
Biotechnológus MSc - 2019/2020 tanév II. félévének "Az immunológia biotechnológiai 
vonatkozásai" tantárggyal kapcsolatban kialakított ideiglenes vizsgarendje. 

 

A vizsgákkal kapcsolatban "A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATÁNAK 
SAJÁTOS SZABÁLYAIRÓL VESZÉLYHELYZETBEN" rektori utasításban megfogalmazott ideiglenes 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz) TTK-ra vonatkozó 4. számú mellékletéhez fűzött dékáni 
utasítás tartalmazza az iránymutatásokat. Lásd „TTK_TVSz_Dekani_Utasitas-végleges.pdf” 

Az ebben található 2. Kiegészítés a TVSz TTK-ra vonatkozó kari mellékletének 12. §-ához: "Gyakorlati 
jegyek és vizsgajegyek megszerzésének feltételei, a számonkérés módjának szabályai" 23.1 
alpontjának megfelelően a következő kiegészítések történtek a vizsgával kapcsolatban: 

 

A vizsgákra jelentkezés a szokásos módon a Neptun rendszeren keresztül történik. 

Az online vizsgához a vizsgázó megfelelő internetkapcsolattal és webkamerával kell, hogy 
rendelkezzen, hogy a vizsga során a kapcsolat folyamatos legyen. Ennek hiánya, illetve a vizsga 
megszakadása esetén a vizsgára jelentkezni szándékozó kövesse az ideiglenes TVSz-hoz fűzött 
dékáni utasításban leírtakat. 

A jelentkezők a vizsga előtt (legkésőbb a vizsga reggelén 9:00 óráig) az egyetem e-learning felületén, 
a kurzus oldalon találják meg az aktuális vizsgák időbeosztását, az "Online Vizsgák" alpont alatt.  

Itt az adott időszakban jelentkezők neve mellett fel lesz tüntetve vizsgájuk kezdetének pontos 
időpontja. 

Neptun kódjukat figyelembe véve ugyan ezen a linken keresztül tudnak bejelentkezni a megadott 
időpontban a Webex online vizsgáztató rendszerébe, a szemeszter során a távoktatás esetében 
megismertekhez hasonló lépéseket követve. 

A vizsgáról felvétel készül. Ezzel kapcsolatban a vizsgázónak előzetesen meg kell ismernie az 
"Adatkezelési tájékoztató a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 
időtartama alatt a digitális távolléti oktatás keretében történő szóbeli vizsgáztatás során a 
Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar által végzett adatkezelésekről" című 
dokumentumot, és erről illetve a vizsga hangfelvétele rögzítésének elfogadásáról a vizsga 
megkezdése előtt nyilatkozni kell. 

A vizsgázó ezek után arcképes diák igazolványával a webkamerán keresztül azonosítja magát. A vizsga 
alatt ne távolodjon el a webkamera látómezejéből. 

A vizsgázó a vizsgáztatótól egy-egy véletlenszerűen kiválasztott A és B tétel számot kap. 

Webináriumos szóbeli vizsgákon nincs felkészülési idő. A hallgatónak a tételei megismerését 
követően feleletét rövid időn belül meg kell kezdenie, melyet érdemes az említésre kerülő témák 
címszavas vázlatával felvezetnie. 

A tételek elhangzása után, vagy a vizsga végén a vizsgáztató értékeli a vizsgázó eredményét. 

A vizsga hossza nem lehet több 45 percnél, a soron következő vizsgázóra tekintettel. 

 


