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MAGYAR NYELV-, IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI INTÉZET 

ZÁRÓVIZSGÁINAK ELJÁRÁSRENDJE 

 

A tájékoztató elérhető az alábbi linken is: 
http://www.kre.hu/nyelveszet/index.php/altalanos-tajekoztato-a-zarovizsgakrol 
 
 

A bolognai rendszerben záróvizsgázó hallgatók záróvizsgája az adott szak KKK-jának megfelelően 
történik. Alapképzésben (BA) a záróvizsga két részből áll: 1) a szakdolgozat védése, 2) a tantárgyi szóbeli vizsga. 
 
I. Magyar alapszak (BA): 

1. Szakdolgozat védése: a szakdolgozatban foglalt tartalom rövid összegzése, felkészülési idő nélkül, szabad 
előadás formájában (segédanyag, pl. diasor nem használható), valamint a bíráló(k) és a záróvizsga-bizottság 

tagjai által megfogalmazott kérdésekre, észrevételekre azonnal vagy nagyon rövid gondolkodási idő után 
adandó válaszok (8-10 percben); online szóbeli vizsga formában, Microsoft Teams-en keresztül; 

2. Tantárgyi szóbeli vizsga: a záróvizsga-bizottság a honlapon közrebocsátott megfelelő tételsor alapján kijelöl egy 

irodalmi és egy nyelvészeti tételt, a hallgató azonnal vagy nagyon rövid gondolkodási idő után ismerteti a 
tételek tartalmát (tételenként 10-10 percben, semmilyen segédanyag nem használható).  
Figyelem: a záróvizsga-bizottság a kijelölt tételekhez kapcsolódó kérdések mellett más tételekhez tartozó 

kérdéseket is feltehet a hallgatónak, melyekre a hallgató szintén azonnal vagy nagyon rövid gondolkodási idő után 
válaszol, segédanyag használata nélkül. Online szóbeli vizsga oktató(k) által adott tételekkel és kérdésekkel, 
Microsoft Teams-en keresztül. 
A tételsor megtalálható itt: https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-11-09-16/2015-10-20-11-15-36/magyar-nyelv-
irodalom-es-kulturatudomanyi-intezet/zarovizsgatetelek.html 

 
 
II. Irodalom- és kultúratudomány diszciplináris mesterképzés (MA): 

A szakdolgozat védése: a szakdolgozatban foglalt tartalom rövid összegzése, felkészülési idő nélkül, szabad 
előadás formájában (segédanyag, pl. diasor nem használható), valamint a bíráló(k) és a záróvizsga-bizottság 
tagjai által megfogalmazott kérdésekre, észrevételekre azonnal vagy nagyon rövid gondolkodási idő után adandó 
válaszok (összesen 10-15 perc); online szóbeli vizsga formában, Microsoft Teams-en keresztül. 
 
 
III. Osztatlan képzésben megvalósuló tanári mesterszakon záróvizsgázó hallgatók záróvizsgájának részei:  

1. szakos zárás az egyik szakon,  
2. szakos zárás a másik szakon,  

3. a tanári képesítő vizsga.  
4. szakdolgozat védése – erre akkor kerül sor, amikor a hallgató abból a szakjából vizsgázik, amelyikből a 

szakdolgozatát írta. 
 

A szakos záróvizsgák részei:  
a) a szakdolgozat védése a választott szakon, amely a szakdolgozat bemutatásából és a hallgatóhoz intézett kérdések, 

valamint a bírálatban megfogalmazott észrevételek, kiegészítések megválaszolásából áll;  
b) a szakok által meghatározott tételsor(ok)ból, illetve feladatokból tett vizsga mindkét szakon. 

 
 

III.1. Magyar szakos záróvizsga: 
a) ha magyar szakból írta a hallgató a szakdolgozatát, a szakdolgozat védése: a szakdolgozatban foglalt tartalom rövid 

összegzése, felkészülési idő nélkül, szabad előadás formájában (segédanyag, pl. diasor nem 
használható), valamint a bíráló(k) és a záróvizsga-bizottság tagjai által megfogalmazott kérdésekre, 

észrevételekre azonnal vagy nagyon rövid gondolkodási idő után adandó válaszok (8-10 percben); online 
szóbeli vizsga formában, Microsoft Teams-en keresztül; 

b) a MNYIKI által meghatározott megfelelő tételsorokból tett vizsga: a záróvizsga-bizottság a honlapon 
közrebocsátott megfelelő tételsor alapján kijelöl egy irodalmi és egy nyelvészeti tételt, a hallgató azonnal vagy 
nagyon rövid gondolkodási idő után ismerteti a tételek tartalmát (tételekként 10 percben, semmilyen 
segédanyag nem használható). Figyelem: a záróvizsga-bizottság a kijelölt tételekhez kapcsolódó kérdések mellett 

más tételekhez tartozó kérdéseket is feltehet a hallgatónak, melyekre a hallgató szintén azonnal vagy nagyon 
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rövid gondolkodási idő után válaszol, segédanyag használata nélkül. Online szóbeli vizsga oktató(k) által adott 
tételekkel és kérdésekkel, Microsoft Teams-en keresztül. 
A tételsorok megtalálhatók itt: https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-11-09-16/2015-10-20-11-15-36/magyar-
nyelv-irodalom-es-kulturatudomanyi-intezet/zarovizsgatetelek.html 

c) A tanári képesítő vizsga a záróvizsga utolsó része, amelyben a hallgató tanúsítja, hogy képes a képzés 
különböző területein elsajátított tudás integrálására, prezentálására, a szaktárgyi-diszciplináris tudás 
iskolai gyakorlatban való alkalmazására, alkotó módon történő felhasználására. Az osztatlan képzés 

tanári képesítő vizsgájának részeiről, menetéről a Tanárképző Központ ad tájékoztatást.  
 
 
IV. Rövid ciklusú képzésben megvalósuló osztatlan tanári mesterszak záróvizsga részei: 

1. a portfólió védése,  
2. pedagógia-pszichológia komplex tételsorból (pedagógia, pszichológia, valamint szakos szakmódszertani tételek), 

illetve szakos komplex tételsorból (diszciplináris és szakmódszertani tartalmak) tett vizsga (képzéstípus szerint). 
 

IV.1. Magyartanári és magyar mint idegen nyelv tanári szakos komplex tételsorok: 

A záróvizsga-bizottság a honlapon közrebocsátott megfelelő tételsor alapján kijelöl egy irodalmi és egy 

nyelvészeti tételt, a hallgató azonnal vagy nagyon rövid gondolkodási idő után ismerteti a tételek tartalmát 
(tételekként 10 percben, semmilyen segédanyag nem használható).  
Figyelem: a záróvizsga-bizottság a kijelölt tételekhez kapcsolódó kérdések mellett más tételekhez tartozó kérdéseket 

is feltehet a hallgatónak, melyekre a hallgató szintén azonnal vagy nagyon rövid gondolkodási idő után válaszol, 
segédanyag használata nélkül.  

A 4 és 5 féléves képzésben résztvevő hallgatók számára: online szóbeli vizsga oktató(k) által adott tételekkel 
és kérdésekkel, Microsoft Teams-en keresztül (képzéstípus szerinti tételsorral). 
Az RCL magyartanári és magyar mint idegen nyelv tanári komplex záróvizsakérdések képzéstípusok szerint 
megtalálhatók itt: https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-11-09-16/2015-10-20-11-15-36/magyar-nyelv-irodalom-es-
kulturatudomanyi-intezet/zarovizsgatetelek.html 

A rövid ciklusú képzés tanári záróvizsgájának részeiről, menetéről a Tanárképző Központ ad tájékoztatást.  
 
 
V. Osztott (ciklusokra bontott) képzésben megvalósuló tanári mesterszak záróvizsga részei:  

1. a tanári szakdolgozat bemutatása és védése,  
2. komplex szóbeli vizsga. 

 
 

V.1. Magyartanár osztott tanári mesterképzés: 

a) Tanári szakdolgozat védése: a szakdolgozatban foglalt tartalom rövid összegzése, felkészülési idő nélkül, 
szabad előadás formájában (segédanyag, pl. diasor nem használható), valamint a bíráló(k) és a záróvizsga-

bizottság tagjai által megfogalmazott kérdésekre, észrevételekre azonnal vagy nagyon rövid gondolkodási idő 
után adandó válaszok (8-10 percben); online szóbeli vizsga formában, Microsoft Teams-en keresztül; 

b) Komplex szóbeli vizsga: a záróvizsga-bizottság a honlapon közrebocsátott megfelelő tételsor alapján 
kijelöl egy irodalmi és egy nyelvészeti tételt, a hallgató azonnal vagy nagyon rövid gondolkodási idő után 
ismerteti a tételek tartalmát (tételenként 10 percben, semmilyen segédanyag nem használható). Figyelem: a 
záróvizsga-bizottság a kijelölt tételekhez kapcsolódó kérdések mellett más tételekhez tartozó kérdéseket is feltehet 

a hallgatónak, melyekre a hallgató szintén azonnal vagy nagyon rövid gondolkodási idő után válaszol, segédanyag 
használata nélkül. Online szóbeli vizsga oktató(k) által adott tételekkel és kérdésekkel, Microsoft Teams-en 
keresztül. 
A tételsorok megtalálhatók itt: https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-11-09-16/2015-10-20-11-15-36/magyar-
nyelv-irodalom-es-kulturatudomanyi-intezet/zarovizsgatetelek.html 

 
 
 
VI. Szakirányú továbbképzések 
 

VI.1. Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember 
Online záróvizsga, Microsoft Teams segítségével. Szakdolgozat védése: a dolgozat rövid ismertetése, válasz a 

szakdolgozat-bírálatra és a bírálattal együtt kapott két kérdésre adott válaszok. A bizottság két tagja a 
dolgozatok két bírálója. A jelen helyzetben a bizottságnak nincs külsős tagja. 

 
VI.2. Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus (Beregszász, Budapest) 
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Online záróvizsga, Microsoft Teams segítségével: szakdolgozat védése és a bírálattal együtt kapott két kérdésre 
adott válasz. 

A szakdolgozat védése: a szakdolgozatban foglalt tartalom rövid összegzése, felkészülési idő nélkül, 
előadás formájában, 6-8 diából álló, képernyőn megosztott bemutató segítségével, valamint a bíráló(k) és a 

záróvizsga-bizottság tagjai által megfogalmazott kérdésekre, észrevételekre azonnal vagy nagyon rövid 
gondolkodási idő után adandó válaszok (8-10 percben); online szóbeli vizsga formában, Microsoft Teams-en 
keresztül. 

 
 

A szakdolgozatok elbírálásakor és a záróvizsga lebonyolításkor a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói 
követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) 
(lásd: http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html) hatályos rendelkezései szerint járunk el. 
 
A záróvizsga végén a bizottság értékeli a feleletet, megadja a szakdolgozat és a záróvizsga jegyét. 
 
Budapest, 2020. május 14.  
 
 
 

      Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 

 
 

http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

