
 

 

Szak: Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája (BA) 

A ZÁRÓVIZSGA MÓDSZERTANA A 2021-2022-ES TANÉVBEN 

Jelen módszertan Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak diákjainak záróvizsgáját 

szabályozza. Kidolgozása az alábbi dokumentumok alapján történt:  

- az Oktatási Minisztérium 5643/2017-es Rendelete (15. Cikkely)  

- az Oktatási Minisztérium 6125/2016-os Rendelete (13. Cikkely) 

- a PKE Szenátusa által 2019.12.20/200. számú határozattal jóváhagyott Partiumi Keresztény 

Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata (V. A tanulmányok zárása) 

- a PKE Záróvizsga szabályzata 

A záróvizsga két részből áll:  

1. Alap- és szakismereteket ellenőrző írásbeli vizsga (50%) 

2. A szakdolgozat megírása és megvédése (50%)  

Az alap- és szakismereteket ellenőrző írásbeli vizsga a megadott tételek és szakirodalom alapján 

történik jelenléti vizsga keretében, a hallgatótól az ismeretek alapos, elmélyült megértését, kreatív, 

kritikai feldolgozását, alkalmazását, ezáltal szakmai kompetenciáinak bizonyítását igényli. 

A szakdolgozatban a szakirodalom pontos megjelölése a jelentkező felelőssége. A plágium a 

jelentkező vizsgáról való kizárását vonja maga után. A jelentkező a szakdolgozathoz csatolja a 

plágiumellenőrző szoftverrel készített, a témavezető által az utolsó lapon aláírt jelentést. A 

hasonlóság ("similarity index") nem haladhatja meg a 20 %-ot.  

A szakdolgozat vezetője és egy kijelölt értékelő tanár írásban értékeli a dolgozatot a szakdolgozat 

értékeléséhez megszabott szempontok alapján, illetve jegyet javasol rá.  

A szakdolgozat megvédése nyilvános, jelenléti vizsga keretében zajlik. Minden jelentkezőnek min. 

10, max. 15 perc áll rendelkezésre a dolgozat bemutatására, 5 perc pedig a bizottság tagjai által 

feltett kérdések megválaszolására.  

A szakdolgozatot a Partium Keresztény Egyetem szabályzatainak és eljárásainak megfelelően 

kizárólag a vizsgabizottság pontozza. A bizottság tagjai a vezető és az értékelő tanár által javasolt 

jegyeket figyelembe véve külön értékelik a megírt szakdolgozatot (a szakdolgozatra adható jegy 

50%-a), és a hallgató szóbeli teljesítménye alapján értékelik a védést (a szakdolgozatra adható jegy 

50%-a). 

A záróvizsga teljesítésének feltételei: 

- a két vizsga átlagából születő osztályzat: minimum 6.  



 

- mindkét vizsgán külön-külön születő osztályzat: minimum 5.  

Az írásbeli vizsga javítása részletes javítókulcs alapján történik. A szóbeli vizsgán a bizottság tagjai 

1 és 10 közötti egész jegyekkel osztályoznak.  

A vizsgák végleges jegyeit kerekítés nélkül, két tizedesnyi pontossággal kizárólag a bizottsági tagok 

által adott jegyek átlagából számítják ki. 

A záróvizsga végső jegye a két vizsga végleges jegyeinek átlaga, két tizedesnyi pontossággal, 

kerekítés nélkül. 

A záróvizsga teljesítésért 10 kredit jár. 

  



 

Melléklet  

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak ZÁRÓVIZSGA MÓDSZERTANÁHOZ a 2021-

2022-es tanévben járványügyi korlátozások idején 

 

Ha az államvizsga idején még tartanak a járványügyi korlátozások, a következő módosításokat, 

pontosításokat tesszük: 

 A. Forgatókönyv - Élőben történő államvizsgáztatás: Amennyiben a Partiumi 

Keresztény Egyetem Igazgatótanácsi döntése a járványügyi helyzet ismeretében azt lehetővé 

teszi, az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakon élőben, jelenléti vizsgák keretében valósítjuk 

meg az államvizsgát az érvényes járványügyi intézkedések betartásával. 

- az alap- és szakismereteket ellenőrző írásbeli vizsga objektív és szemi-objektív itemeket 

tartalmazó vizsgalappal történik. Az összegyűjthető pontok 33%-a objektív, feleletválasztásos 

feladatok, zárt kérdésekre adott válaszok során gyűjthető össze, a maradék 66% pedig feleletalkotó 

feladatok, nyílt kérdésekre adott válaszok által. A javítókulcs pontosan jelöli a javítási 

kritériumokat, és minden esetben biztosítja az objektivitást. A vizsga időtartama 3 óra. 

- a szakdolgozat megvédése élőben történik. A védésre a hallgatók a titkárság által beosztott 

csoportokban érkeznek a terembe. A szakdolgozat megvédése nyilvános (az érvényben lévő 

járványügyi intézkedések betartásával). 

Ha van olyan hallgató, aki egészségügyi okok miatt (SARS-CoV-2-vel való fertőzöttség) nem tud 

jelen lenni élőben a vizsgán, számára biztosítunk online felületet a vizsgázáshoz (Moodle, Google-

Meet). 

 

 B. Forgatókönyv - Online államvizsga: Amennyiben a Partiumi Keresztény Egyetem 

Igazgatótanácsi döntése a járványügyi helyzet ismeretében nem engedélyezi az élő, jelenléti 

vizsgákat, Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakon is online felületek segítségével történik a 

záróvizsga a következőképpen:  

- az alap- és szakismereteket ellenőrző írásbeli vizsga a Moodle rendszerben történik 

objektív és szemi-objektív itemeket tartalmazó időkorlátos teszttel. Az összegyűjthető pontok 33%-

a objektív, feleletválasztásos feladatok, zárt kérdésekre adott válaszok során gyűjthető össze, a 

maradék 66% pedig feleletalkotó feladatok, nyílt kérdésekre adott válaszok által. A javítókulcs 

pontosan jelöli a javítási kritériumokat, és minden esetben biztosítja az objektivitást. A vizsga 

időtartama 3 óra. 

- a szakdolgozat megvédése a Google Meet platform segítségével történik. A védésről 

felvétel készül. A védés alatt a bizottság mellett még legkevesebb két hallgató csatlakozik a videó-

konferenciához. 



 

Ha van olyan hallgató, aki technikai okok miatt nem tudja vállalni az online vizsgázást, biztosítjuk 

számára a jelenléti vizsgát az érvényes járványügyi intézkedések betartásával. 

 

A szabályzatot 2021. december 7-én jóvahagyta a Humántudományi Tanszék Tanácsa. 

Dr. Székedi Levente, tanszékvezető,  

Dr. Pásztor Rita, tanszékvezető-helyettes,  

Dr. Gál Katalin, tudományos titkár 


