
Pedagógia BA záróvizsga 

Forgatókönyv 

 

1. A Bizottság összeül és kiválasztja a hallgatók szakdolgozati témájához illeszkedő törzs- és 

szakirányához kapcsolódó tételt.  

2. A Bizottság elnöke köszönti a hallgatókat, tájékoztatást ad a vizsga menetéről és kihirdeti a 

hallgatók számára kijelölt tételeket. A Bizottság minden hallgató számára ismerteti 

a) az általános tételsor alapján a szakdolgozati témájához illeszkedő tételt, 

b) a szakirányt végzett hallgató számára a szakirány tematikájához kapcsolódó tételt jelöl ki, 

amely lehetőleg illeszkedik a szakdolgozat/portfólió tematikájához. 

3. A hallgatók 1 órára elvonulnak a kijelölt gépterembe készülni, ahol használhatják a szakirodalmat, 

internetet.  

4. Az egy óra elteltével a hallgatókat „őrző” jelzi a felkészülési idő végét. A hallgatók rövid szünet 

(max. tíz perc) visszamennek a vizsgaterembe. A PPT előadásaikat feltöltik a vizsgaterem 

számítógépére. (Javaslat: A hallgatók hozzák magukkal prezentációjukat pendrive-on is, ne csak 

online hozzáféréssel legyen elérhető!) 

5. A vizsga során a hallgatók végig hallgatják egymás feleletét. A felelők tetszés szerinti sorrendben 

tartják meg prezentációjukat. (A hallgatóknak érdemes előre kialakítani felelés sorrendjét.) 

6. A hallgató bemutatja a prezentációját és az általános tételre összeállított feleletét, amelyben kitér 

a részfeladatokra.  

7. A hallgató rendelkezésére 20 perc áll, és feladatai a következők:  

a) a szakdolgozat bemutatása,  

b) a bíráló által feltett két kérdés megválaszolása (történeti-elméleti, gyakorlati),  

c) szakirányos hallgató esetén a bíráló által feltett szakirányos kérdés megválaszolása és 

d) a vizsga kezdetekor kapott általános tétel megválaszolása  

Tehát összesen öt feladat teljesítése szükséges egy feleletben, amelyre csak 20 perc áll rendelkezésre. 

Az idő rövidsége miatt egyetlen résztémában sem vár el a bizottság mély és részletes elemzést, a 

témához kapcsolódó tudás probléma-érzékeny szintézisét és interpretációját tartja fontosnak. A 

Bizottság arra kíváncsi, milyen mértékben tájékozott a hallgató az adott témakör szakirodalmában, 

fogalomrendszerében, főbb irányaiban.  A hallgató összefüggő felelete után kerül sor a kérdésekre. A 

Bizottság bármely tagja kérdezhet, rövid szakmai diskurzusra kerül sor a hallgatóval, amelyre kb. 10 

perc áll rendelkezésre. 

8. A hallgatók meghallgatják egymás feleleteit! (Sok felelő esetén a Bizottság dönthet rövid szünet 

beiktatásáról). 

9. A feleletek után a Bizottság 20-30 perc szünetet jelöl ki a hallgatók számára, és értékeli a hallgatók 

teljesítményét, konszenzusra jut az érdemjegyek tekintetében. 



10. A Bizottság behívja a hallgatókat, megkérdezi, hogy van-e kifogásuk a közös értékelés ellen. 

Kihirdeti az eredményeket, egyénenként értékeli a teljesítményeket (ezt teheti Bizottsági tag is), 

az elnök rövid gratuláció keretében átadja az okleveleket. A vizsga menetéről jegyzőkönyv készül.  

 

Szakirodalom a záróvizsgához: A tételek kidolgozásánál az adott kurzusnál/kurzusoknál a tematikában 

megadott szakirodalom az irányadó. 

 

 

 


