgaidőszakban:
Időzítés: Annak érdekében, hogy jelentősen csökkentsük a rendszer terhelését, és ne legyenek párhuzamosságok
a váltások kapcsán, az 1 órás vizsgák 55 percesek lehetnek. Így el tudjuk kerülni azt, hogy egy időpontban
kezdődjenek és fejeződjenek be vizsgák (ami dupla terhelést jelentene). Természetesen arra is van lehetőség, hogy
a vizsga átlépjen egy egy órás időintervallumot, de akkor is figyelni kell arra, hogy a teszt beadása ne valamely óra
00 perckor legyen. Tehát ha 90 perces vizsgát szeretnék szervezni, akkor a Neptunban két 55 perces blokkot kell
befoglalni, de a leadás lehet a 90. percben (mert az elkülönül az egész órás vizsgaindításoktól).
Elrendezés: Kérjük, a Moodle tesztek esetében az Elrendezés beállításánál válasszák a „Soha, minden kérdés egy
oldalon” opciót. Ez jelentős tényező a szerverek terhelésében. Továbbá a kérdések válogatása során kérjük, ne
tegyenek oldaltöréseket a vizsgákba! A „lapozós” vizsgák lecsökkentik az egyszerre futtatható vizsgák és a
vizsgákban résztvevők számát.
Az ajánlott vizsgatípusok a következők:
1. Feladatleadás: a Moodle "Feladat" tevékenységét alkalmazva adnak be a hallgatók fájlokat és/vagy online
szöveget, amelyet az oktató értékel.
2. Online feladatlap:
a Moodle "Teszt" tevékenységét alkalmazva vizsgáznak a hallgatók, mindenki
azonos kérdéssort kap, (ez lehet esszétípusú kérdés is), a kérdések nem véletlenszerűen kerülnek
kiválasztásra a kérdésbankból. FONTOS: az oktató egy oldalra állítsa be a vizsgát, lapozás nélkül!
3. Online időzített vizsga:
a Moodle "Teszt" tevékenységét alkalmazva vizsgáznak a hallgatók,
kérdésbankból véletlenszerűen kapnak kérdéseket a hallgatók. FONTOS: egy oldalra állítsa be a vizsgát,
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5.

lapozás nélkül. Ez a típusú vizsga jelentős terhelést jelent a szerverek számára, ezért időzítetten,
meghatározott létszámokkal valósulhat meg. Erre a létszámkorlátra a Neptun létrehoz egy virtuális termet,
amelyet a vizsgához kell rendelni a Neptunban. E funkció fejlesztése jelenleg is zajlik. A Neptunban egy
vizsganaptár segítségével jelzi majd a rendszer, hogy az általunk tervezett vizsga abban az idősávban
megvalósulhat-e, vannak-e szabad kapacitásai a rendszereknek. Mivel az egyidőben vizsgázó hallgatók
száma limitált, így az oktatóktól többletmunkát igényelhet a kérdésbankok, tesztbattériák kialakítása.
Ugyanakkor a gépi, automatikus javítás jelentős időt megspórolhat a kollégák számára.
O365 támogató applikáció a FORMS
A teszt típusú vizsgáztatási módszereknél a Moodle tehermentesítésére alkalmas lehet az O365 Forms
applikációja. Ennek leírása szintén megtalálható a TDTK támogató kurzusában a Moodle-ben. Fontos tudni,
hogy vannak olyan gyakran használt funkciók, amiket a Moodle támogat, de a Forms nem. Továbbá a
Moodle többféle kérdéstípust ismer, képes kategóriánként a véletlenszerű kérdések adására, a válaszok
összekeverésére. A kitöltésre fordítható idő jobban szabályozható, támogatni tudja a fogyatékossággaal
élők egyénre szabott vizsgáztatását, jobbak az ellenőrzési, visszajelző funkciói. Összességében
elmondható, hogy a Forms lényegesen kevesebb funkciót ad, azonban pont emiatt egyszerűbben kezelhető
és gyorsabb megoldást kínál.
A fenti rendszereken kívül (MS Teams, Moodle), egyéb, harmadik fél által üzemeltetett vizsgáztatási,
tesztelési megoldást (pl. QUIZLET) nem tudunk támogatni.

Kérjük, ne felejtsék el csak azok a vizsgák folyhatnak a Moodle-ben, amelyeket a Neptun-ban is meghirdettek
és a felület engedélyezte azt!
A tanulmányok értékelésével kapcsolatos jogorvoslati kérdések megelőzésének, mérséklésének érdekében a
vizsgaszabályozással kapcsolatos jogi, szabályozási környezet kialakítására kerül sor. A Felsőoktatási Jogi
Szolgáltatások Iroda dolgozik az azonosítási és ellenőrzési folyamat szabályozásán.
Kérjük, hogy a vizsgák tervezésekor legyenek tekintettel a fogyatékossággal élő hallgatóinkra! A Moodle lehetőséget
ad arra, hogy ők egyéni feltételek mellett vizsgázhassanak. (Ennek beállításáról a TDTK távoktatást támogató
módszertani felületén található segédanyagban tájékozódhatnak.)
Hatálybalépés
1. Jelen rendelkezés a közzétételének napján lép hatályba.

Készítette:
Ellenőrizte:

Jóváhagyta:
Kiadta:

Bodnár Éva, igazgató
2020. április 20.
Mogyorósi János, igazgató
Szabó Lajos György, oktatási
rektorhelyettes
2020. április 21.
Bíró Barbara, felsőoktatási
jogi vezető
Elnöki Testület
2020. április 23.
Sárközi-Kerezsi
Marica,
igazgatási és szabályozási 2020. április 23.
szolgáltatásokért felelős jogi
vezető
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