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Záróvizsga-tájékoztató és tételsor
1. A záróvizsgára jelentkezés feltételei
A záróvizsga feltétele a képzésben meghatározott kurzusok elvégzése, az előírt kreditek
megszerzése, melyet az intézmény az abszolutórium kiállításával igazol, továbbá a szakdolgozat
eredményes elkészítése. Záróvizsgázni a tanulmányok abszolválását követően 5 éven belül van
lehetőség.
A záróvizsgára való jelentkezés a szakdolgozat leadásával történik.

2. A záróvizsgát megelőző teendők és időpontjaik
A szakdolgozat leadásának időpontja: március 31. Amennyiben a hallgató határidő után adja le
szakdolgozatát, a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat előírása szerinti külön eljárási díjat
köteles fizetni (2000,- Ft/hét). A szakdolgozat legkésőbb április 30-ig adható le.
A hallgatók a záróvizsga pontos időpontjáról legkésőbb május 8-án tájékoztatást kapnak a
Tanulmányi Osztálytól.
A hallgató legkésőbb a vizsga napja előtt egy héttel megkapja a bírálat egy példányát, melyben a
szakdolgozat védéséhez javasolt kérdések is szerepelnek.

3. A záróvizsga menete
A záróvizsgára az előzetesen meghirdetett időpontban kerül sor. A vizsga a szakdolgozat
megvédésből, továbbá a záróvizsga-tételsor szerint megjelölt témákban való jártasság
számonkéréséből áll. A záróvizsgáról záróvizsga-jegyzőkönyv készül.
Felkészülés: A kihúzott záróvizsga-tételek kidolgozására minimum 30 perc felkészülési idő, és a
főiskola által biztosított Biblia áll rendelkezésre.
A záróvizsga két részből áll:
a) A szakdolgozat megvédése: Miután a vizsgázó röviden összefoglalja szakdolgozatának
tartalmát és legfontosabb megállapításait, a záróvizsga-bizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel
az írásművel kapcsolatban a bírálati lap szerint.
b) A tételek számonkérése: Miután a vizsgázó szóban kifejti az egyes tételek tartalmát, a
záróvizsga-bizottság tagjai szükség esetén további kérdéseket tehetnek fel a témában, melyeket
a záróvizsga-jegyzőkönyvben rögzítenek.
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Értékelés: A záróvizsga eredményét a záróvizsga-tantárgyak egyszerű számtani átlaga adja,
melyet a záróvizsga-bizottság rövid tanácskozás után közöl a hallgatóval.
A záróvizsgáról való hiányzás csak orvosi felmentéssel igazolható. Ellenkező esetben az
intézmény a Hallgatói térítési és juttatási szabályzatban foglaltak szerint jár el.

4. Javítás lehetősége sikertelen záróvizsga esetén
A záróvizsga sikertelennek minősül, ha a hallgató szakdolgozat-védését a záróvizsga-bizottság
elégtelennek értékeli, illetve ha egy vagy több témakör számonkérésének eredménye elégtelen.
Ilyen esetben csak azokból a témakörökből szükséges újra vizsgázni, amelyek számonkérése
elégtelen lett.
A hallgató a záróvizsgát egy alkalommal külön kérelem nélkül is megismételheti. Ezt egy
következő záróvizsga-időszakban teheti meg, de amennyiben ezt a záróvizsga-bizottság
engedélyezi, akár ugyanabban a záróvizsga-időszakban is megpróbálkozhat az elégtelen
osztályzatok kijavításával. Amennyiben az újabb záróvizsga-kísérlet is részben vagy egészében
sikertelen lesz, a hallgató rektori engedéllyel újabb záróvizsgát tehet. Ezt követően már nincs
több lehetőség a záróvizsgázásra.

5. A vizsga során elkövetett szabálytalanságok kezelése
A hallgató részéről a vizsgaszabályok megsértésének minősülnek az alábbiak:
A főiskola által biztosított Biblián kívül egyéb segédanyag/segédeszköz használata;
Segítségkérés más hallgatótól;
A fentieken túlmenően bármely olyan magatartás, amely a vizsgázás menetét vagy a többi
hallgató felkészülését zavarja vagy akadályozza, és ezzel a hallgató ismételt felszólítás ellenére
sem hagy fel.
A vizsgázás szabályainak megsértése esetén a vizsga felügyeletét ellátó munkatársak a vétséget
elkövető hallgató vizsgáját felfüggesztik, és ellene fegyelmi eljárást kezdeményeznek, melyet a
Fegyelmi és Jogorvoslati Bizottság bonyolít le. A Fegyelmi és Jogorvoslati Bizottság a
fegyelemsértés tényét és a vele kapcsolatos határozatot jegyzőkönyvben rögzíti, melynek egy
példányát a hallgató is megkapja. A hallgató a Fegyelmi és Jogorvoslati Bizottság döntésével
szemben írásos fellebbezéssel élhet a Fellebbviteli Bizottság felé.
Amennyiben a hallgató a záróvizsga bármely részével kapcsolatban szabálytalanságot vagy
számára hátrányos bánásmódot tapasztal, ezt a Fegyelmi és Jogorvoslati Bizottságnak adott
beadványban jelezheti 15 napon belül. A szabálytalanságot legkésőbb a vizsga időpontját követő
második hét végéig ki kell vizsgálni, jegyzőkönyvbe kell foglalni, és a hallgatót tájékoztatni kell a
vizsgálat eredményéről.

6. A záróvizsga-bizottság összetétele
A záróvizsga-bizottság elnökből és két tagból áll. A bizottság legalább egy tagja egyetemi vagy
főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens, továbbá legalább egy tagja a főiskolával
foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személy.

. . . . .
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Záróvizsga-tételek

Elméleti jellegű kérdéseknél is várható a vizsgáztatók részéről gyakorlati szempontokat és
feladatokat érintő felvetés.
Idősek és betegek lelkigondozása
1)

2)
3)

Hol található a Szentírásban az idős kor gyengeségeinek az együttérző leírása? Más igei
kijelentések az idős kort illetően
Az idősek lelkigondozásának fő szempontjai
Mi a legfontosabb teendő súlyos betegség esetén? Igei kijelentések ezzel kapcsolatban
(A betegekért való imádság három módon lehetséges meghallgatása)
A betegek lelkigondozásának legfontosabb szempontjai, beleértve a fizikai gondoskodás
általában elhanyagolt szempontjainak az említését is, a test és lélek összefüggése
alapján

A fogyatékkal élők lelkigondozása
1)
2)
3)

A siketek és hallássérültek jellemző problémái, lelkigondozásuk, segítésük fő
szempontjai
A mozgáskorlátozottak helyzete, gondjai, lelkigondozásuk, segítésük fő szempontjai
A látássérültek nehézségei, gondjai, lelkigondozásuk, segítésük fő szempontjai

A lelkigondozó személye: etikai kívánalmak
1)
2)
3)
4)
5)

A lelkigondozástan bibliai alapjai és legfontosabb jellemzői
A lelkigondozói beszélgetéssel kapcsolatos alapvető etikai és gyakorlati kérdések
Isten, mint lelkigondozó az Illés-történetben
Jézus, mint lelkigondozó
Etikai kívánalmak a lelkigondozó személyére vonatkozóan

A haldoklók és gyászolók lelkigondozása
1)
2)
3)

A test-lélek kérdés és a halottak állapota a Biblia fényében
Bibliai alapelvek és tanácsok a gyógyíthatatlan betegek és a haldoklók, valamint
családtagjaik lelkigondozásához
Bibliai alapelvek és tanácsok a gyászolók lelkigondozásához

A szenvedélybetegek és családtagjaik lelkigondozása
1)
2)
3)
4)

5)

A függőség definíciója és típusai
Hogyan akadályozzák a függőségeink Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunkat?
A függőségek kialakulásának okai
A lelki egészség megőrzésének bibliai alapelvei, mint a szenvedélybetegségek
megelőzésének legfontosabb eszköze
Az alkoholizmus, mint pszichoszomatikus betegség
Az alkoholbetegség típusai
A Jellinek- féle ivási típusok
Az alkoholista személy körül kialakuló diszfunkciós család
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6)
7)
8)
9)

Tanácsadás alkoholbetegek családtagjai számára
Mit tegyenek, és mit ne tegyenek a saját gyógyulásuk érdekében?
Mit tegyenek, és mit ne tegyenek az alkoholbeteg gyógyulása érdekében?
Mit jelent ez a megállapítás: Az alkohol az alkoholizmusnak nem oka, hanem kelléke
Az akaraterő és az alkoholbetegség
Milyen tényezők szükségesek az alkoholbetegségből való meggyógyuláshoz, illetve a
gyógyulás útján való elinduláshoz?
Mi a társfüggés? Miért akadályozza egy társfüggő személy egy szenvedélybeteg
felépülését (pl. férj-feleség kapcsolatban)?
A gyógyszerfüggés
Elterjedtsége Magyarországon
A gyógyszerfüggéssel kapcsolatos problémák

Családgondozás
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

A család eredete és rendeltetése; a családgondozás létjogosultsága
Általános párválasztási alapelvek
Párválasztási tanácsok fiúknak és lányoknak
A férj és a feleség feladata a házasságban Isten eredeti terve szerint
A személyiséget alakító legfontosabb tényezők és a nevelés fő területei
Miért az önuralomra nevelés a gyermeknevelés sarokköve?
A kötelesség és felelősség bibliai fogalma
Hogyan nevelhetjük gyermekeinket hűséges kötelességteljesítésre?
Kívánatos és ártalmas szülői tulajdonságok
Mit tehetünk gyermekeink személyes hitre jutásáért?

Lelki konfliktusok és betegségek
1)
2)
3)

A bűntudattal és önváddal küzdők lelkigondozása
A szégyenérzet bibliai fogalma, kettős természete
A szabadulás útja
A depresszió
A depressziós betegek lelkigondozása.
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