ÉPSZERK VIZSGAREND
a 2020 őszi (távoktatási) félévben
Az Épszerk Tanszék a 2020 őszi félév vizsgaidőszakát a rendkívüli helyzetre való tekintettel a KTB
jóváhagyásával az alábbi módon tervezi lebonyolítani (TAD-tól való eltérésekkel):
1. VIZSGA HELYETT MEGAJÁNLOTT OSZTÁLYZAT
A TAD-szerinti vizsgák helyett ebben a vizsgaidőszakban (precedenst nem teremtő módon) vizsga
helyett megajánlott osztályzatot kap minden olyan hallgató, aki jelen szemeszterben a távoktatás
keretei között teljesítette az aláírás feltételeit. Számítási mód a féléves terv és ZH végeredmény
átlagolásával (pótbeadások a TAD szerinti 10%-os csökkenéssel figyelembe véve).
A megajánlott osztályzatot nem kötelező elfogadni. A megajánlott osztályzat elfogadását a
hallgató az erre kiírt speciális „technikai vizsgaalkalom”-ra történő jelentkezéssel jelzi. Bármely
egyéb vizsgajelentkezés a megajánlott osztályzat elutasításának minősül. A megajánlás nem
ismételhető, ha valaki egyszer vizsgajelentkezéssel elutasította azt, akkor már csak vizsgázással
szerezheti meg a kreditet. Nincs mód egy rendes vizsgára történő jelentkezést, vagy sikertelen,
vagy gyengébben sikerült vizsgát követően a megajánlott osztályzat érvényesítésére.
2. ÍRÁSBELI HELYETT SZÓBELI VIZSGÁK
A vizsgakurzuson lévőkre a megajánlott osztályzat lehetősége nem vonatkozik. Ők, és azok a
hallgatók, akik a megajánlott osztályzatot nem fogadták el, ebben a félévben szóbeli vizsgán
vesznek részt, amely egy 5 kérdésből álló, szóban megválaszolandó kérdezz-felelek, teamsen
keresztül, kamera és mikrofon megkapcsolása mellett. Az öt kérdés külön osztályzatot kap, ötből
három elégtelen esetén a vizsga elégtelen. Sikeres szóbeli esetén a végeredmény a félévközi
eredmény és a szóbeli osztályzat számtani átlagolásával alakul ki.
3. EGYNAPOS SZIGORLATOK
A Szigorlatok a tavaszi jól bevált tapasztalatok alapján egynaposak, egésznaposak, más
számonkérést a hallgató aznapra ne tervezzen. Az Alapszigorlat: a tavaszival egyező módon: reggel
írásbeli, annak javítását követően a szóbelik délután, bizottság előtt, Teamsen keresztül történik.
4. ZÁRÓSZIGORLATOK
A tavasszal kipróbált módszertan alapján “fordított sorrendben" történik, tehát reggel szóbeli
“beugró” kiskérdés, mely a személyazonosság ellenőrzését is szolgálja. Ennek során a hallgató egy
kétfős bizottság előtt 3 tételt „húz”, melyet a Teams-en keresztül, kamera bekapcsolásával, 3x5
perc időtartamban, rövid gondolkodás után szóban kell megválaszolnia. A kérdések jellege:
összegző-gondolkodó, mely a megismert tananyag összefüggéseinek megértését ellenőrzi. A
szóbeli eredményhirdetést követően az írásbeli, csak a sikeresen szóbelizőknek lesz kiadva, 120
perc időtartamban. A végeredmény kihirdetése az írásbelik kijavítását követően a Teamsen
keresztül azonnal, az írásbeli közös kiértékelése másnap délután történik.
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