
 „...ha valaki közületek első akar lenni,  

legyen mindenkinek a szolgája.”  

(Mk 10,44) 

 

 

 

 

 

     

 

2021/04/23/1. számú 

Rektori Utasítás 

a vizsgaidőszak és a záróvizsgák eljárási rendjéről 

a 2020/2021. tanév II. (tavaszi) félévében 

a Gál Ferenc Egyetemen 
 

 

 

Tekintettel a Kormánynak a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben alkalmazandó 

védelmi intézkedéseire, különösen is a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltakra, 

valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és 

Szakképzésért Felelős Államtitkársága részéről kiadott „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés 

egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez” című, majd annak 

módosításokkal hatályos dokumentumában előírtakra, továbbá a Gál Ferenc Egyetem 

aktualizált Járványügyi Intézkedési Tervére, a Fenntartó Szeged-Csanádi Egyházmegyével 

történt egyeztetés alapján az alábbi döntést hozom a Gál Ferenc Egyetemen a 2020/2021. tanév 

II. (tavaszi) félévi vizsgaidőszak és a záróvizsgák rendjéről. A tanév indításának rendjéről 

hozott 2020/09/07/1., valamint a 2021/01/25/1. számú Rektori Utasításban foglaltak 

hatályban maradnak a távolléti oktatást követő vizsgaidőszakban is, azzal, hogy a záróvizsgázó 

hallgatókra nem vonatkozik az intézménylátogatási tilalom a számukra kijelölt záróvizsga 

napon.  

1.) A 2020/2021. tanév II. (tavaszi) félévében a vizsgaidőszak és a záróvizsgák változatlanul a 

Félév rendje című dokumentumban rögzültek szerint szerveződnek. 

2.) A 2020/2021. tanév II. (tavaszi) félévében a vizsgák - a záróvizsgák kivételével - 

kizárólagosan online módon valósulnak meg. Ezt a GFE TVSZ mellett külön Útmutató 

szabályozza. 

3.) A záróvizsgák hagyományos módon, személyes jelenléttel kerülnek lebonyolításra az 

alábbiak szerint: 

a. A 2020/09/07/1. 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.   

https://gfe.hu/wp-content/uploads/2020/11/mk-20-242-484-2020-xi-10.pdf
https://gfe.hu/wp-content/uploads/2021/03/gfe-modositott-jarvanyugyi-intezkedesi-terv-20210305.pdf
https://gfe.hu/2020/09/08/2020-09-07-1-szamu-rektori-utasitas-a-2020-2021-tanev-inditasanak-rendjerol-a-gal-ferenc-egyetemen/
https://gfe.hu/wp-content/uploads/2021/01/gfe-rektori-utasitas-2021-01-25-tavaszi-felev-rendje-v03.pdf
https://gfe.hu/wp-content/uploads/2021/03/2020-21-ii-felev-rendje-v2-20210310.pdf
https://gfe.hu/wp-content/uploads/2020/08/gfe-tvsz-szen-hatarozattal.pdf
https://gfe.hu/wp-content/uploads/2021/04/utmutato-gfe-onine-vizsgaidoszak-2021-tavasz.pdf


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 TVSZ (31.§ 5. bek.) értelmében a záróvizsga bizottságoknak az elnökön kívül 
legalább még két tagja van, A záróvizsga bizottságot úgy kell összeállítani, hogy 
legalább egy tagja egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai 
docens legyen, továbbá egy tagja vagy ne álljon az Nftv. szerinti foglalkoztatási 
jogviszonyban az Egyetemmel, vagy az Egyetem másik Karának, szakjának oktatója 
legyen, akinek egyetemi vagy főiskolai tanárnak, illetve egyetemi vagy főiskolai 
docensnek kell lennie, és amennyiben szükséges, a témavezető záróvizsgán történő 
részvétele is engedélyezett. A záróvizsgáról jegyzőkönyv készül.  

4.) Jelen Rektori Utasításhoz tartozóan a GFE hallgatói és oktatói, munkatársai számára 

Útmutató készült a vizsgaidőszak rendjéhez. 

5.) Jelen Rektori Utasítás 2021. április 23. napjával lép hatályba, a járványügyi helyzet miatt 

még változhat. 

 

Szeged, 2021. április 23. 

 

 

Dr. Kozma Gábor s. k. 

rektor 


