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7/2021. (IV. 21.) dékáni utasítás
a 2020/2021. tanév II. (tavaszi) félévében tartandó szigorlatok és záróvizsgák szervezéséről

A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: KRE) rektori feladatokkal megbízott
rektorhelyettese által kiadott, a 2020/2021. tanév 2. (tavaszi) félévében esedékes vizsgarendről szóló
2/2021. (I. 28.)/R. számú rektori utasítás (a továbbiakban: VRU), valamint a 2020/2021. tanév 2.
(tavaszi) félévében esedékes záróvizsgák rendjéről szóló 3/2021. (I. 28.)/R. számú rektori utasítás (a
továbbiakban: ZRU) végrehajtása céljából, dékáni jogkörömben eljárva, a KRE Tanítóképző Főiskolai
Kar (a továbbiakban: TFK) magyarországi képzési helyein tartandó szigorlatokra és alapvizsgákra (a
továbbiakban együttesen: szigorlat vagy szigorlatok), valamint záróvizsgákra nézve a következőket
rendelem el:
1. A VRU 25–26. §-ai, valamint a ZRU 5. és 10. §-ai értelmében a TFK-n a szigorlatok és záróvizsgák
személyes megjelenéshez kötött megtartását rendelem el a 2020/2021. tanév II. (tavaszi) félévének
vizsgaidőszakában.
A szigorlatok és záróvizsgák rendjét és beosztását úgy kell kialakítani, hogy indokolt esetben, valamint
a veszélyhelyzeti jogszabályok változása esetén a szigorlatok és záróvizsgák hibrid vagy teljesen online
módon is megtarthatók legyenek.
2. A szakdolgozatok és záródolgozatok védése a TFK minden képzésén személyes kontaktus nélkül,
írásban zajlik.
3. A bírálók (témavezető és opponens) – a részismereti képzések záródolgozatainak értékelését kivéve
– a TFK által elfogadott bírálati formanyomtatvány elektronikus kitöltésével, dolgozatonként és
hallgatónként külön-külön dokumentum formájában, saját kezű aláírás és jegyjavaslat nélkül 2021.
május 31-ig töltik fel értékeléseiket a Neptun egységes tanulmányi rendszer szakdolgozati felületére.
A bírálók a bírálatokat és jegyjavaslataikat egyidejűleg megküldik a hallgató képzési helye szerinti, a
jelen utasítás 4. pontjában megnevezett szakdolgozati e-mail-címre.
4. A hallgatók a TFK által elkészített formanyomtatvány elektronikus kitöltésével (1. melléklet),
mindegyik értékelésre és a megfogalmazott kérdésekre egy dokumentumban, saját kezű aláírás nélkül
2021. június 7-ig válaszolhatnak. A hallgatói válaszokat a képzési helyszín szerinti szakdolgozati e-mailcímre kell megküldeni, amely e-maileket a témavezető és a bíráló oktatók is kapjanak meg másolatban.
Nagykőrösi képzési hely:
Budapesti képzési hely:
Kecskeméti képzési hely:

tfk.szakdolgozatnk@kre.hu
tfk.szakdolgozatbp@kre.hu
tfk.szakdolgozatke@kre.hu

5. A szakdolgozat/záródolgozat érdemjegyének megállapítását a hallgatói válasz figyelembevételével
a témavezetőből, bírálóból és a dékán által kijelölt harmadik tagból álló bizottság végzi. Az írásbeli
védés során a KRE Tanulmányi és vizsgaszabályzata (a továbbiakban: TVSZ) 82. §-ában foglalt
rendelkezéseket értelemszerűen kell alkalmazni.
Amennyiben a hallgató nem él az írásbeli válaszadás lehetőségével, a bizottság kizárólagosan az írásbeli
bírálatok figyelembevételével állapítja meg a szakdolgozat/záródolgozat érdemjegyét.

1. oldal

A hallgatói válasz TFK által elkészített formanyomtatványa a jelen dékáni utasítás mellékletét képezi.
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A szakdolgozat/záródolgozat elégtelen (1) értékelése esetén a záróvizsga tantárgyi vizsgarészét nem
lehet megkezdeni.
6. A szigorlatok és a záróvizsgák alkalmával a személyes érintkezést el kell kerülni, valamint a személyek
között lehetőség szerint kettő méter biztonsági távolságot szükséges tartani. Az orrot és a szájat
eltakaró maszk használata kötelező.
7. A szigorlatok és záróvizsgák közös megnyitására és nyilvános eredményhirdetésére nem kerül sor.
A szigorlatokra jelentkezettek idősávokra történő behívásáról a szigorlati vizsgabizottságok
rendelkeznek. Az egyéni vizsgabeosztást az adott vizsganapra jelentkezett hallgatókkal legalább 20
órával a szigorlat kezdete előtt kell közölni Neptun-üzenetben és e-mailben. A szigorlatok
eredményének közlése a Neptun egységes tanulmányi rendszerben történik.
A záróvizsgák pontos helyszínét, időpontját, beosztását a Tanulmányi Osztály elektronikus hirdetmény
(Neptun-üzenet, e-mail) formájában teszi közzé. A záróvizsgára bocsátott hallgató köteles a megadott
helyszínen a megadott időpontban megjelenni. A záróvizsga-jelentkezés visszavonásának és a
záróvizsgán való meg nem jelenésnek szabályai a TVSZ 78. § (5) bekezdése szerint – a jelen utasítás 14.
pontjában szabályozott kivételtől eltekintve – változatlanul érvényben maradnak és alkalmazandók.
A tantárgyi szóbeli záróvizsga (TVSZ 83. §) eredményéről elektronikus úton, a Neptun egységes
tanulmányi rendszeren keresztül kapnak tájékoztatást a záróvizsgázó hallgatók legkésőbb a záróvizsga
utáni munkanapon. A tantárgyi szóbeli záróvizsga-eredményről szóbeli vagy e-mailes tájékoztatás nem
adható.
8. A szigorlati vizsgabizottságok kettő oktatóból állnak. A vizsgára kijelölt helyiségben a
vizsgabizottságon kívül – a teremkapacitásra tekintettel – egyszerre legfeljebb három hallgató
tartózkodhat.
A záróvizsga-bizottságok kettő oktatóból állnak, a záróvizsga-bizottság legalább egyik tagja egyetemi
vagy főiskolai tanár vagy docens. Záróvizsga alkalmával a kijelölt teremben a záróvizsga-bizottság
tagjain és a záróvizsga-bizottság munkáját segítő adminisztrátoron kívül – a teremkapacitásra
tekintettel – egyszerre legfeljebb három hallgató tartózkodhat.
A TFK a szigorlatokra és a záróvizsgákra történő felkészüléshez jegyzetpapírt biztosít, azonban minden
hallgató csak a saját íróeszközét használhatja. A hallgató a vizsga után a terem kijáratánál elhelyezett
gyűjtőládába köteles helyezni a kihúzott tételt, valamint a saját nevével és Neptun-kódjával ellátott
jegyzetpapírt.
9. A szigorlati és a záróvizsga-felelet után a hallgató köteles elhagyni a vizsga helyszínét és a
felsőoktatási intézmény épületét.

11. Amennyiben a záróvizsga-tételsor pedagógiai portfóliós feladatsort tartalmaz, a 2020/2021. tanév
II. (tavaszi) félévének záróvizsgáján a portfólióelem rövid, szóbeli ismertetését, összefoglalását kéri a
záróvizsga-bizottság. A portfóliót nyomtatásban vagy elektronikus formában (pl. laptop, tablet)
opcionális lehetőségként hozhatja magával a hallgató. Az intézmény portfóliót nem vesz át és nem őriz
meg.

2. oldal

10. A szakok kihirdetett záróvizsga-tételsorai változtatás nélkül érvényben maradnak.
A TFK kecskeméti képzési helyén a 2020. szeptember 1. előtt hallgatói jogviszonyt létesített hallgatókra
a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara által kihirdetett szigorlati és záróvizsga-tételsorok és
követelmények változtatás nélkül érvényben maradnak, azzal a kivétellel, hogy a záróvizsga
eredményét és az oklevél minősítését a KRE TVSZ 85-86. §-ai alapján kell megállapítani.
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A TFK kecskeméti képzési helyén a 2020. szeptember 1. előtt hallgatói jogviszonyt létesített hallgatókra
a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara által kihirdetett záróvizsga-szabályozások változtatás
nélkül érvényben maradnak, azzal a kivétellel, hogy a záróvizsga eredményét a KRE TVSZ 85. § alapján
kell megállapítani.
12. A szigorlatokon és záróvizsgákon csak egészséges, a koronavírus-fertőzés vagy egyéb betegség
tüneteit nem mutató, valamint hatósági karanténra nem kötelezett személyek vehetnek részt.
13. Az érvényes szigorlati vizsgajelentkezéssel rendelkező, de koronavírus-fertőzés vagy egyéb
betegség tünetei és/vagy hatósági karanténkötelezettség miatt a szigorlaton meg nem jelent hallgató
távolléte orvosi igazolás vagy hatósági végzés bemutatása, valamint a képzési hely járványügyi
felelőseinek (2. melléklet) egyidejű értesítése esetén nem minősül igazolatlan vizsgamulasztásnak. Az
orvosi igazolást, a hatósági végzést haladéktalanul meg kell küldeni a tfk.dekan@kre.hu e-mail-címre.
Az orvosi vagy hatósági tanácsra önkéntes karanténba vonuló, ezért az érvényes szigorlati
vizsgajelentkezés ellenére a szigorlaton megjelenni nem tudó hallgató haladéktalanul és a képzési hely
járványügyi felelőseinek (2. melléklet) egyidejű értesítésével, de legkésőbb a vizsga kezdetéig emailben indokolással ellátott írásbeli kérelmet terjeszthet elő a TFK dékánjának címezve
(tfk.dekan@kre.hu), hogy a TFK a szigorlatról való távolmaradást igazolt távollétnek fogadja el.
A hibrid szigorlatoztatás engedélyezéséről és rendjéről a TFK dékánjának egyidejű értesítése mellett a
szigorlati vizsgabizottság jogosult dönteni.
14. A koronavírus-fertőzéssel érintett, igazoltan megbetegedett vagy tesztelésre váró záróvizsgázó
vagy a záróvizsga idején hatósági karanténra kötelezett hallgató – amennyiben az egészségi állapota
lehetővé teszi – kizárólagosan online záróvizsgát tehet, amely eljárásrendjét külön tájékoztatás
szabályozza. Az online záróvizsgát a Dékáni Hivatal e-mail-címén (tfk.dth@kre.hu) és a képzési hely
járványügyi felelőseinek (2. melléklet) egyidejű értesítésével írásban kell kérelmezni a státuszt igazoló
hivatalos irat vagy igazolás megküldésével. Érintettség esetén az online záróvizsgát lehetőség szerint
minél korábban, de a kitűzött záróvizsga kezdetéig a Dékáni Hivatal e-mail-címén (tfk.dth@kre.hu)
lehet kérelmezni. Ugyaneddig az időpontig a státusz egyidejű igazolásával és eljárási díj megfizetése
nélkül lehet – a TVSZ 78. § (5) bekezdésétől eltérve – a záróvizsga-jelentkezést e-mailben visszavonni.
A TFK jogosult az e pontban rögzített esetben és szervezési okokból a korábban meghatározott
záróvizsga-időpont (nap és időpont) egyoldalú megváltoztatására az online záróvizsgát kérelmező
hallgató esetében. A megváltoztatott záróvizsga-időpontot és a záróvizsga szervezésével kapcsolatos
tájékoztatást a Tanulmányi Osztály elektronikus hirdetmény (Neptun-üzenet, e-mail) formájában közli
az érintettel.
15. A külső gyakorlatok teljesítését és lezárását e dékáni utasítás hatálya alatt a vizsgaidőszak végéig
engedélyezem.
16. A jelen dékáni utasítás 2021. április 21-én lép hatályba és 2021. július 1-én veszti hatályát.
Nagykőrös–Budapest–Kecskemét, 2021. április 21.

3. oldal

Prof. Dr. Pap Ferenc s. k.
dékán
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1. melléklet

SZAKDOLGOZATVÉDÉS
(Hallgatói válaszok)
A szakdolgozat készítőjének neve:
A szakdolgozat készítőjének NEPTUN-kódja:
A szakdolgozat készítésének éve:
A szakdolgozat címe:

Témavezető neve:
Bíráló neve:
Témavezető által feltett kérdés(ek):
1.
Hallgatói válasz:
2.
Hallgatói válasz:
3.
Hallgatói válasz:
Bíráló által feltett kérdés(ek):
1.
Hallgatói válasz:
2.
Hallgatói válasz:
3.
Hallgatói válasz:
Keltezés (hely, dátum):
hallgató neve s. k.

2. melléklet
Járványügyi felelősök

2. Budapesti képzési hely
 Dr. Köncse Kriszta <koncse.kriszta@kre.hu>
 Dr. Gombos Norbert <gombos.norbert@kre.hu>
 Értesítés kap: <tfk.dekan@kre.hu>

4. oldal

1. Nagykőrösi és kecskeméti képzési hely
 Lehoczky Mária Magdolna <lehoczky.maria.magdolna@kre.hu>
 Kádár Péter <kadar.peter@kre.hu>
 Értesítés kap: <tfk.dekan@kre.hu>

