Pszichológia (BA) záróvizsga menete

A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
1. Írásbeli
Az írásbeli részben a hallgatók ún. tesztkérdésekre válaszolnak. E kérdések (alaptudományi
szakáganként 10-20) minden záróvizsga alkalmával aktuálisan kerülnek kiválasztásra a hallgatók által
előre ismert kérdéskörök adatbázisából. Az alaptudományi szakágak: fejlődéslélektan, általános
lélektan, személyiséglélektan, szociálpszichológia.
A kérdéseket feleletválasztós teszt formájában kapják a hallgatók, azaz minden kérdésnél több válasz
szerepel, melyek közül például csak egy válasz a helyes, vagy egy helytelen.
Az írásbeli vizsga lebonyolítása számítógép segítségével történik. Egy időben annyi hallgató vehet
részt rajta, ahány számítógépet tudunk biztosítani. Véletlenítő programmal generáltatjuk a kérdéseket,
s számítógépes program segítségével érjük el azt is, hogy a vizsga befejeztével a hallgató képernyőjén
azonnal megjelenik az eredmény, az oktató pedig valamennyi hallgató eredményét látja a saját
képernyőjén. Minden helyes válasz egy pontot ér.
Az írásbeli záróvizsga A és B vizsgarészből áll, és kötelező az A vizsgarésszel kezdeni. A szóbeli
záróvizsgára bocsátás előfeltétele az egyik vizsgarészből legalább 50% elérése. Amennyiben mindkét
vizsgarészből sikertelen lenne a teszt, akkor a záróvizsga írásbeli része sikertelennek minősül és a
következő záróvizsga időszakban van lehetősége a hallgatónak az írásbeli rész megismétlésére.
Az írásbeli eredménye: 50% és felette megfelelt, 50% alatt nem megfelelt.
Az írásbeli eredményét a záróvizsga-bizottság figyelembe veszi a végső értékelésnél.
2. Szóbeli
A szóbeli záróvizsga szintén két komponensből áll, a szakdolgozati portfólió bemutatásából és egy – a
pszichológiai alaptudományi szakágainak ismeretanyagát átfogó, előre meghatározott kérdéssorból
származó – tétel kidolgozásából és kifejtéséből áll. A tételeket az illetékes szaktanszékek a záróvizsga
előtt legalább fél évvel közreadják.
A szóbeli záróvizsga menete az alábbi:
a. A hallgató 15 percben ismerteti a szakdolgozati portfólió elemeit képező négy
műhelymunkáját, kiemelten a legalaposabban kidolgozottat, majd 10 percben válaszol a bíráló
és a záróvizsga-bizottság tagjai által feltett kérdésekre.
b. A hallgató 10 percben kifejti a húzott tételét, majd 10 percben válaszol a záróvizsga-bizottság
tagjainak a tételből feltett kérdéseire.
A záróvizsgának mindkét szóbeli komponensét a vizsgabizottság ötfokozatú érdemjeggyel értékeli. A
vizsgázónak bármely komponensben legalább kettes érdemjegyet kell elérnie ahhoz, hogy a
záróvizsga egésze érvényes legyen. A záróvizsga végső érdemjegyét a szóbeli komponensek átlaga
adja, figyelembe véve az írásbeli záróvizsga eredményét.
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A záróvizsga-bizottság legalább négytagú. Elnöke a Pszichológiai Intézet vezető oktatója, aki az
alapképzés egy tantárgyának tantárgyfelelőse, két tagja a Pszichológiai Intézet minősített oktatója.
A negyedik tagja külső személy, a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló
szakember, lehetőség szerint a pszichológia minősített oktatója. A záróvizsga-bizottság tagjai közösen
állapítják meg a záróvizsga érdemjegyét.
Jelen szabályzatot a Pszichológiai Intézet Tanácsa hagyta jóvá 2012. január 11-én. Az itt nem szereplő
kérdésekben a mindenkor érvényben lévő képesítési követelmény, tanterv és a tanulmányi és
vizsgaszabályzat az irányadó.
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