
Gyakorlati tudnivalók a licenc- és a mesterképzési záróvizsga menetével kapcsolatban 

 

Mind az általános és speciális teológiai ismereteket felmérő vizsga, mind pedig az 

államvizsga dolgozat védése online ZOOM felületen szerveződik és teljes egészében 

rögzítésre kerül az alábbiak szerint: 

1. A licencvizsga első próbája 2020. szeptember 7-én 9.00 órakor kezdődik a teológia kar 

honlapján szeptember 4-én 16.00 órakor kifüggesztett hallgatói lista szerint. 

2. Az első kandidátus 9.00 órakor lép be az előzetesen emailben kiküldött Zoom felületre, 

tételt húz, és 15 perc áll rendelkezésére, hogy a kamerától megfelelő távolságban elhelyezett 

asztalon egy üres A4-es papírlap és egy írószer segítségével jegyzeteket készítve felkészüljön 

a vizsgára. A kamera és a vizsgázó közötti távolság olyan arányú lesz, hogy a vizsgabizottság 

tagjai a Zoom felületre történő belépést követően mindvégig láthassák ne csak a vizsgázó 

fejét, hanem annak felsőtestét is, különösképpen a kezeit. 

3. Az általános és speciális teológiai tételek kihúzása úgy történik, hogy a vizsgázó egymást 

követően egy-egy tételszámot tartalmazó tételkártyát választ egy, a vizsgáztató bizottsági 

tagok egyike által felmutatott öt tételkártya közül. A választott tételek címét a bizottság 

elnöke felolvassa.  

4. A második vizsgázó 9.20 órakor belépve a ZOOM felületre tételt húz és készül a vizsgára a 

fentiek szerint.  

5. Ezt követően az első vizsgázó megkezdi a vizsgát, aminek során 5-5 percben lényegre 

törően bemutatja az általános és speciális teológiai tételt, majd további öt percben a 

vizsgabizottság kérdéseire válaszol. A vizsgázó szabadon beszél a felelés ideje alatt, a 

felkészülés során készített jegyzeteit csak emlékeztetőnek használja, s nem fogja felolvasni 

azokat a lapról. 

6. A továbbiakban ez az eljárás ismétlődik a kar honlapján elérhető beosztás szerint. 

7. A vizsga idején a kandidátus nem hagyhatja el a kamera és a bizottság látóterét, a 

szemkontaktust mindvégig tartja a bizottsággal. Kivételt képeznek azok a momentumok, 

amikor felelés közben röviden rápillant a jegyzetlapjára.  

8. Amennyiben technikai problémák adódnak a ZOOM rendszerre való belépéssel, a 

bizottság újrapróbálja a vizsgáztatás megkezdését. 

9. Amennyiben a vizsga idején technikai nehézségek adódnak (pld. megszakad az 

internetkapcsolat, lefagy a kép, stb.), ha harminc másodpercen belül a kapcsolat 

visszaállítható, illetve az automatikus újrakapcsolódás megtörténik, úgy a vizsga ott 

folytatódik, ahol abbamaradt. Ha ez nem lenne lehetséges, úgy a vizsgázó a kar honlapján 

megjelenő lista végére kerülve ismételt lehetőséget kap a vizsga letételére. Amennyiben a 

kapcsolat megszakadása az általános tétel befejezése után történik és az újrakapcsolódás nem 

sikeres, úgy az újraprogramozott időpontban az általános részt nem kell megismételni. 

10. Amennyiben egy hallgató a számára beütemezett időpontban nem lép be a Zoom 

felületre, a bizottság telefonon próbálja elérni. Ha a hiányzást technikai gond okozza, a 

probléma orvoslását kell megkísérelni, ha ez nem sikerül, úgy a vizsgázó a kar honlapján 

megjelenő lista végére kerülve ismételt lehetőséget kap a vizsga letételére későbbi 

időpontban. Amennyiben a kandidátus nem technikai okokból hiányzik, hanem feladta, 



meggondolta magát, vagy nem kíván részt venni a vizsgán, úgy ezt írásban (emailen: 

rocateo@ubbcluj.ro) közli a titkársággal és a februári pótszesszióban állhat vizsgára. 

11. A vizsga eredményeit a vizsga lezárása után két órával a kar honlapján közöljük. 

12. Az online záróvizsga eredményét nem fellebbezhető végzésnek kell tekinteni. 

 

Mindenkinek sok sikert kívánunk! 
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