Tájékoztató
a 2010. júniusi záróvizsgáról
szociálpedagógus szak

A Kreditrendszerő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 88. §-a rögzíti a záróvizsgával
kapcsolatos elıírásokat.
1. A komplex záróvizsga célja annak megállapítása, hogy:
- rendelkezik-e a jelölt a szociálpedagógiai munkához szükséges alapvetı pedagógiai,
pszichológiai, tantárgy-pedagógiai és más szaktárgyi ismerettel,
- képes-e a jelölt a tanulmányai során elsajátított ismereteket megfelelıen önállóan
összefoglalni, alkalmazni,
2. A hallgatók a komplex záróvizsga témaköreit elıre megkapták.
A záróvizsga komplex jellegő, alkalmazásközpontú befejezı vizsgaalkalom.
A hallgató a szakdolgozatával kapcsolatban is kaphat kérdéseket.
A záróvizsga-bizottság minden tagja teljes jogú tag. A záróvizsga lefolyásáért, annak
törvényességéért, szabályszerőségéért a ZVB elnöke felel.
A záróvizsga jegyzıje teljes jogú bizottsági tag feladata a szükséges eszközök biztosítása, a
bejegyzések elvégzése a záróvizsga jegyzıkönyvekben és a leckekönyv megfelelı helyein.
3. A záróvizsga menete
A kiadott záróvizsganapon a beosztott hallgatók kötelesek megjelenni a megadott helyen és
idıben.
A záróvizsga reggel 8 órakor kezdıdik.
A záróvizsga ütemét minden érdekelt kísérje figyelemmel, nehogy a vizsgabizottság
várakozzék az elkésett hallgatóra. Igazolatlanul távolmaradó hallgató a vizsgából magát
kizárja.
A húzott témakörbıl a vizsgázónak vázlatot kell készíteni. Erre a célra a jegyzı által
rendelkezésre bocsátott, lepecsételt papírt használhatja. A vázlatot úgy építse fel, hogy
abban tükrözıdjék a témakörre vonatkozó valamennyi tárgyi ismeret. A téma feldolgozása
komplex szemlélető legyen.

A vizsgázó a bizottság kívánsága szerint vázlata alapján szóban fejti ki a témakörhöz
tartozó mondanivalóját, vagy annak meghatározott részét.
A záróvizsga befejezése után minden ZVB megbeszélést tart, értékeli a vizsgateljesítményt.
Az eredmény kihirdetésére a vizsga helyén kerül sor. Idıpontját az elnök közli a
vizsgázókkal.
4. Az oklevél minısítése
Az oklevél minısítésérıl a Kreditrendszerő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezik.
/TVSz.89.§/.
5. A ZVB eredményhirdetése után minden vizsgázó köteles személyesen megjelenni a
Tanulmányi Osztályon. Itt átveszik irataikat, aláírják az oklevél-nyilvántartót.
6. A diplomák átvétele
A diplomák átvétele ünnepélyes keretek között történik. A diplomaátadó ünnepség
idıpontja
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Közgazdaságtudományi Kar, Sopron, Erzsébet u. 9. Aula. Megjelenés alkalomhoz illı
öltözékben.
Kérjük, hogy a diplomaosztó ünnepségre 915 órakor jelenjenek meg a helyszínen.
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dr. Simon Tamás
oktatási dékánhelyettes

