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Segédlet az online szóbeli vizsgák lebonyolításához

A távolléti oktatás keretében a Természettudományi és Technológiai Karon a szóbeli vizsgákat
online módon, az egyetem elearning rendszerében webinárium szoftverek segítségével
bonyolítjuk le. A vizsgák technikai kivitelezése és dokumentálása során az alábbi szabályokat
szükséges betartani:
1. Az elearning rendszerben a webináriumos vizsgákat az egyes kurzusok moodle oldalán
szükséges meghirdetni. Itt mind az oktatói, mind a hallgatói tevékenység naplózásra kerül, ami
későbbi hallgatói panaszok, esetleg ellenőrzések miatt fontos.
2. Az egyes vizsganapokat célszerű önálló eseményként meghirdetni a kurzus moodle oldalán.
Egy vizsganapra a neptunban jelentkezett hallgatókat a vizsgáztató osztja be és rendeli
időpontokhoz. A vizsganap időbeosztását a moodle-ben kell közzétenni legkésőbb egy nappal
a vizsga előtt. A vizsgán a hallgatók az időbeosztás alapján csatlakoznak a webinárium
eseményhez.
3. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz) rendelkezése szerint „A vizsgákon a vizsgáztatón
és a vizsgázón kívül jelen kell lennie egy oktatónak vagy hallgatónak.”, ami mind a hallgatók,
mind az oktatók érdekeit szolgálja. Az online vizsgák során ezt a követelményt kétféle módon
lehet kielégíteni: (1) a vizsgáztató gondoskodik arról, hogy a webináriumon a vizsga teljes
időtartamában a vizsgázón kívül még egy hallgató, vagy egy másik oktató is részt vesz. Például
megoldás lehet az, hogy egy hallgató vizsgáján az időbeosztás alapján őt követő hallgató is
jelen van, az utolsó előtti vizsgázó pedig meghallgatja az utolsót. (2) Amennyiben harmadik
személy csatlakozása nem megoldható, a vizsgáztató hangfelvételt kell készítsen a vizsgáról. A
hangfelvétel készítése során szigorúan be kell tartani az egyetem Adatvédelmi Központja által
kiadott adatvédelmi szabályokat.
5. Nagy létszámú kurzusok esetén előfordulhat, hogy a vizsgáztató nem ismer személyesen
minden vizsgázót. Ilyen esetekben a vizsga megkezdése előtt el kell végezni a hallgató
azonosítását, ami a személyazonosító dokumentumainak a kamerán keresztül történő
ellenőrzését jelenti. Fontos, hogy a személyazonosság ellenőrzése során sem videó, sem
hangfelvétel nem készülhet. Ha a fenti szabály alapján hangfelvételre volna szükség a vizsgán,
az csak az azonosítást követően történhet. Az Adatvédelmi Központ tájékoztatója kiterjed a
hallgató jogszerű távazonosítására is, kérjük, hogy tanulmányozzák át a korábban kiadott
adatvédelmi szabályzatot.
6. Az eLearning Központ tájékoztatása alapján a moodle-be beágyazható webinárium
szoftverek közül (BBB és Webex), jelenleg csak a Webex-ben van lehetőség hangrögzítésre. A
BBB leterheltsége miatt, a szolgáltató ezt a funkciót nem garantálja. A Webex-ben a
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hangfelvétel beállításai között a saját számítógépet kell megjelölni az adattárolás helyeként.
Hangfelvételt csak akkor készítsünk, ha az nem kerülhető el a fentiek alapján.
7. A távazonosítás és hangfelvétel készítés, valamint a hangfelvétellel létrejött adatok kezelése
a GDPR hatálya alá esik. Egyetemünk Adatvédelmi Központja részletes útmutatót készített a
fenti tevékenységek oktatók általi elvégzéséhez. Az útmutató és két kiegészítése tartalmazza az
online vizsgán az oktató és a hallgató adatvédelemmel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit is.
Arra kérjük a TTK munkatársait, hogy figyelmesen tekintsék át ezeket a dokumentumokat!
Fontos, hogy előre át kell gondolni, biztosítható-e a harmadik személy jelenléte a vizsgán, vagy
szükséges a hangfelvétel, mert a hangfelvétel készítés előtt a vizsgázót bizonyíthatóan
tájékoztatni kell a jogszabályoknak megfelelően. Az Adatvédelmi Központ elkészítette az
ehhez szükséges tájékoztatót, amelyet a vizsganap eseményéhez célszerű elhelyezni a moodleben. A hangfelvétel készítés előtt a vizsgáztató ellenőrizze a moodle-ben a hallgató naplózott
tevékenységei között, hogy megnyitotta-e a tájékoztatót.
8. Szükség esetén a moodle-be ágyazott webinárium eszközök mellett más, hasonló funkciókkal
rendelkező szoftverek (Skype, Google Meet, MS Teams, …) is használhatók. Nagyon fontos,
hogy a szoftver folyamatos hang és képi kapcsolatot tegyen lehetővé a hallgatóval, és ha
szükségessé válik hangrögzítés, akkor az is megoldható legyen. A moodle-be nem ágyazható
szoftverek használata esetén is szükséges a moodle-ben a vizsgát meghirdetni és ott az egyes
vizsganapok időbeosztását (és az adatvédelmi nyilatkozatot) a 2. pont alapján elhelyezni.
9. A webinárium szoftverek azt is lehetővé teszik, hogy a vizsga közben a vizsgáztató megadja
a jogot a vizsgázónak a „prezentálásra”, azaz a képernyőjének megosztására. Ennek
segítségével a hallgató megkérhető arra, hogy ppt prezentációt, vagy valamilyen írásos
dokumentumot mutasson be. Szintén hasznos lehet a „white board” funkció, amelynek
segítségével mind a vizsgázó, mind a vizsgáztató tud egy grafikus ablakban az egérrel rajzolni,
vagy billentyűzetről írni.

