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A PÉCSI  TUDOMÁNYEGYETEM KULTÚRATUDOMÁNYI, 

PEDAGÓGUSKÉPZŐ ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR 

ÉLELMISZERGAZDASÁGTANI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET 

 

SZŐLÉSZ-BORÁSZ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 
 

ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA   

 

mely vonatkozik az intézet által gondozott szőlész-borász felsőoktatási szakképzési szakra. Az 

intézet által gondozott felsőoktatási szakképzésekben a szakképzésre vonatkozó rendelkezések 

szerinti záróvizsgát kell tenni. A záróvizsga kapcsán a PTE Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatának 61. § és 62. § rendelkezései az irányadóak. 

(1) A hallgató a képzés lezárásaként a képzési követelményekben meghatározottaknak 

megfelelően záróvizsgát köteles tenni.  

(2) A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és 

képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot 

kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a képzés tárgyait 

átfogó, komplex szóbeli vizsgából áll. A szóbeli tétel egymáshoz nem kapcsolódó A 

és B tételekből áll. A tételek esetében az alapozó ismeretek, míg B tételeknél a 

szakmai ismeretek kerülnek számonkérésre. 

(3) A záróvizsga követelményeit (a témaköröket) és a kötelező szakirodalmat a 

záróvizsgát megelőzően legalább három hónappal a karon szokásos módon közzé 

kell tenni.  

A záróvizsga pontos beosztásáról, időpontjáról, helyéről a hallgatók legkésőbb a 

záróvizsga-időszak előtt 2 héttel tájékoztatást kapnak. 

(4) A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő záróvizsga-időszakban a 

hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, 

határidő nélkül, bármelyik záróvizsga-időszakban a záróvizsga letétele idején 

érvényes képzési követelmények szerint letehető.  

(5) A záróvizsga-időszakok beosztását tanévenként a Kari Tanács határozza meg, és 

teszi közzé. 

(6) Záróvizsgára a tanév időbeosztásában megjelölt határidőig, írásban, a tanulmányi 

hivatalnál az a hallgató jelentkezhet, aki végbizonyítványát várhatóan legkésőbb a 

záróvizsgája kezdetéig megszerzi, vagy megszerezte. 

(7) A záróvizsgán az a hallgató vehet részt, aki a végbizonyítványt az Egyetemen 

megszerezte. 

(8) A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező jelölt a (4) bekezdésekben foglalt 

eltérésekkel, továbbá a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott térítési díj 

megfizetése mellett jelentkezhet, illetve vehet részt a záróvizsgán, feltéve, hogy 

végbizonyítványát az Egyetemen szerezte. 

(9) A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenni, amelynek elnöke és legalább még 

két tagja van.  

A záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi 

vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens legyen, továbbá legalább 

egy tagja vagy ne álljon foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az Egyetemmel, 

vagy a záróvizsgázó szakjától eltérő szakon oktató személy legyen. A záróvizsga 
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letétele záróvizsga bizottság (Bizottság) előtt történik, melynek összetétele a 

következő:  

a) elnök, akit az intézetigazgató felkért és a Kari Tanács e minőségében 

előzetesen elfogadott és a Dékán kinevezett, 

b) legalább két fő tag, akiket a szakfelelős felkért és a megbízást elfogadták. 

(10) A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A Bizottság a vizsgatételek (A és B tétel) 

osztályzatát zárt tanácskozás keretében állapítja meg. Szavazategyenlőség esetén az 

elnök szavazata dönt. A záróvizsga eredményét a bizottság elnöke szóban hirdeti ki. 

Amennyiben a hallgató mindkét eredetileg kihúzott tételből legalább elégséges 

érdemjegyet kap, akkor a záróvizsga minősítését az alábbi módon kell megállapítani:  

ZV minősítés = (szóbeli A + szóbeli B) /2; egész számra kerekítve a Bizottság 

szavazata alapján. 

(11) Amennyiben a hallgató teljesítménye az egyik tételnél elégtelen, a bizottság 

lehetőséget biztosít póttétel húzására. Ebben az esetben a póttétel az elégtelenre 

minősített tétel helyébe lép. Ha a vizsgázó teljesítménye a póttételből is elégtelen, 

akkor a záróvizsga sikertelennek minősül, ellenkező esetben a záróvizsga minősítése 

elégséges (2,00) 

A záróvizsga minősítés ötfokozatú:  

   A záróvizsga minősítés ötfokozatú:  

     minősítés  érdemjegy  

     jeles   5 

     jó   4 

     közepes  3 

     elégséges  2 

     elégtelen  1 

  

(12) Ha a hallgató az adott záróvizsgát nem teljesítette (elégtelen érdemjegyet szerzett 

vagy a vizsgán nem jelent meg) a hallgatói jogviszonya megszűnését követően, a 

következő záróvizsga időszak záróvizsgájára a 61. § rendelkezései szerint 

jelentkezhet.  

(13) Sikeres a záróvizsga, ha a vizsgatantárgyak minősítése legalább elégséges. Sikeres 

záróvizsga nem javítható. 

(14) Az oklevél minősítése 

A záróvizsga érdemjegyeiből képzett átlageredmény:   

    minősítés   átlag  
    kitűnő    5,00 

    jeles    4,51-4,99 

    jó    3,51-4,50 

    közepes   2,51-3,50 

    elégséges   2,00-2,50 

(15) Az oklevél ünnepélyes átvételére a kari diplomaátadó rendezvények keretében van 

mód. Az oklevél ettől eltérő időpontban is átvehető a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatnak megfelelően. 

 

Szekszárd, 2018. március 21.   

 

Záradék: 

A PTE KPVK Kari Tanácsa 20/2018. (03.27.) számú határozatával fogadta el a 

záróvizsga szabályzatot. 


