
Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák 
m e g s z e r v e z é s é n e k m ó d s z e r t a n a a K o m m u n i k á c i ó , 
Közkapcsolatok és Reklám Intézet keretében 

Mivel a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen jelenleg fel vannak függesztve a szemtől 
szemben zajló tevékenységek, a Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet keretében 
a záróvizsgák a BBTE szenátusa által a 2020. április 16-i ülésen jóváhagyott 3. melléklet Az 
alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák és megszervezésének és 
lebonyolításának szabályzatához c. dokumentumba foglalt előírásokkal megegyezően és az 
alábbi módszertan alapján történnek: 

Az alapképzési tanulmányokat lezáró vizsga 

A záróvizsga két részből áll:  

- az alapismeretek és szakismeretek felmérése 

- a szakdolgozat bemutatása és védése 

A beiratkozás a BBTE és a Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudományi Kar 
előírásainak megfelelően történik. 

Az alapismeretek és szakismeretek felmérése online szóbeli vizsga keretében történik, olyan 
szinkron hozzáférést biztosító audiovizuális kommunikációs platformon, amely engedélyezi 
az esemény rögzítését helyi eszközön, és lehetőséget biztosít a képernyő/egy ablak 
megosztására, tiszteletben tartva a jelentkezők számára előkészített vizsgatételek 
véletlenszerű elosztását. 
A vizsgára 2021. június 28-án kerül sor. Az  audiovizuális kommunikációs platformon zajló 
vizsgát rögzítjük. 

• Az online vizsgán, minden jelölt esetében az államvizsga-bizottság 3 tagja van jelen. 
• Az online vizsga folyamán a jelöltek a vizsga teljes idejére audio- és 

videokapcsolatban állnak a bizottsággal. A jelöltek a használt videókamera vizuális 
terében maradnak, és mikrofonjuk a vizsga teljes ideje alatt bekapcsolva marad. 
Amennyiben a vizsga alatt az audiovizuális kapcsolat megszakad, vagy a jelölt 
eltűnik/hiányzik a vizsgabizottság tagjainak látómezejéből (függetlenül attól, hogy ez 
a vizsga lebonyolításának melyik részén következik ez be), a bizottság új időpontot 
tűz ki a vizsga lebonyolítására. A vizsga alatt a jelölt nem tanácskozhat a vele egy 
helyiségben tartózkodó vagy tőle távolabb levő személyekkel, illetve nem 
tájékozódhat online vagy offline forrásokból sem. 

• A vizsga elején a jelölt személyazonossági okmánnyal igazolja magát. 
• A vizsgabizottság a https://bbte-kommunikacio.ro/kepzeseink/ oldalon elérhető 

tematika és bibliográfia alapján fog szóbeli tételeket összeállítani. 
• Minden tétel két rövid kérdésből áll. 
• A bizottság minden végzős hallgatónak egy tételt fog véletlenszerűen kiválasztani oly 

módon, hogy a hallgató vizuálisan meggyőződhessen a tételválasztás véletlenszerű 
jellegéről.  

https://bbte-kommunikacio.ro/kepzeseink/


• A záróvizsgát tevő hallgatónak a tételek megválaszolására összesen 15 perc áll 
rendelkezésre. 

• A vizsgán adható maximális pontszám 10, beleértve a hivatalból járó 1 pontot is. Az 
osztályozás egész számokkal történik, tizedesrész nélkül, 1-től 10-ig terjedő skálán. 

• A vizsgajegyek az elektronikus rendszerben lesznek közzétéve azt követően, hogy 
minden jelentkező teljesítette a vizsgát. 

• A szóbeli vizsga eredményei nem fellebbezhetők meg. 
• A vizsga lejártától számított 24 órán belül a jelölteknek lehetőségük van arra, hogy a 

válaszok rögzítésében esetleg felmerülő egyes technikai hibákat ellenőrizzék a vizsga 
audiovizuális felvételével való összevetés által. 

A szakdolgozat bemutatása és védése online szóbeli vizsga keretében történik, olyan szinkron 
hozzáférést biztosító audiovizuális kommunikációs platformon, amely engedélyezi az 
esemény rögzítését helyi eszközön, és lehetőséget biztosít a képernyő/egy ablak 
megosztására. 

A szakdolgozat bemutatására és védésére 2021. június 30-én kerül sor. A jelöltek előzetesen 
megállapított sorrendben mutatják be dolgozatukat. A bemutatás sorrendjéről a bizottság 
tagjai értesítik a jelölteket, vagy közzé lesz téve a http://bbte-kommunikacio.ro/ honlapon. A 
bizottság titkára biztosítja a jelölteknek az előre meghatározott időpontban való kapcsolódását 
a kommunikációs platformhoz, és az előzetes beosztáshoz képest előálló módosulásokat 
kezeli. 

• Tekintettel arra, hogy a szakdolgozat védése nyilvános, azok a személyek, akik 
valamely jelölt védésén részt szeretnének venni, erre vonatkozó kérésüket 12 órával a 
védés kezdete előtt el kell hogy juttassák a bizottsági titkárhoz. 

• Az esetleg felmerülő biztonsági problémák elkerülése végett a vizsgákhoz való 
kapcsolódási lehetőség nem nyilvános, hanem a jelölteknek és a vizsgabizottság 
tagjainak lesz elküldve. A vizsgabizottság elnöke és titkára kérésre lehetőséget 
biztosíthat a jelöltön, vizsgabizottság tagjain, dolgozatvezető tanáron és az oktatási 
program keretén belül oktatókon kívül más személyek számára is a védésen való 
részvételre. 

• A vizsga elején a jelölt személyazonossági okmánnyal igazolja magát. 
• A szakdolgozat bemutatására 10 perc áll a jelölt rendelkezésére. 
• A jelöltek megoszthatják a képernyőjüket, vagy az általuk használt eszközről egy aktív 

ablakot annak érdekében, hogy a bizottság követhesse a bemutatóhoz használt vizuális 
vagy audiovizuális anyagot. (Ennek kapcsán később bemutatunk néhány lehetőséget a 
vizuális anyag elkészítéséhez és a prezentáció strukturálásához, ez viszont nem képezi 
jelen módszertan részét.) 

• A prezentáció bemutatása alatt is a jelöltek a saját videókamerájuk vizuális terében 
maradnak. 

• Az egyes bemutatókat követően 5 perc áll rendelkezésre a vizsgabizottság által 
megfogalmazott kérdésekre és azok megválaszolására. 

• A szakdolgozat minden vizsgabizottsági tag számára elektronikusan hozzáférhető lesz 
min. 5 nappal a védés előtt.  

• Az alapképzési tanulmányokat lezáró vizsgára való jelentkezési dosszié leadását 
követően és a szakdolgozat védését megelőzően minden dolgozat a Turnitin 
programmal lesz ellenőrizve, az egyéb forrásokkal való egybeesések arányának 

http://bbte-kommunikacio.ro/


megállapítása céljából. Ez egységesen történik a Kommunikáció, Közkapcsolatok és 
Reklám Intézet szintjén, és a dolgozatvezető tanárok (2020. június 15-ig), illetve a 
vizsgabizottság elnöke (2021. június 23-ig) kapják meg a tesztek eredményét. A 
vizsgabizottság tagjai egész számokkal osztályozzák a jelöltek szakdolgozatát, a 
dolgozat tartalma, bemutatása, a vizsgabizottság részéről feltett kérdésekre adott 
válaszok, illetve a dolgozatvezető tanár javaslata alapján. A dolgozatvezető tanár 
2020. június 21-ig nyilvánítja ki hozzájárulását a szakdolgozat bemutatásához és 
védéséhez.  

• A dolgozatvezető tanár javaslata írásos referátumban történik, amelyben értékeli a 
dolgozat témáját, a tudományos dolgozattal szemben támasztott és a szakdolgozat 
szerkesztéséről szóló útmutatásban rögzített formális követelmények tiszteletben 
tartását, a kurrens szakirodalom áttekintését, a tudományos stílus tiszteletben tartását, 
a helyes hivatkozási és idézési módot, a könyvészet releváns voltát az adott téma 
vonatkozásában, a kutatás tervét, módszertanát, a kutatási eredmények bemutatását és 
értelmezését, a következtetések megfogalmazását, de kitérhet a jelölttel való 
együttműködésre is. A dolgozatvezető tanárok 2021. június 27-ig küldhetik el a 
vizsgabizottság titkárának az elektronikus aláírással ellátott írásos referátumokat a 
javasolt jeggyel.  

• A szakdolgozat bemutatására és védésére adott jegy az online bemutatáson résztvevő 
vizsgabizottsági tagok által adott vizsgajegy számtani középarányosa, kivéve a 
dolgozatvezető tanár által javasolt jegyet, amennyiben az a vizsgabizottság tagja. 

• Az alapképzési tanulmányokat lezáró vizsgára adott végső jegy a két vizsgán kapott 
jegy számtani középarányosa (két tizedesjegy pontossággal). 

• A végső jegy az Egyetem Academicinfo platformján lesz közzétéve a szakdolgozat 
védések lezárását követően. 

Magiszteri tanulmányokat lezáró vizsga 

A magiszteri tanulmányokat lezáró vizsga a disszertáció bemutatásából és védéséből áll. A 
védésre 2021. június 29-én kerül sor. 

A disszertáció bemutatása és védése online szóbeli vizsga keretében történik, olyan szinkron 
hozzáférést biztosító audiovizuális kommunikációs platformon, amely engedélyezi az 
esemény rögzítését helyi eszközön, és lehetőséget biztosít a képernyő/egy ablak 
megosztására. 

A jelöltek előzetesen megállapított sorrendben mutatják be dolgozatukat. A bemutatás 
sorrendjéről a bizottság tagjai értesítik a jelölteket, vagy közzé lesz téve a http://bbte-
kommunikacio.ro/ honlapon. A bizottság titkára biztosítja a jelölteknek az előre meghatározott 
időpontban való kapcsolódását a kommunikációs platformhoz, és az előzetes beosztáshoz 
képest előálló módosulásokat kezeli. 

• Tekintettel arra, hogy a disszertáció védése nyilvános, azok a személyek, akik 
valamely jelölt védésén részt szeretnének venni, erre vonatkozó kérésüket 12 órával a 
védés kezdete előtt el kell hogy juttassák a bizottsági titkárhoz. 

• Az esetleg felmerülő biztonsági problémák elkerülése végett a vizsgákhoz való 
kapcsolódási lehetőség nem nyilvános, hanem a jelölteknek és a vizsgabizottság 

http://bbte-kommunikacio.ro/
http://bbte-kommunikacio.ro/


tagjainak lesz elküldve. A vizsgabizottság elnöke és titkára kérésre lehetőséget 
biztosíthat a jelöltön, vizsgabizottság tagjain, dolgozatvezető tanáron és az oktatási 
program keretén belül oktatókon kívül más személyek számára is a védésen való 
részvételre. 

• A vizsga elején a jelölt személyazonossági okmánnyal igazolja magát. 
• A disszertáció bemutatására 10 perc áll a jelölt rendelkezésére. 
• A jelöltek megoszthatják a képernyőjüket vagy az általuk használt eszközről egy aktív 

ablakot annak érdekében, hogy a bizottság követhesse a bemutatóhoz használt vizuális 
vagy audiovizuális anyagot. 

• A prezentáció bemutatása alatt is a jelöltek a saját videókamerájuk vizuális terében 
maradnak. 

• Az egyes bemutatókat követően 5 perc áll rendelkezésre a vizsgabizottság által 
megfogalmazott kérdésekre és azok megválaszolására. 

• A disszertáció minden vizsgabizottsági tag számára elektronikusan hozzáférhető lesz 
min. 5 nappal a védés előtt.  

• A magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgára való jelentkezési dosszié leadását 
követően és a disszertáció védését megelőzően minden dolgozat a Turnitin 
programmal lesz ellenőrizve, az egyéb forrásokkal való egybeesések arányának 
megállapítása céljából. Ez egységesen történik a Kommunikáció, Közkapcsolatok és 
Reklám Intézet szintjén, és a dolgozatvezető tanárok (2020. június 21-ig), illetve a 
vizsgabizottság elnöke (2021. június 23-ig) kapják meg a tesztek eredményét. A 
vizsgabizottság tagjai egész számokkal osztályozzák a jelöltek dolgozatát, annak 
tartalma, bemutatása, a vizsgabizottság részéről feltett kérdésekre adott válaszok, 
illetve a dolgozatvezető tanár javaslata alapján. A dolgozatvezető tanár 2021. június 
27-ig nyilvánítja ki hozzájárulását a disszertáció bemutatásához és védéséhez.  

• A dolgozatvezető tanár javaslata írásos referátumban történik, amelyben értékeli a 
disszertáció témáját, a tudományos dolgozattal szemben támasztott és a szakdolgozat 
szerkesztéséről szóló útmutatásban rögzített formális követelmények tiszteletben 
tartását, a kurrens szakirodalom áttekintését, a tudományos stílus tiszteletben tartását, 
a helyes hivatkozási és idézési módot, a könyvészet releváns voltát az adott téma 
vonatkozásában, a kutatás tervét, módszertanát, a kutatási eredmények bemutatását és 
értelmezését, a következtetések megfogalmazását, de kitérhet a jelölttel való 
együttműködésre is. A dolgozatvezető tanárok 2021. június 27-ig küldhetik a 
vizsgabizottság titkárának az elektronikus aláírással ellátott írásos referátumokat a 
javasolt jeggyel.  

• A disszertáció bemutatására és védésére adott végső jegy az online bemutatáson 
résztvevő vizsgabizottsági tagok által adott vizsgajegy számtani középarányosa, 
kivéve a dolgozatvezető tanár által javasolt jegyet, amennyiben az a vizsgabizottság 
tagja. 

• A végső jegy az Egyetem Academicinfo platformján lesz közzétéve a disszertáció 
védések lezárását követően.


