SZTE TANÁRI MESTERSZAK
Informatikatanár szakképzettséghez
A szakmai zárószigorlat lebonyolításának módja
Zárószigorlat: a tanárjelölt által választott szakképzettség ismeretanyagának és
kompetenciáinak számonkérési (vizsga) formája. Anyaga az adott szakterület teljes
ismeretanyagát komplex módon tartalmazza. A zárószigorlatot egyrészt – a szakmódszertanon
kívül – előírt szakmai kreditek megszerzése után, másrészt a gyakorló félévet megelőzően kell
letenni, annak érdekében, hogy a tanárjelölt diszciplinárisan felkészülten kezdhesse féléves
összefüggő gyakorlatát.
Meghirdetés és jelentkezések



A zárószigorlat időpontja a kari Tanulmányi ügyrendnek megfelelően kerül
meghirdetésre.
A zárószigorlatra az a hallgató jelentkezhet, aki az alábbi tárgyakat már teljesítette,
amennyiben azok a hallgató mintatantervének részét képezik:
Informatikai alkalmazások, Programozási nyelvek a közoktatásban, Algoritmizálás,
Információs technológiák, Oktatást támogató informatikai rendszerek, Operációs
rendszerek az iskolában, Adatbázisok az iskolában.

A vizsga lebonyolítása







A zárószigorlat bizottság előtt teendő le, amely bizottság legalább kéttagú.
A vizsgát csak az a hallgató kezdheti meg, aki a szigorlati bizottságnak átadja a teljesítést
igazoló dokumentumot a fenti tárgyakra. A teljesítést igazoló dokumentum lehet:
o a Tanulmányi Osztály által lepecsételt és aláírt Hallgatói Törzslap, vagy
o a hallgató által az ETR-ből kinyomtatott teljesítéslap, mely minden oldalán
tartalmazza az alábbiakat:
 a szigorlat előfeltételét képező tárgyak kódja, neve, oktatója és
osztályzata, továbbá
 a következő, a hallgató által saját kézzel írt, értelemszerűen kiegészített
szöveget: „Alulírott ..................., EHA kód: ..........., felelősségem
tudatában kijelentem, hogy ezen az oldalon a saját adataim és
teljesítéseim találhatók, melyek megfelelnek a valóságnak. Dátum:
.......... Aláírás: ............... ”.
A zárószigorlat szóbeli vizsga, melynek tételei a vizsgaidőszakot megelőzően legalább
egy hónappal kerülnek kihirdetésre.
A zárószigorlat keretében minden vizsgázó két tételt kap az érvényes tételjegyzékből. A
felelet megkezdése előtt 90 perces felkészülési idő áll rendelkezésre, amelynek során a
vizsgázó bármilyen rendelkezésére álló segédanyagot használhat.
A vizsga időtartama 30 perc, amelyből kb. 15-15 perc jut egy-egy tételre.

A felelet értékelése



A zárószigorlati bizottság a vizsgázó feleletére egy jegyet ad, amit a kari Tanulmányi
ügyrend szabályozásának megfelelően hoz a vizsgázó tudomására.
A zárószigorlat jegyét a bizottság a következőképpen határozza meg. A bizottság külön
értékeli a hallgató mindkét tételére adott feleletét. Amennyiben a vizsgázó bármelyik
tételre adott felelete elégtelen, akkor a szigorlat jegye elégtelen, függetlenül a másik
tételre adott felelet minőségétől. Amennyiben a vizsgázó mindkét tételre adott felelete

legalább elégséges, akkor a szigorlat jegye a tételek feleleteire adott osztályzatok felfelé
kerekített számtani átlaga lesz.
A zárószigorlatra jelentkezett hallgatók a vizsgával kapcsolatosan esetleg felmerülő és a
fentieket nem érintő kérdésekkel a bizottság elnökéhez (Dr. Holló Csaba adjunktus,
chollo@inf.u-szeged.hu, tel.: (62) 54-41-30), annak tartós elérhetetlensége esetén az elnök
helyetteséhez (Németh Tamás tanársegéd, tnemeth@inf.u-szeged.hu, tel.: (62) 54-34-35)
fordulhatnak.
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