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1. ZÁRÓVIZSGÁK, ZÁRÓSZIGORLATOK ÉS PORTFÓLIÓVÉDÉS IDŐPONTJAI 
 
Záróvizsga napja: 2022. június 20-22. 
A záróvizsga pontos beosztásáról, valamint a zárószigorlatok időpontjairól e-mailben küldünk 
tájékoztatást. 
 
Portfólióvédés: 2022. június 18. 
A portfólióvédés pontos beosztásáról e-mailben küldünk tájékoztatást. 

2. ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZÉS 
 
A hallgató köteles a záróvizsgára előzetesen bejelentkezni. A bejelentkezést a Neptun 
rendszerben a megfelelő kérvény kitöltésével és beküldésével kell megtennie június 1. és június 
12. között. 
 
Az Ügyintézés/Kérvények menüponton az alábbi kérvények közül minden hallgatónak csak a 
képzésének megfelelő jelenik meg: 
Záróvizsgára jelentkezés állami ösztöndíjas/államilag támogatott képzés esetén 2021/22/2 
Záróvizsgára jelentkezés önköltséges/ költségtérítéses képzés esetén 2021/22/2 

 
A költségtérítéses/önköltséges hallgatók záróvizsgadíjat kötelesek fizetni (államilag 
támogatott/állami ösztöndíjas hallgatóknak nem kell), amelynek díját a záróvizsgára jelentkezés 
kérvényének beküldése után a rendszer automatikusan kiírja. 
A záróvizsgadíj befizetését a Neptunon keresztül kell megtenni legkésőbb június 12-ig. 
A záróvizsgadíj befizetése előfeltétele a hallgató záróvizsgára bocsátásának. 
A záróvizsgadíj összege: 6000 Ft. 

FIGYELEM! A fenti határidőn túl már nem lehet záróvizsgadíjat befizetni! 



2 

 

3. ZÁRÓVIZSGA TUDNIVALÓK 
 

Egy-egy záróvizsgarész tervezett időtartama: 15 perc. 
 
Alapvető fogalmak: 

- zárószigorlat: bizonyos szakokon a záróvizsgára bocsátás előfeltétele, hogy a hallgató 
letegye szakjához/specializációjához kapcsolódó zárószigorlatát. 
- szakdolgozat megvédése: a hallgató röviden bemutatja dolgozatát, majd a jelenlévő 
bizottsági tagok kérdéseire válaszol. A hallgatónak célszerű a dolgozatok bírálataiban 
megfogalmazott kritikai szempontok szerint felkészülni válaszaival. 
- hat tétel: minden konzulens köteles megadni az általa vezetett dolgozat témájához 
kapcsolódó hat tételt. A tételeket a bírálattal együtt a Tanulmányi Osztály továbbítja a 
hallgatónak. A bizottság e tételek közül fog választani saját belátása szerint, melyet a 
hallgatónak tudnia kell kifejteni, a felmerülő kérdésekre választ adni. 
 

3.1. Teológia (TEO) 
        Katekéta – lelkipásztori munkatárs szak (KLM) 

A záróvizsga két részből áll:  
1. a szakdolgozat megvédése;  
2. hat tétel. 

3.2. Osztatlan tanárképzés (OTMN, OTMN-ELTE, OTMN-ELTE-11, OTME) 
A záróvizsga: 

A kétszakos képzéseken a záróvizsga öt részből áll: 
1. portfólió megvédése; 
2. szakdolgozat megvédése; 
3. hat tétel; 
4–5. szakmódszertani zárószigorlat (mindkét szak) 

 
A hittan szakmódszertani zárószigorlat tételsora letölthető a honlapról: 
https://sapientia.hu/sites/default/files/2021-03/Hittan-szakmodszertan_zarovizsga_2019.pdf 
Az ELTE-s hallgatók számára is a záróvizsga minden része a Sapientia Főiskolán zajlik. 

 
Az egyszakos hittanár-nevelőtanár képzésen a záróvizsga négy részből áll: 

1. portfólió megvédése; 
2. szakdolgozat megvédése; 
3. hat tétel; 
4. szakmódszertani zárószigorlat (hittan) 

 
A zárószigorlat tételsora letölthető a honlapról: 
https://sapientia.hu/sites/default/files/2021-03/Hittan-szakmodszertan_zarovizsga_2019.pdf 

3.3. Tanári mesterképzés (MA) 
A 2017. 09. 01. előtt kezdett hallgatóknak a záróvizsga három részből áll: 

1. portfólió megvédése; 
2. szakdolgozat megvédése; 
3. hat tétel. 

A 2017. 09. 01. után kezdett hallgatóknak a záróvizsga egy részből áll: portfólióvédés. 
 

  

https://sapientia.hu/sites/default/files/2021-03/Hittan-szakmodszertan_zarovizsga_2019.pdf
https://sapientia.hu/sites/default/files/2021-03/Hittan-szakmodszertan_zarovizsga_2019.pdf
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3.4. Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzés (PT) 
A zárószigorlat: 

Minden PT szakos hallgató köteles zárószigorlatot tenni. 
 
A záróvizsga: 

A záróvizsga három részből áll: 
1. zárószigorlat; 
2. szakdolgozat megvédése; 
3. hat tétel. 

 
A zárószigorlat tételsora letölthető a honlapról: 
https://sapientia.hu/sites/default/files/2021-03/PT_zaroszigorlat_2019_1.pdf 

 
3.5. Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzés (GYIT) 

A zárószigorlat: 
Minden PT szakos hallgató köteles zárószigorlatot tenni. 

 
A záróvizsga: 

A záróvizsga három részből áll: 
1. zárószigorlat; 
2. szakdolgozat megvédése; 
3. hat tétel. 

 
A zárószigorlat tételsora letölthető a honlapról: 
https://sapientia.hu/sites/default/files/2021-03/GYIT_ZAROVIZSGA__2019.pdf 

3.6. Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzés (RTI) 
A záróvizsga: 

A záróvizsga két részből áll: 
1. szakdolgozat megvédése; 
2. hat tétel. 

4. SIKERTELEN ZÁRÓSZIGORLAT ÉS/VAGY ZÁRÓVIZSGA 
 
Ha egy hallgató sikertelen zárószigorlatot tesz, nem bocsátható záróvizsgára. Ez esetben 
zárószigorlatot és záróvizsgát ismételni leghamarabb csak a következő félév záróvizsga-
időszakában lesz lehetősége. A záróvizsga ismétlésének díjáról az ismétlés félévekor érvényben 
lévő Tanrend rendelkezik. 
 
Ha egy hallgató sikertelen záróvizsgát tesz, ismételni leghamarabb csak a következő félév 
záróvizsga-időszakában lesz lehetősége. A záróvizsga ismétlésének díjáról az ismétlés félévekor 
érvényben lévő Tanrend rendelkezik. 
 

 
Mindenkinek sikeres záróvizsgát kívánunk! 

A Tanulmányi Osztály munkatársai 

https://sapientia.hu/sites/default/files/2021-03/PT_zaroszigorlat_2019_1.pdf
https://sapientia.hu/sites/default/files/2021-03/GYIT_ZAROVIZSGA__2019.pdf

