A földrajz alapszak (BSc) záróvizsga-rendje (tanári szakirány)

Szakdolgozat
A szakon szakdolgozat készítendő (ennek követelményeit a Földrajz központ – részletes
tanszékközi egyeztetés alapján - az elmúlt tanévben elkészítette, az intézeti vezetéshez
továbbította, a hallgatóknak közzétette, ezek alapján elkezdődött az előzetes jelentkezés).
A szakdolgozati munkát a szak tanterve szerint a 6. félévben kell felvenni, kreditértéke 10.,
teljesítése a témavezető értékelése alapján történik.
Záróvizsga
A záróvizsga a benyújtott szakdolgozat bemutatásából, védéséből és szóbeli vizsgából áll (a
szakdolgozat bemutatása és védése, illetve a szóbeli záróvizsga időben szétválhat, de
egységesen képezi a záróvizsgát). Ennek során a teljesítmény 3 érdemjeggyel minősül:
1. a szakdolgozat értékelése a témavezető és a kijelölt bíráló együttes véleménye
alapján (5 fokozatú skálán);
2. a védés értékelése (5 fokozatú skálán);
3. a szóbeli záróvizsga értékelése (5 fokozatú skálán).
A szóbeli záróvizsga tartalma
A szak szóbeli záróvizsgáján a hallgatók 2 tételből felelnek.
Az első tételsor „közös”, azaz bármely szakirányt választók esetén azonos, a szakmai
törzsanyagot, természet- és társadalom-földrajzi ismeretköröket egyaránt tartalmazó 16
tételből áll össze. A tételek között markáns súllyal szerepelnek – a tételeknek, mintegy felét
adják – a mintatantervben az Általános földrajz szigorlatot követő szemeszterekben hallgatott
„regionális” tárgyak: Magyarország és Európa természet- és társadalomföldrajza, mivel ezen
kiemelt fontosságú szakmai kérdéskörök átfogó számonkérésére korábban nincs mód.
Ezt egészíti ki a második, 8 kérdést tartalmazó tételsor, ami kimondottan a tanári szakirányt
végzők számára a közoktatásban jelentős szerepet játszó, de a „közös” 16 tétel között nem
szereplő témakörökre tejed ki, elsősorban ugyancsak Európa, a Kárpát-medence és
Magyarország földrajzához kapcsolódóan.
A pedagógiai modulok követelményeit feltehetően a PPK fogja összeállítani és megküldeni, a
vizsga rendjére vonatkozóan csak azt követően lehet végleges javaslatot tenni. A jelenlegi
állapot szerinti javaslat az, hogy a vizsgán a jelölt a 24 tételből két tételből, egy alapvetően
természet- és egy alapvetően társadalom-földrajzi tárgyúból felel, az értékelés (érdemjegy)
együttesen, egy osztályzattal történik. Amennyiben valamely pedagógiai tételből is felelnie
kell, és erről egyéb eljárásmódra utasítás nem érkezik, az értékelés (érdemjegy) akkor is
együttesen, egy osztályzattal történik.
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