Tájékoztató
a Tantárgyi adatlapok módosulásáról (2019-2020-tavaszi félév)
A tantárgyak szakmai tartalma (I. rész) nem változott, a módosulás a követelményrendszert (II.) érinti:
1.
A számonkérések értékelési módja (pl. pontozás, részosztályzat, osztályzat) továbbra is a téma
jellegétől függően és tantárgyanként más és más lehet. Jellemzően az elméleti kisfeladatokat
(kiskérdések) pontozással, a szerkesztő-, és tervfeladatokat osztályzással értékeljük. Ezt a félév elején
kiadott féléves feladatkiírás rögzíti.
2.
Minden számonkérés értékelése után az eredmény, függetlenül az értékelés módjától
(pontozás, részosztályzat, stb.), 1-5 terjedő osztályzatra lesz átváltva, a hallgatók szemléletesebb
tájékoztatása, a teljesítmény összegzések egységes és átlátható kezelése érdekében. Az
eredményközlő felületen csak az érdemjegy lesz látható. Az osztályzatra való átváltás finomsága
negyed osztályzat (0,25). Pontozásról osztályzatra való átváltás általános szabályait a TAD II.5. pontja,
részletes leírását a feladatkiírás rögzíti.
3.
A félévközi és a félévvégi eredmény számítása a részosztályzatok súlyozott átlagolásával
történik. Az egyes számonkérések súlyarányát a tantárgyi adatlap határozza meg. A saját eredmények
ellenőrzésére a tanszék tantárgyanként számolótáblát tesz közzé, melyben a hallgató saját maga is
figyelemmel követheti eredményeinek alakulását. A súlyozott átlagszámítást követően a végső
osztályzat a kerekítés szabályai szerint jön létre.
4.
A műhelygyakorlatok értékelése osztályzatra átváltott pontozással vagy eleve érdemjeggyel
történik, mely jutalomként, a félévvégi eredménybe kerül beszámításra, abban az esetben, ha a
tantárgy teljesítésének egyéb feltételei fennállnak. A jutalompontok beszámításának súlyaránya
műhelygyakorlatonként legfeljebb 5%, az össze jutalompont súlya a félévvégi összesítésében
legfeljebb 10% (0,5, féljegy).
5.
A pótbeadott tervek miatt érvényesített 10%-os levonás csak a végeredmény számításnál jut
érvényre és csak az adott (késve beadott) számonkérésre vonatkozik, tehát ezek osztályzata 0,9-es
szorzóval lesz figyelembe véve. A tantárgy teljesítésének az a feltétele, hogy minden
teljesítményértékelés elérje az elégséges (2) szintet eredményt, a levonás előtt kerül ellenőrzésre.
6.
További változás, hogy a vizsgák kiskérdéseinek legalább 50%-os teljesítése kritériumfeltétel.
Ugyanakkor a Tanszék fenntartja annak lehetőségét, hogy a 40-50% közötti eredmények ellenére a
nagykérdést is kiértékeli, a hallgatók munkájának részletesebb visszajelzése érdekében.
7.
A korábbi részteljesítések elfogadásának szükséges feltétele az erre rendszeresített kérvény
benyújtása a második oktatási hét péntekéig, az elfogadás mértékét és feltételeit (pl. továbbdolgozás
szükségessége) valamint az átszámított érdemjegyet a tantárgyfelelős saját hatáskörében határozza
meg. A korábbi féléves pontok beszámításának alapja a számonkérésnek a korábbi félévben
megszerezhető összpontszámhoz viszonyított aránya.
8.
Pontosodott az előadás jelenléti követelmény megfogalmazása: amennyiben a jelenlét
ellenőrzések szerint a hallgató az összes előadás több mint 30 %-án nem volt jelen, akkor az aláírás
megtagadható́ .
Jelen hirdetmény figyelem felhívásra szolgál, a teljes körű tájékoztatást az adatlapok tartalmazzák,
melyek a honlapunkon keresztül az egyes tantárgyak alatt érhetők el.
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