
A 2019/2020. tanév jelmondata:  

„Hiszen Isten nem a csüggedtség,  

hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.”  

(2Tim, 1,7)  

 

 

         2020/05/12. számú 

Rektori Utasítás 

a záróvizsgák eljárási rendjéről  

a 2019/2020. tanév tavaszi félévében 

a Gál Ferenc Főiskolán  
 

Tekintettel a 101/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 13.§-ban, a 168/2020. (IV.30.) Korm. 

rendelet 7.§-ban foglaltakra, valamint intézményünk Fenntartójával történt egyeztetésre, az 

alábbi döntést hozom a Gál Ferenc Főiskolán a 2019/2020. tanév tavaszi félév záróvizsgáinak 

eljárási rendjéről: 

1) A 2019/2020-as tanév tavaszi félévi záróvizsgái a Karok félévi rendje szerinti 

időpontokban lesznek.  

2) A záróvizsgák hagyományos módon, személyes jelenléttel kerülnek lebonyolításra az 

alábbiak szerint:  

a. A 2020/05/04/1. számú rektori utasításban foglaltak továbbra is érvényben 

maradnak azzal, hogy a záróvizsgák idején a záróvizsgázó hallgatókra nem 

vonatkozik az intézménylátogatási tilalom.  

b. Amennyiben a záróvizsgának van kötelező írásbeli része, az lebonyolítható 

elektronikus, online teszttel (pl: Moodle, Redmenta), aminek módjáról és 

időpontjáról a Dékán rendelkezik.  

c. A vizsgázók a záróvizsgára egyenként beosztva, előre meghatározott időpontra 

kerülnek behívásra, amiről Neptun üzenetben kapnak hivatalos értesítést.  

d. A vizsgázóknak a vizsga helyszínéül szolgáló épületben való tartózkodás során 

mindvégig kötelező szájmaszkot viselniük.  

e. A vizsgatermekben, a folyosón, lépcsőházban folyamatosan vagy rendszeresen 

kell szellőztetni. Az épületben kézfertőtlenítőt kell kihelyezni, és a vizsga idejére 

szájmaszkot, igény szerint védőkesztyűt kell biztosítani.  

f. A záróvizsgák számára nagy légterű termeket kell kijelölni és az egy időpontban a 

teremben tartózkodó személyek között az előírt minimum 1,5 méteres távolságot 

kötelezően kell tartani.  

g. Lehetőleg naponta 10 főnél több hallgató ne kerüljön beosztásra egy záróvizsga 

bizottságba.  

h. A szóbeli vizsga sikerességéről a záróvizsga lezárultával tájékoztatni kell a 

vizsgázót, akinek ezt követően azonnal el kell hagynia a vizsgahelyszín épületét.  

i. A záróvizsga bizottságoknak az elnökön kívül legalább egy további tagja van, 

akinek egyetemi vagy főiskolai tanárnak, illetve egyetemi vagy főiskolai 

docensnek kell lennie, és amennyiben szükséges, a témavezető záróvizsgán történő 

részvétele is engedélyezett. Amennyiben a Dékán külön nem rendelkezik a 

jegyzőkönyvvezető személyéről, akkor azt a záróvizsga bizottsági tagok maguk 

közül választják ki.  

3) A jelen rektori utasításban foglaltak a járványügyi helyzet függvényében még 

változhatnak.  

4) A jelen rektori utasítás alapján, a 2. b) c) és i) pontra is tekintettel a Karok részletes 

záróvizsga tájékoztatókat készítenek, amelyet a vizsgázók a hivatalosnak tekintett Neptun 

és e-mail üzenetben kapnak meg. 

 

Szeged, 2020. május 12. 

Dr. Kozma Gábor s. k. 

rektor 

 


