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FÉLÉV VÉGI VIZSGÁK MEGSZERVEZÉSE ONLINE-RENDSZERBEN 

A 2019-2020-AS EGYETEMI TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN 

 
 
 

Tantárgy neve, 
évfolyam, a felmérés 
módja (vizsga, vagy 

kollokvium) 

Vizsgáztatás módja: 
írásbeli, vagy szóbeli 

Az online-vizsgáztatás részletes leírása, az igénybe vett online-
platform megnevezése stb. 

A végső vizsgajegy algoritmusa: melyik próba hány 
százalékot ér? 

Általános 
erkölcsteológia 
I. évf. (vizsga) 

Írásbeli 
 
 
Írásbeli 
 

Schoology. Teszt. Parciális: tíz tételpontból álló – kérdésenként 
fajsúlyozott időkorlátos – vizsgalap írásbeli kidolgozásával - május 2. 
10.00-10.30 
Schoology. Teszt. Félévi vizsga tíz tételpontból álló – kérdésenként 
fajsúlyozott időkorlátos – vizsgalap írásbeli kidolgozásával - a 
vizsgaidőszakban 

Félévközi parciális vizsga      20 % 
Félévi szóbeli vizsga              20 % 
Előadás "jelenlét"                  20 % 
Szemináriumi dolgozat         20 % 
Szeminárium "jelenlét"         20 % 

Egyházjog 
III. évf. (vizsga) 

Írásbeli 
 
 
Írásbeli 
 

Schoology. Teszt. Parciális vizsga: tíz tételpontból álló – 
kérdésenként fajsúlyozott időkorlátos – vizsgalap írásbeli 
kidolgozásával - május 6, 19.00-19.30 
Schoology. Teszt. Félévi vizsga tíz tételpontból álló – kérdésenként 
fajsúlyozott időkorlátos – vizsgalap írásbeli kidolgozásával - a 
vizsgaidőszakban 

Félévközi parciális vizsga      20 % 
Félévi vizsga                           20 % 
Előadás "jelenlét"                  20 % 
Szemináriumi dolgozat         20 % 
Szeminárium "jelenlét"         20 % 

Vallási felekezetek 
Romániában 
(történet, jogi keret) 
II-III. évf. (kollokvium) 

Írásbeli 
 
 
Írásbeli 

Schoology. Teszt. Kilenc tételpontból álló kérdésenként fajsúlyozott 
időkorlátos írásbeli vizsgalap kidolgozásával a vizsgaidőszak előtti 
héten 
Schoology. Teszt. Félévi vizsga tíz tételpontból álló – kérdésenként 
fajsúlyozott időkorlátos – vizsgalap írásbeli kidolgozásával - a 
vizsgaidőszak előtti héten 

Félévi kollokvium      40 % 
Előadás "jelenlét"                   20 % 
Szemináriumi dolgozat          20 % 
Szeminárium "jelenlét"          20 % 

A pasztorális 
tanácsadás szakmai 
etikája 
MA; I-II. év  (vizsga) 
 

Írásbeli 
 
 
Írásbeli 

Schoology. Félévi vizsga tíz tételpontból álló – kérdésenként 
fajsúlyozott időkorlátos – vizsgalap írásbeli kidolgozásával - a 
vizsgaidőszakban 
E-mail. Kutatási eredmény benyújtása a vizsgaidőszakban 

Félévi kollokvium                    25 % 
Előadás "jelenlét"                   25 % 
Kutatási eredmény                 50 % 

 

Címzetes / Óraadó oktató neve: Dr. Holló László 

BABEȘ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 
RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIA KAR 
RÓMAI KATOLIKUS DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET 
 


