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HATÁROZAT
az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezéséhez és lebonyolításához

Jóváhagyva a Pszichológia és Neveléstudományok kar 2020, május 12-I gyűlésén

Figyelembe véve a szükségállapot kihirdetéséről szóló 195/2020-as számú, 2020. március 16-én
kiadott államfői rendeletet és a SARS-CoV-2 koronavírussal való fertőzés elterjedésének
megelőzésére vonatkozó országos szintű utólagos intézkedéseket, valamint a Babeș –Bolyai
Tudományegyetemnek a frontális oktatási tevékenységek felfüggesztésére, és az onl i ne oktatásra
való áttérésre vonatkozó határozatait, a 2020. március 9-én a 4415-ös számú Szenátusi Határozattal
jóváhagyott Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezésének és
lebonyolításának szabályzatát, a Pszichológia és Neveléstudományok kar tanácsa a következőket
fogja alkalmazni a 2020. júliusi záróvizsga és magiszteri vizsga-időszakokban, amennyiben az
országos járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a frontális tevékenységek újrakezdését:
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szakdolgozatok/diplomadolgozatok/magiszteri dolgozatok kiválasztott témáit, és amennyiben
szükséges, újragondolják olyan formában, hogy a szükségállapot feltételei között is lehessen
elkészíteni.
2. Babeş–Bolyai Tudományegyetemen a záróvizsga/diplomavizsga két részből áll:
a) 1. vizsga: alapismeretek és szakismeretek kiértékelése;
b) 2. vizsga: a szakdolgozat/diplomadolgozat bemutatása és megvédése.

A magiszteri vizsga kizárólag a magiszteri dolgozat bemutatásából és megvédéséből áll.
3. A záróvizsga/diplomavizsga mindkét részvizsgája, valamint a magiszteri dolgozat bemutatása és
megvédése is online módon történik, valós időben, a vizsgáztató bizottság előtt, a kar által
kiválasztott internetes felületen, amely lehetővé teszi az audio- és videotartalom egyidejű (élő)
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továbbítását, fogadását és rögzítését. Minden esetben a vizsgabizottság tagjai egész számú jegyekkel
osztályoznak, 1- től 10-ig.
4. A záróvizsga/diplomavizsga online változatban letett részvizsgái és a magiszteri dolgozat
bemutatása és megvédése teljes egészében rögzítésre kerülnek minden egyes végzős hallgató
esetében, és ezek a felvételek bekerülnek kari archívumba.
5. A Pszichológia és Neveléstudományok kar, az Intézetek javasl atára záróvizsga bizottságokat fog
kinevezni . A kiértékelés online fog történni több vizsgabizottság keretén belül.
6. Mivel az online kiértékelés több vizsgabizottság felállítását feltételezi, mint az írásbe l i /sze mtől szembeni kiértékelés, olyan kritériumok felállítására van szükség ami lehetővé teszi azt, hogy a ké t
részvizsga kronologikusan egymást követhesse és mennyiben lehet, a témavezető tanár is jelen
legyen.
7. Az alapismeretek és szakismeretek kiértékelése szóbeli vizsga keretében törté nik, az e l végzett
tanulmányok nyelvén.
a) A vizsgabizottság valamennyi hallgatói csoport számára egy tételcsomagot fog kidolgozni, és
minden végzős hallgatónak egy tételt fog véletlenszerűen kiválasztani oly módon, hogy a hal l gató
vizuálisan meggyőződhessen a tételválasztás véletlenszerű jellegéről.
b) A záróvizsgát tevő hallgatónak rendelkezésére fog állni a válasz előkészítéséhe szükséges
időintervallum, amely alatt nem hagyhatja el a vizsgáztató tanárok látómezejét, és nem tanácskozhat
a vele egy helyiségben tartózkodó vagy a tőle távolabb lévő személyekkel. A vizsgáról való ki zárásra
kerülnek azok a jelentkezők, akik bizonyítottan csaláshoz vagy csalási kísérlethez folyamodnak.
c) A jelentkezőnek legkevesebb 10 perc áll majd rendelkezésére, hogy bemutassa a kidolgozott
válaszokat.
d) A szóbeli vizsgákon kapott eredmények nem fellebbezhetőek.
8. A szakdolgozat/projektdolgozat bemutatása és megvédése (2. vizsga) online módon történik,
lehetőleg az alapismeretek és szakismeretek kiértékelését (1. vizsga) követő ugyanazon
videobeszélgetés keretében, és minden jelentkezőnek legkevesebb 10 perc áll majd rendelkezésére,
hogy dolgozatát bemutassa, és 5 perc arra, hogy válaszoljon a vizsgabizottság kérdéseire. A 2. vi zsga
kronologikusan következhet az 1. vizsga után.
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9. A magiszteri dolgozat bemutatása és megvédése online módon történik, és minden jelentkezőnek
legkevesebb 10 perc áll majd rendelkezésére, hogy dolgozatát bemutassa, és 5 perc arra, hogy
válaszoljon a vizsgabizottság kérdéseire.
10. Abban az esetben, ha különböző okok miatt a jelentkezőnek nem sikerül csatlakoznia a
vizsgáztatásra kijelölt felülethez vagy az interneteléréssel kapcsolatos techni kai je ll egű akadál yok
merülnek fel, a vizsgáztató bizottság dönthet a hallgató későbbi vizsgáztatásáról, a vizsga
lebonyolításával (időszak, bizottság stb.) kapcsolatos előírások betartása mellett.
11.Mivel az online kiértékelés több vizsgabizottság felállítását feltételezi, mint az írásbe l i /sze mtől szembeni kiértékelés, a személyzeti létszámmal kapcsolatos problémák megelőzése é rdekében – a
korábbi szabályoktól eltekintve – jóváhagyásra kerülnek az alábbiak:
a) A vizsgabizottság elnöki tisztségét egyetemi tanári, egyetemi docensi vagy e gye temi adjunktusi
fokozattal rendelkező oktató is betöltheti.
b) A vizsgabizottság tagjainak oktatói fokozata lehet: egyetemi tanársegéd, egyetemi adjunktus,
egyetemi docens vagy egyetemi tanár.
c) A bizottság titkárának/titkárainak legalább doktoranduszi státussal kell rendelkezniük; a
titkár/titkárok csak a dokumentumokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat látják el.
12. A záróvizsgára/magiszteri vizsgára való beiratkozás érdekében a jelentkezők feltöltik vagy
elektronikusan elküldik (PDF formátumátumban) az előírt valamennyi dokumentumot a karok által
megjelölt címre. Ezen szabály alól kivételt képeznek a személyazonossági igazolvány méretű
fényképek, amelyeket az oklevél átvételekor, a Tanulmányi Okmányok Ügyosztályán eredetiben ke ll
benyújtani 2 példányban.
13. Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgákra az eredetileg javasol t é s a Re ktor i
Hivatal által jóváhagyott 2019–2020-as egyetemi tanévszerkezet alapján kerül sor.
14. Jelen határozat mellett a 2020. március 9-én a 4415-ös számú Szenátusi Határozattal jóváhagyott
Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezésének és l e bonyolításának
szabályzata egyéb rendelkezései érvényben maradnak.
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