
RE: OMA zárószigorlat 

Kedves angoltanárszakos zárószigorlatozó hallgatók! 

Angolszakos képzésrészüket zárószigorlattal fejezik be, melyet az alábbiak szerint tervezünk 

lebonyolítani. 

A vizsgaidőszakot a jelenlegi szabályozás szerint (ami minden bizonnyal így is marad) távolléti 

módban kell megszervezni, de a rendes vizsgarend alapján. Vizsgájuk tehát két fő részből fog állni: 

írásbeli + szóbeli. Ezeket egy vizsganapon teljesítik majd. 

A tervezett vizsganapok: június 15, 16, 18, 22, valamint 25. Az utolsó időpont csak 

utóvizsgalehetőség. Az angol szakon szakdolgozókat a Tanulmányi Osztály instrukciói alapján az első 

két vizsganapra fogjuk beosztani. 

Ezen a honlapon minden szükséges információt megtalálnak: 

https://ieas.unideb.hu/hu/osztatlan-tanarkepzes 

Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgarészhez szükséges az Elearning rendszer és a Webex. Kérem 

készüljenek úgy, hogy élő kapcsolatra alkalmas kamera és hang biztosítható legyen. 

Írásbeli: 1 esszékérdést kell 90 perc alatt, kb. 600 szó terjedelemben kifejteniük. Az esszékérdést az 

előre meghirdetett 3 tételsor egyikéből kapják (brit / amerikai / nyelvész). Mindhárom területből fel 

kell készülniük; csak a vizsga kezdetekor, sorsolás alapján derül ki, ki melyik területből kap 

esszékérdést.  

Szóbeli: Prezentációt kell előadni 10-15 percben. Aki angol szakon szakdolgozik, az a szakdolgozatát 

mutatja be, s az alapján kap kérdéseket (= szakdolgozatvédés, melynek jegyét továbbviszi a 

következő évi tanári záróvizsgára) és folytat szakmai beszélgetést a bizottsággal (= szakmai 

felkészültség, prezentációs készség, nyelvi minőség felmérése). 

Aki nem angolos szakdolgozó, az szabadon választhatja meg a prezentáció témáját, és nem kell 

előzetesen lejelentenie vagy jóváhagyatnia. Azt kérjük, hogy a prezentáció témája kapcsolódjon az 

angolos tanulmányaihoz, hiszen így tudunk majd szakmai beszélgetést folytatni. (Tehát például egy 

szlavisztika szakpáron  Dosztojevszkij prózájából írt szakdolgozat angol nyelvű bemutatása nem jó 

választás, de például az orosz és angol nyelv szerkezeti hasonlóságai/különbségei vagy a két nyelv 

első/második nyelvként egymásra hatása és az ebből fakadó tanítási/módszertani kérdések már 

igen.) 

A prezentáció élőben, Webexen zajlik majd, ezért nem szükséges hangalámondásos ppt-t készíteni. 

Azonban azt kérem, hogy a vizsga kezdetekor töltsék majd fel az anyagukat az Elearningre, mintegy 

technikai biztosítékként. 

További információval a tényleges beosztásról, technikai tennivalókról, linkekről később kapnak 

információt. 

Kérdés esetén Mezőné Fenyvesi Margaritát kereshetik: fenyvesi.margarita@arts.unideb.hu 

Sikeres felkészülést és vizsgázást kívánok! 

Tóthné Espák Gabriella, oktatási igazgatóhelyettes, Angol–Amerikai Intézet 
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