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Tájékoztató a záróvizsgák és szak- és diplomadolgozati védések
lebonyolításáról a 2020/21/2-es félévben alap- és mesterszakos hallgatók
számára
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A záróvizsgák és védések online módon az egyetemi BigBlueButton (BBB) rendszerben
kerülnek lebonyolításra. A záróvizsgák és védések folyamán a résztvevők folyamatos hangés képkapcsolatot tartanak fenn, így a résztvevő hallgatónak rendelkeznie kell megfelelő
színvonalú, hang- és képtovábbításra alkalmas eszközzel, valamint hálózati kapcsolattal. A
záróvizsgákat megelőző héten lehetővé tesszük a rendszer kipróbálását, és a technikai
feltételek ellenőrzését. Ennek pontos idejéről és a kapcsolódás módjáról – a BBB szobák
elérhetőségével együtt – további tájékoztatást fognak kapni.
Amennyiben a záróvizsgázó hallgató nem rendelkezik az előírtaknak megfelelő technikai
feltételekkel, vagy más körülmények miatt nem tud otthonából az online bizottságokhoz
csatlakozni, a mellékelt nyilatkozatban kérheti az egyetemen történő személyes
megjelenéssel az online vizsgákhoz történő kapcsolódást. Ebben az esetben a Műszaki
Informatikai Kar egy kijelölt gépteremben biztosítja az online bizottságokhoz történő
bekapcsolódáshoz a megfelelő informatikai eszközöket.
Az informatikus alapszakokon a záróvizsga és a védés minden hallgató számára ugyanazon
a napon lesz, az egyik délelőtt, a másik délután. A villamosmérnöki alapszakon a záróvizsga
és a védés várhatóan két egymást követő napon kerül lebonyolításra. A mérnökinformatikus
mesterszakos hallgatók záróvizsgájára és védésére várhatóan egymás után, délelőtt kerül sor.
A pontos beosztás a kari honlapon kerül közzétételre. Fontos, hogy még a vizsga napján is
ellenőrizzék a beosztást, mert az esetlegesen a záróvizsgáról lejelentkező hallgatók miatt az
előzetes beosztás módosulhat.
A záróvizsga és védés során a vizsgázó nem használhat fül- vagy fejhallgatót (headset). A
helyiségben egyedül kell tartózkodnia, továbbá a vizsga során semmilyen segédeszközt nem
vehet idénybe. A hallgató bármikor kötelezhető a környezete web kamerával történő
bemutatására. A vizsgákról és védésekről kép- és/vagy hangfelvétel készítése nem jogszerű,
így arra sem a vizsgáztató, sem a vizsgázó, sem más résztvevő által nem kerülhet sor.
A záróvizsga során a hallgatók először a megadott időpontban a záróvizsga bizottság BBB
szobájának előszobájába kapcsolódnak be. Itt a Dékáni Titkárság munkatársa fogadja őket.
Fényképes igazolvány felmutatásával megtörténik a személyazonosság igazolása, majd
várakoznak a bizottsághoz történő bekapcsolódásra. A bizottsági BBB szobában a hallgatók
egyesével kapják az egyes tárgycsoportokból a tételeket. Az online körülmények között a
tételhúzó programot a jegyzőkönyvvezető nyomja meg, és ismerteti a hallgatóval a húzott
tételt. A tétel szövegesen a képernyőn is megjelenik. A villamosmérnöki BSc és
üzemmérnök-informatikus BProf szakos hallgatók záróvizsgája két részletben, két BBB
alszobában történik majd. Erről az érintettek külön tájékoztatást fognak kapni. Az
üzemmérnök-informatikus hallgatók külön tájékoztatást fognak kapni arra vonatkozóan,
hogy számítógépükön milyen szoftverekkel kell rendelkezniük a záróvizsgatételek
gyakorlati részének megoldásához.
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A hallgatónak felkészülési idő nélkül, szóban kell felelnie. A vizsgáztató kérdésekkel segíti
és irányítja a feleletet. A záróvizsga bizottság az összes hallgató vizsgája után zárt körben
dönt az érdemjegyekről.
A szakdolgozati és diplomadolgozati védésekhez a megadott időpontban a védési bizottság
BBB szobájába bejelentkezve a hallgatók előzetesen feltöltik a prezentációjukat PDF
formátumban. A védés során az adott bizottsághoz beosztott összes hallgató egyszerre
bejelentkezik, és meghallgatja a többiek előadását és a bizottsági kérdésekre adott válaszát.
A hallgatóknak 10 perc áll rendelkezésükre az előadásuk megtartására. A védési bizottság
az összes előadás meghallgatása után zárt körben dönt az érdemjegyekről.
Amennyiben a hallgatónak a záróvizsga napján nem sikerül a záróvizsgához vagy a védéshez
történő online kapcsolódás, vagy az internetes kapcsolat a vizsga/védés folyamán megszakad
és egy-két percen belül sem áll helyre, haladéktalanul jeleznie kell a problémát a 88/ 624 024
telefonszámon. A problémás esetek kezeléséhez a mellékelt nyilatkozaton kérjük megadni
a hallgató aktuális mobiltelefon számát és e-mail címét is, amelyeken elérhetőnek kell
lennie. Az esetleges technikai problémát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A záróvizsga
során az online kapcsolat megszakadása esetén a bizottságnak lehetősége van arra, hogy új
tétel(eke)t adjon a vizsgázó hallgatónak.
Az adott napi záróvizsgák és védések lebonyolítása után a vizsgázókkal – az
eredményhirdetéshez történő online kapcsolódás formájában – ismertetjük az elért
eredményeket. Az eredményhirdetéshez kapcsolódó hallgatók hozzájárulnak ahhoz, hogy az
elért eredményeik a többi vizsgázó jelenlétében elhangozzanak. Aki nem csatlakozik az
eredményhirdetéshez, annak eredményei nem kerülnek ismertetésre. Ebben az esetben a
hallgató a kapott érdemjegyeket – azok rögzítése után – a Neptun tanulmányi rendszerből
ismerheti meg.
A mellékelt nyilatkozatot – aláírva és szkennelve vagy lefényképezve – PDF formátumban
2021. június 2-ig kell visszaküldeni a tanulmanyi@mik.uni-pannon.hu címre.

