Az Nftv. szerinti tanárképzés (OTAK/RTAK) záróvizsgájának
portfólióvédés vizsgarészének menete a MS Teams használatával a
2020. tavaszi félévben
Előkészületek
•

•

A Teams-ben létrehozott csoport Általános nevű csatornájába, a Fájlok nevű oldalra a PPK
TH felteszi a következőket: hallgatói tájékoztató. A záróvizsgázókat a PPK TH rendeli hozzá
a csoporthoz.
A portfólióbírálatok elkészítésének határideje június 15. (OTAK/RTAK), a bírálatot a hallgató
a Neptunban tekintheti meg.

A záróvizsga körülményei
•
•

•

•

•

•

•
•
•

A 2019/20. tanév II. (tavaszi) félévében a záróvizsga helye a Microsoft Teams.
Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt
távolléti oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai szerint a záróvizsgához egyidejű
kép- és hangkapcsolat szükséges a hallgató részéről is. A záróvizsga során a hallgató nem
használhat fül- vagy fejhallgatót, továbbá a vizsga elején vagy annak során bármikor
kötelezhető a környezete bemutatására.
A portfólióvédés (OTAK/RTAK) 2020. június 22-26. között lesz és 9:00 órakor kezdődik, a
hallgatók pontos beosztást kapnak. A záróvizsgára 3-4 fős kiscsoportokban kerül sor,
amelyen a három-négy együtt záróvizsgázó hallgatónak végig jelen kell lennie az online
térben. A hallgatónak tíz perccel a beosztás szerinti kezdőidőpontja előtt jelen kell lennie.
Az adott vizsgázókat az elnök hívja be.
Az OTAK/RTAK portfólióvédésen a bizottság portfólióbíráló belső tagjainak csak az általuk
bírált portfóliók védésén kell részt venniük (az első bírálónak 9.00 órától kezdődően, a
második bírálónak kb. 10:30-tól kezdődően). Az elnök és a külső tag az összes hallgató
védésén részt vesz.
A vizsga videókonferencia formájában indul a
vizsgacsoportból.
A
videókonferencia
a
kameraikonra kattintva indítható. A beszélgetéshez
minden résztvevőnek csatlakoznia kell, a csoportban felugró lila színű dobozban a
Join/Csatlakozás gombra kattintva.
Ha egy hallgató vagy vizsgáztató nem lépett be a csoportba, külön meg lehet hívni őket. A
videókonferencia hívás közben jobb oldalon látható a Személyek oszlop, ennek felső
részében van lehetőség a résztvevők név szerinti keresésére és meghívására. Ha ezt az
oldalsávot nem látja, akkor az egeret a képernyő közepén kicsit mozgassa meg, és előugrik
egy menüsáv. Ennek a jobb oldalon lévő ikonja kis figurákat ábrázol – erre kattintva tudja
megnézni, kik léptek már be a hívásba.

A behívott hallgató a kamerán keresztül a személyi igazolványának a bemutatásával igazolja
személyazonosságát a bizottságnak.
A vizsga Teams felületén a beszélgetést az elnök kezdeményezi. Amennyiben a hallgató
előzetesen eszköz- vagy technikai hibát észlel, ezt haladéktalanul jeleznie kell az elnök felé.
Mindig legalább két hallgatónak kell egyszerre jelen lenni a záróvizsga online terében. Titkos
szakdolgozat esetén a bizottság tagjainak és az online térben jelen lévő más hallgatónak

•

titoktartási nyilatkozatot kell tennie szóban. A nyilatkozat szövege: tudomásul veszem, hogy
amennyiben személyes adat hangzik el a védés során, azt bizalmasan kezelem.
Technikai hiba esetén (lefagyás, megszakadás) az újbóli kapcsolatfelvételt legalább 3
esetben, mind a hallgatónak, mind a bizottságnak meg kell kísérelni. A hallgatónak a
NEPTUN-ban javasolt ellenőriznie korábban megadott telefonszámát, illetve a védés napján
legyen elérhető a megadott számon, hogy a bizottság lebonyolíthassa a védést akár
telefonon keresztül. A kapcsolatfelvétel sikertelensége esetén a PPK TO egyeztet a
hallgatóval egy újabb időpontról.

Az OTAK/RTAK záróvizsga portfólióvédés vizsgarészének menete
•
•
•

•
•
•

A záróvizsga teljes egészében a portfólióvédéssel valósul meg.
A vizsga időtartama személyenként, kérdésekkel együtt 15-20 perc, felkészülési idő nincs.
A vizsga a portfólió alapján megfogalmazható tanulságok, a bírálatban megfogalmazott
erősségek, hiányosságok és szakmai dilemmák mentén történik. A védés során a portfólió
bírálatában megfogalmazott kérdésekre a releváns szakirodalomra épülő szakmai
válaszokat vár el a bizottság. A védés során a portfólió felépítését (fejezet egymásutánja)
nem szükséges bemutatni. Prezentációs anyag készítése lehetséges, de nem kötelező.
Amennyiben a hallgató diasort készít, azt a záróvizsga előtt 1 nappal saját maga tölti fel a
Teams felületére, majd a felelethez képernyőmegosztással teszi azt láthatóvá.
A védésen a hallgató a portfóliójában leírtakhoz, a portfólióbírálatban feltett témákhoz
kapcsolódóan további kérdéseket is kaphat.
A három-négy prezentációt és a kérdéseket követően a vizsgázók elhagyják az online teret,
a bizottság értékeli a vizsgát, majd visszakapcsolja a vizsgázókat az online térbe és közli a
portfólióvédés eredményét.

