Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ
Záróvizsga tájékoztató
A veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányrendeletek következményeként kiadott 4/2020. (V. 18.)
Rektori Utasításban foglaltaknak eleget téve a Kar és a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ –
továbbiakban TMPK – az alábbi záróvizsga eljárási rendet dolgozta ki.
A záróvizsgákat 2020. július 9–én és 10-én szervezzük meg. A záróvizsgára jelentkező Hallgatók
értesítése a csoportok beosztásáról június 22-ig történik.
4/2020. (V. 18.) Rektori Utasításban foglaltaknak megfelelően, a záróvizsgára online vizsgáztatási
rendszerben a Microsoft Teams-ben kerül sor.
Ennek biztosítására az első két vizsgázó egyszerre kerül online behívásra. Ezek után az előző és a
következő hallgató is online marad, tehát egyszerre három hallgató van jelen. Az utolsó hallgató
vizsgája esetén az előzőleg (utolsó előttiként) vizsgázó hallgató marad bejelentkezve.
Egy hallgató vizsga időtartama kb. 30 perc. Ennek megfelelően a hallgatókat 30 perces időközönként
hívjuk be. 5 hallgató után szünetet lehet beiktatni, erről a TMPK-tól kapott beosztásban adunk
tájékoztatást.
A hallgató köteles a vizsgához szükséges nyugodt környezetet biztosítani, valamint a záróvizsga
bizottság kérésére magát személyi azonosító dokumentum felmutatásával igazolni. A vizsgán a
hallgató számára a kamera és a teljes képernyő használat kötelező, valamint a vizsgakörnyezet
megmutatása is kérhető.

Záróvizsga menetrendje egységesen a következőképpen alakul:
1) Technikai feltételek ellenőrzése minden Hallgatónál: működő kamera és mikrofon, internetkapcsolat,
egyedül foglal helyet egy szobában.
2) Fényképes igazolvány felmutatásával személyi azonosítás.
3) A bizottság elnöke köszönti a megjelenteket.
4) Az első két hallgató behívása.
5) Az soron következő hallgató vizsgázik:
a) Diplomamunka és/vagy portfólió védés mérnöktanárok, szakdolgozat védés a szakirányú
továbbképzést befejező hallgatók esetében.
b) Tételhúzás az első tárgyból, ezt követő szóbeli vizsga.
c) Tételhúzás a második tárgyból, ezt követő szóbeli vizsga.

6) Következő hallgató behívása, a vizsgát tett hallgató bent marad.
7) Ha még van hallgató folytatás az 5) ponttól.
8) A záróvizsgák végén a jegyzőkönyvek véglegesítésének és az eredmények rögzítésének idejére a
Bizottság tagjai egy, a Hallgatók elől rejtett csatornára vonulnak át, majd eredményt hirdetnek.
A TMPK által meghatározott sorrendben és időpontban következnek a Hallgatók.
Technikai probléma esetén a TMPK adminisztrációt kell hívni telefonon, ezt a számot Hallgatók
értesítése során adjuk meg.
A záróvizsgáról a TMPK kép- és hangfelvételt készít, amelyet a rektori utasításnak megfelelően
legkésőbb 2020. augusztus 31-ig tárol.
A záró dolgozat és/vagy portfólió prezentációjára 10 perc áll rendelkezésre, amely már tartalmazza a
dolgozattal kapcsolatos kérdések megválaszolását is.
Amennyiben a dolgozat vagy portfólió védés sikeres, a hallgató tételt húz egy elektronikus alkalmazás
segítségével. A kihúzott tétel szövege megjelenik a Hallgató és a vizsgabizottság tagjainak képernyőjén
is.
Figyelem! A tételhúzást követően, maximum 1 perc felkészülési időt biztosítunk!
Amennyiben a vizsga technikai ok miatt félbeszakad, a jegyző haladéktalanul köteles megpróbálni
telefonon a kapcsolatot felvenni a vizsgázóval. Amennyiben a hiba elhárítható, úgy az aznapi vizsgák
befejeződése után, a záróvizsga végén a hallgató újból megpróbálja a vizsgát (Ha már húzott tételt, de a
feleletét nem fejezte be, új tételt kell húznia!). Ha volt értékelhető vizsga teljesítmény, úgy azt a bizottság
figyelembe veszi. Amennyiben a vizsga közben másodszorra is megszakad a kapcsolat a vizsga azon a
napon már nem folytatható. Ez vis maior helyzetként kezelendő.
Egyéb vis maior helyzet felmerülése esetén a Kar Dékánja jogosult, és köteles intézkedni.

A záróvizsga előtti online konzultáció időpontjáról a záróvizsgára jelentkező Hallgatók értesítése
során, a TMPK ad információt. Az online konzultáción informatikus jelenlétében lehetőség lesz
megismerni a Microsoft Teams felületet, valamint beállítani a technikai követelményeknek megfelelően
a webkamerát és a mikrofont, illetve a prezentáció megosztását kipróbálni. A prezentációkat a
Hallgatóknak meg kell küldeniük a záróvizsga előtt 4 nappal, hogy azok biztosan elérhetőek legyenek
a vizsga során.

Amennyiben a Hallgató nem rendelkezik egyetemi „Teams” eléréssel, vagy nem tudja biztosítani a
záróvizsga lebonyolításához szükséges technikai feltételeket haladéktalanul jelezze ezt Czigler Éva
munkatársunknak: czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu, aki a záró vizsgákat koordinálja!

