RE: BA záróvizsga / BA State Final Exam
Kedves végzős, BA Záróvizsgára készülő hallgatóink! / Dear Students (see in English below),
A jelenleg érvényes szabályozások alapján a vizsgaidőszakot távolléti módban bonyolítjuk le.
A záróvizsga tekintetében ez azt jelenti, hogy a normál képzési rendben meghirdetett program
alapján, de digitális formában bonyolítjuk le a vizsgát.
A vizsga tehát írásbeli és szóbeli részekből áll. Ki-ki a saját sávjának megfelelő témából ír tömörítést,
az Elearning felületén, az írásbelihez megadott egy vizsganapon. A szóbelire több bizottságban, több
vizsganapon kerül sor – a hallgatóknak a később kapott beosztás szerint kell majd megjelenniük
Webexen. Készüljenek arra, hogy egyidejű kamera és hangkapcsolatra lesz szükség.
A szóbeli részjegyei: felelet a saját sávukból, felelet egy másik sávból (sorsolt), a szakdolgozat védése,
nyelvi jegy. A vizsganap reggelén közösen jelentkezik be a bizottság és az aznapi vizsgázók. Ekkor
történik a sorsolás.
A felkészüléshez szükséges tematika a BTK érvényes képzési programjában megtalálható.
A további technikai részleteket a vizsga lebonyolításához szükséges Elearning és Webex
kapcsolatokról a vizsga előtt időben közöljük.
További kérdésekkel Mezőné Fenyvesi Margaritát lehet keresni: fenyvesi.margarita@arts.unideb.hu

Under the regulations currently in effect, the coming exam period has to commence in distant mode.
This means that the BA State Final Exam will be processed as planned in the study program, except
for presence in an exam room, which has to be done digitally, on Elearning and Webex. Be prepared
to have a steadily working camera and voice connection, please.
The exam consists of a written and an oral occasion, on separate days. For the written part (on
Elearning) students produce a summary of a text within the field of their own Track of study.
For the oral part, which is comprised of four components, they are examined [1] in their own Track,
and [2] in one of the other Tracks. [3] They defend their thesis, and [4] get a grade for their command
of English. In the morning of the oral exam, the committee and examinees will log in to Webex
together and use the automated breakout-room function of Webex to decide which “other Track” a
student has to answer questions in.
Further technical details on Elearning and Webex links will be provided in due time before the exam.
Should you have further questions, please contact Ms. Margarita Mezőné Fenyvesi at
fenyvesi.margarita@arts.unideb.hu
Wishing you a successful exam, Sikeres vizsgázást kívánunk!
Gabriella T. Espák, IEAS, deputy director for education

