Közigazgatási mesterszak záróvizsga
értékelési szempontok
Értékelési szempontok:
1. Tárgyi tudás
a. rendszerezés (tananyagban való elhelyezés)
b. jogszabályokra hivatkozás
c. szaknyelv használata
2. Lényeglátás
a. feladat megértése
b. probléma megközelítése
c. megoldás érvekkel való alátámasztása
d. helyes megoldás
e. önálló véleményalkotás
3. Stilisztika
a. feladat szerkezete
b. nyelvhelyesség
I. Tárgyi tudás
rendszerezés

jogszabályokra való
hivatkozás

3-3 pont
A feladatnak
megfelelő
gondolatok és
megállapítások
közlésével
bizonyítja, hogy a
megfogalmazott
problémát a képzés
anyagában
rendszerező módon
el tudja helyezni, jól
ismeri a témát és az
összefüggéseket.
Ismereteit
meggyőzően
alkalmazza.
A feladat
megoldásához
szükséges
jogszabályokat,
jogforrásokat
megtalálja, azokat
helyesen alkalmazza.

2-2 pont
A megoldásban
közölt állításokkal
bizonyítja, hogy a
feladatban
megfogalmazott
problémát ismeretei
alapján kezelni tudja.
Az összefüggéseket
részben ismeri.

0 pont
A vizsgázó a feladat
megoldásához
szükséges
ismeretekkel csak
töredékesen
rendelkezik. Az
összefüggéseket
egyáltalán nem látja.

A feladat
megoldásához
szükséges
jogszabályokat,
jogforrásokat csak
részben találja meg,
bizonytalanul
alkalmazza azokat.

A feladat
megoldásához
szükséges
jogszabályokat,
jogforrásokat nem
találja meg, azokra
nem utal.

szaknyelv használata

A témának,
jogterületnek
megfelelő
szóhasználat. A
témához köthető
szakszakszavak
releváns használata,
indokolt
hivatkozások.

Bizonytalan
szóhasználat, kevés
szakkifejezés.

Pongyola
szóhasználat,
minimális
szakszókincs.
Szakkifejezések
félreértelmezése.

II. Lényeglátás
feladat megértése

3-3 pont
A feladat szövegét, a
kérdésben
megfogalmazott
problémát pontosan
megértette,
megoldásában a
feltett kérdésekre
válaszol. Pontosan
követi a
megfogalmazott
utasításokat.
A feladatban
szereplő problémát
szakértőként kezeli.
Kreativitásával
támogatja a
megoldást.
A vizsgázó érvei
pontosak,
megfelelően
indokoltak, a lényegi
összefüggéseket
felvázolta, állításai
hihetőek, kifejtettek,
meggyőzőek.

2-2 pont
A feladat szövegét, a
kérdésben
megfogalmazott
problémát csak
részben értette meg.
Megoldásában a
feltett kérdésekre
csak részben ad
választ.

0 pont
A feladat szövegét, a
kérdésben
megfogalmazott
problémát nem
értette meg. A
megoldásban nem a
feltett kérdésekre ad
választ.

A feladatban
megfogalmazott
problémát még
kezelni tudja.

A feladatban
megfogalmazott
problémát feloldani
nem tudja.

Az érvek, indoklások
nem elég
meggyőzőek, de
nagyobb tévedések
nem találhatók a
megoldásban.
Előfordulhatnak
felületes érvek vagy
túlzott általánosítás,
irreleváns rész a
megoldásban.
A vizsgázó a feltett
kérdésekre csak
részben jut helyes
megoldásra.
Általános
megfogalmazások
alkalmazása, nehezen
kivehető értékítélet.

Az érvek, indoklások
egyáltalán nem
kielégítőek, nem
meggyőzőek. A
megoldás felületes,
túlzottan általánosító
gondolatokkal van
tele.

probléma
megközelítése

megoldás érvekkel
való alátámasztása

helyes megoldás

önálló
véleményalkotás

A vizsgázó a feltett
kérdésekre
kimerítően helyes
választ ad.
Megfogalmazza
önálló, értékelő
véleményét,
esetlegesen
példákkal,
aktualitásokkal
alátámasztva.

A vizsgázó teljes
mértékben helytelen
választ ad a feltett
kérdésekre.
Egyéni
véleményalkotása
nincs.

III. Stilisztika
feladat szerkezete

nyelvhelyesség

Pontszámok:
27-30: jeles
24-26: jó
21-23: közepes
16-20: elégséges
0-15: elégtelen

3-3 pont
Jól felépített, van íve
a kifejtésnek. Az
egyes részek
arányosak, megfelelő
csomópontok mentén
halad. Az egyes
egységek világosan
kapcsolódnak, mind
a lineáris, mind a
globális kohézió
megvalósul.
Gördülékeny
mondatalkotás.
Fogalomhasználata
világos, szókincse
gazdag, egészében
megfelel a téma
nyelvi, stiláris
regiszterének. A
nyelvhelyesség a
nyelvi normáknak
megfelelő.

2-2 pont
A megoldás felépített
ugyan, de néhol az
egyes részek nem
arányosak, nem a
megfelelő
csomópontok mentén
halad. A lineáris és a
globális kohézió csak
részben valósul meg.
Nem gördülékeny a
mondatalkotás.

0 pont
A megoldás
felépítése nem
megfelelő. A
gondolatvezetés
szegényes. Az egyes
részek nem
kapcsolódnak
egymáshoz, csapong
a gondolatmenet, a
főbb szerkezeti
elemek nem
különülnek el.

Fogalomhasználata,
szókincse a témának
megfelelő, csak
néhány kisebb
nyelvi, stilisztikai,
mondatszerkesztési
hiba fordul elő a
megoldásban.
Nyelvhelyessége a
normától eltérő.

Nyelvi, stilisztikai
kifejezésmódja
helytelen,
mondatszerkesztése
bizonytalan,
szókincse szegényes.
Nyelvhelyessége a
normától jelentősen
eltér.

