Hallgatói tájékoztató
A tanári online szakos záróvizsga menete a MS Teams használatával a 2020. őszi félévben
Tudnivalók a Microsoft Teams használatával kapcsolatban
Az ELTE polgárainak nincs szüksége külön regisztrációra, hivatali – elte.hu végű – e-mail címükkel és
ahhoz használt jelszavukkal beléphetnek a Teams online felületére, ahol lehetőségük van az
úgynevezett asztali alkalmazás letöltésére is. Ilyen e-mail címmel (...@student.elte.hu végződéssel)
minden hallgató rendelkezik. Kérjük az asztali alkalmazás használatát, mivel ennek működése a
visszajelzések alapján stabilabb és több funkció – például képernyőmegosztás a hallgató oldaláról –
elérhető, ráadásul a böngészőprogramok sok esetben blokkolják a hang-/videómegosztást.
A tanári vizsga előkészületei
1. A MS Teams-beli vizsgacsoportjukhoz a TKK folyamatosan, de legkésőbb 2021. január 10-ig
rendeli hozzá a hallgatókat.
2. A hallgatók a Teamsben létrehozott vizsgacsoportjukban az Általános nevű csatorna Fájlok nevű
oldalán találják meg a következőket: tételsorok, a záróvizsga követelményei, hallgatói
tájékoztató.
A vizsga menete
1.

A vizsga napján minden érintett lépjen be a vizsga MS Teams csoportjába legalább 15 perccel a
vizsga megkezdése előtt.
2. A vizsga videókonferencia formájában indul a
vizsgacsoportból. Az elnök köszönti az aznap vizsgázó
hallgatót, és ismerteti a záróvizsga menetét,
tájékoztatásul közli a vizsgázók várható behívási idejét. A vizsgázók betűrend alapján vizsgáznak
egymás után, kivéve, ha ezt más, a vizsgaszervezéssel összefüggő egyéb szempont, körülmény
nem befolyásolja. A videókonferencia a kamera ikonra kattintva indítható. A beszélgetéshez
minden résztvevőnek csatlakoznia kell.
3. Egyszerre két hallgató lesz vonalban, mert kb. 10 perc felkészülési időt kapnak. Amíg az egyik
vizsgázó felkészül, lenémítva a saját mikrofonját, kameráját bekapcsolva; addig a másik hallgató
vizsgázik. A legelején egyszerre két hallgató kezdi el a felkészülést, és a legvégén az utolsó előtti
meghallgatja az utolsó hallgatót. Egy hallgató vizsgázási ideje max. 20-30 perc.
4. A behívott hallgató a kamerán keresztül a személyi igazolványának a bemutatásával igazolja
személyazonosságát a bizottságnak.
5. A tételhúzás minden bizottságban egységesen a random.org számgenerátor használatával
történik. A titkár megosztja a képernyőjét a vizsgázóval, hogy a hallgató is lássa a generált
számot. A tétel szövegét a titkár bemásolja a híváshoz tartozó csetablakba.
6. A hallgató az összefüggő feleletet követően válaszol a bizottság kérdéseire, a mikrofonját és a
kameráját végig bekapcsolva tartja. A hallgató számára a fülhallgató használata a vizsga során
nem megengedhető.
7. Ha technikai okok miatt megszakad a kapcsolat, a bizottság kezdeményezi az újrahívást. A titkár
két kísérletet tesz 5 perc különbséggel. Ha az újrahívás két alkalommal nem sikerült, a titkár a
vizsganap végén újra megpróbálja a vizsgázót felhívni a Teamsben. (A sikertelen hívásokat és
időpontjukat rögzítik a jegyzőkönyvben.) Technikai ok miatt meghiúsult vizsga esetén a TKK
egyeztet új időpontot a hallgatóval. A szakos újabb vizsga időpontjára a portfólióvédés hetében
kerülhet sor (2021. január 26–28.).
8. A záróvizsga eredményét az elnök több részben vagy egyszerre hirdeti ki a Teamsben a
hallgatóknak. A titkár hallgatónként külön-külön csetben is elküldi a vizsga eredményét.
9. A záróvizsga összesített eredményét a hallgatók a TKK honlapján található Záróvizsga
követelményei az osztatlan tanárképzésben, illetve a Záróvizsga követelményei a 2, 4 és 5
féléves
tanári
mesterképzésben
című
tájékoztató
alapján
számolhatják
ki
(http://tkk.elte.hu/zarovizsga/).
10. Az oklevél minősítése a Neptunban lesz megtalálható.

