
Tájékoztató a vizsga –és záróvizsga időszak rendjéről veszélyhelyzet alatti, távolléti 
oktatási időszakban 

- 
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 

A Kar – az ideiglenesen módosított, egyetemi TVSZ-szel és a felsőoktatást érintő, 
veszélyhelyzeti intézkedésekkel összhangban – az alábbi rendelkezések ideiglenes 
bevezetéséről döntött: 

1. A veszélyhelyzeti időszakban minden tárgy (típustól függetlenül, kivéve a szigorlatokat 
és a záróvizsga/zárószigorlati hangversenyeket) féléves értékelése megajánlott jegy 
formájában valósul meg.  

2. Az értékelés alapja az oktató által, a szorgalmi időszakban előírt követelmények 
teljesítése. 

3. A félév értékelésébe a tanórákon való részvétel, mint előkövetelmény nem számít bele, 
a hiányzások rögzítése felfüggesztésre kerül. Az online oktatás keretein belül 
megtartott tanórákon való részvételt, annak ellenőrzését a foglalkozást vezető oktató 
határozza meg. 

4. Az osztatlan tanárképzésben (OMA) résztvevő, 4. évfolyamos, szakdolgozatot leadó és 
azt megvédő hallgatók esetében a tanári záróvizsga szakdolgozatvédés vizsgarésze 
videókonferencia keretében zajlik majd. Pontos tájékoztatást az egyes tanszékek 
vezetői adnak. 

5. A végzős, tanárképzésben résztvevő hallgatók (OMA, ZMT, TMA) tanári 
záróvizsgájának portfólióvédés vizsgarésze önálló elemként, videókonferencia 
keretében kerül megszervezésre. Pontos tájékoztatást az egyes tanszékek vezetői adnak. 

6. A végzős, tanárképzésben résztvevő hallgatók (OMA, ZMT, TMA) tanári 
záróvizsgájának szakmódszertan felelet vizsgarésze önálló elemként, a Kar épületében 
is megszervezésre kerülhet, személyes érintkezést nem igényelve, legalább 1,5m 
távolságot tartva. Az egyes tanszékek ettől eltérő módon is szervezhetik a vizsgarészt, 
pontos tájékoztatás az illetékes tanszék vezetőjétől kérhető. 

7. A végzős, tanárképzésben résztvevő hallgatók (OMA, ZMT) tanári záróvizsgájának 
pedagógia és pszichológia felelet vizsgarésze önálló elemként, videókonferencia 
keretében kerül megszervezésre. A pontos időpontról és a részletekről az érintettek 
tájékoztatást kapnak. 

8. A záróvizsga/zárószigorlati (diploma) hangversenyek zártkörű, Liszt-teremben történő 
lebonyolítására – a higiéniai és veszélyhelyzeti intézkedések szigorú betartása mellett - 
a Kar lehetőséget biztosít. Amennyiben ezzel valaki nem kíván élni, a hangverseny 
videóanyag elkészítésével kiváltásra kerülhet. A rögzítésre kerülő anyag formai, 
tartalmi és egyéb követelményei tanszékenként kerülnek meghatározásra, a 
tanszékvezetők és főtárgy tanárok hatáskörében. 

9. Az előadó-művészet alapszakon (BA) előírt külön teljesítendő zártkörű hangverseny 
videóanyag elkésztésével kerül kiváltásra. A rögzítésre kerülő anyag formai, tartalmi 
és egyéb követelményei tanszékenként kerülnek meghatározásra, a tanszékvezetők és 
főtárgy tanárok hatáskörében. 



Fontos, hogy minden rendelkezés a jelenleg hatályban lévő kormányzati 
intézkedések alapján került meghatározásra, így azok esetleges változása jelen 
rendelkezéseket is befolyásolhatja. Kérjük továbbra is fokozottan figyeljék az 
egyetemi/kari tájékoztatókat, figyeljenek online jelenlétükre, elérhetőségükre. 
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