Germanisztika alapszak – Néderlandisztika szakirány BA
Etalon 1,2 és záróvizsga menetrendje a 2019/20-as tanév II. félévében

Etalon 1
NINCS írásbeli vizsga
Szóbeli: Zoom-on keresztül, a vizsga rögzítésre kerül. A hallgató a bejelentkezés után
ellenőrizhető, hogy nem használ meg nem engedett segédeszközöket.
NINCS felkészülési idő.
A vizsga részei:






Szókincsteszt (10 szó a Taal Vitaal-ból)
Általános beszélgetés egy témáról
Képleírás
Szituáció
Szöveg fordítása, a szövegből nyelvtani jelenségek felismerése és magyarázata.

Értékelés:
 A vizsga végén a bizottság értékeli a hallgató feleletét és az utolsó vizsgázó felelete
után, de még a vizsga napján Neptun-üzenetben értesíti a hallgatót az eredményről.

Etalon 2
NINCS írásbeli vizsga
Szóbeli: Google Hangouts-on keresztül, a vizsga rögzítésre kerül. A hallgató a bejelentkezés
után ellenőrizhető, hogy nem használ meg nem engedett segédeszközöket.
NINCS felkészülési idő.
A vizsga részei:







Szókincsteszt (10 szó a Taal Totaal-ból és a Contact 2-ből)
Általános beszélgetés egy témáról
Képleírás
Szituáció
Fordítás (5 mondat holland-magyar, 5 mondat magyar-holland)
Nyelvtani kérdések egy szöveg alapján

Értékelés:
 A vizsga végén a bizottság értékeli a hallgató feleletét és az utolsó vizsgázó felelete
után, de még a vizsga napján Neptun-üzenetben értesíti a hallgatót az eredményről.

Záróvizsga Germanisztika alapszak – Néderlandisztika szakirány BA
Tervezett időpont: 2020. május 25., 9.30 óra
NINCS írásbeli vizsga
Szóbeli: Skye-on keresztül, a vizsga rögzítésre kerül
Nincs felkészülési idő
Várható vizsgaidőtartam hallgatónként: 30 perc + 5 perc értékelés
A szóbeli vizsga részei:







Szakdolgozatvédés: a hallgató államvizsga előtt egy héttel szakdolgozatáról Power
Point perezentációt küld (videót is vesznek fel hozzá, ezt most gyakorolják az egyik
szemináriumon a lektornővel) az államvizsga-bizottság elnökének (Pusztai Gábornak),
aki azt a tagoknak körbeküldi. Az államvizsga első részében a tagok kérdéseket
tesznek fel a prezentációval kapcsolatban.
A szóbeli témák (irodalomtörténet, nyelvészet, országismeret) közül a hallgatónak
kettőből kell vizsgáznia (attól függően, hogy a szakdolgozatát milyen témában írta,
abból nem kell vizsgáznia, pl. ha irodalomból írta a szakdolgozatot, akkor csak
nyelvészetből és országismeretből kell vizsgáznia).
Téma 1 (tanár adja a témát, szabad beszélgetés a témáról)
Téma 2 (tanár adja a témát, szabad beszélgetés a témáról)

Értékelés:


a bizottság a feleletek elhangzása és a hallgató skype-ból való kilépése után értékeli a
feleletet.



A hallgató neptun üzeneten keresztül a vizsga legvégén (miután minden hallgató
lefelelt) kapja meg az eredményt.

