ÉPSZERK VIZSGAREND
a 2021 tavaszi (távoktatási) félévben
Az Épszerk Tanszék a 2021 tavaszi félév vizsgaidőszakát a rendkívüli helyzetre való tekintettel az
alábbi módon tervezi lebonyolítani (TAD‐tól való eltérésekkel):
1. PÓTZÁRTHELYIK
Épszerk 1‐3. tantárgyaknál nem volt ZH, így nincs PZH sem. Épszerk 5‐7. tantárgyakból a PZH a
kari ZH ütemtervnek megfelelően május 18‐án, kedden lesz, jelentkezés a Neptun felületen. Aki
nem jelentkezik Neptunon keresztül, nem vehet részt a pótzárthelyin.
2. Épszerk 1‐3. online vizsga
A tantárgyakból nem volt ZH, így a vizsga mindenkinek kötelező. A vizsgák szokás szerint Teams
rendszeren keresztül lesznek lebonyolítva, külön Teams csoportban. A vizsgákra Neptunban kell
jelentkezni.
3. Épszerk 5‐7. megajánlott osztályzat
Az A602 és a K801 vizsgás tantárgyakból a féléves terv és a ZH alapján megajánlott vizsgajegy
szerezhető. A megajánlott osztályzat feltétele a féléves terv és a ZH sikeressége, valamint a május
25‐ére meghirdetett virtuális vizsgaalkalomra történő jelentkezés, mely a megajánlott osztályzat
elfogadását jelenti. A május 25‐i alkalomtól eltérő időpontra történő vizsgajelentkezés, vagy a
jelentkezés bármilyen okból való elmulasztása a megajánlott osztályzat elutasítását jelenti. A
megajánlott osztályzatot el nem fogadók számára szóbeli vizsgákat tartunk, amely egy néhány
kérdésből álló, szóban megválaszolandó kérdezz‐felelek, Teamsen keresztül, kamera és mikrofon
bekapcsolása mellett. Az egyes kérdések külön osztályzatot kapnak, melyek több mint felének
sikeresnek kell lennie a vizsga teljesítéséhez. Sikeres szóbeli esetén a végeredmény a félévközi
eredmény és a szóbeli osztályzat számtani átlagolásával alakul ki.
4. ALAPSZIGORLAT
Az Alapszigorlatok a már előző félévben is alkalmazott módszerrel történnek, egynaposak,
egésznaposak, más számonkérést a hallgató aznapra ne tervezzen. A reggeli írásbeli
kiskérdéseket követően külön Assigment formájában kerül sor a nagyfeladatokra, majd azok
javítását követően a szóbelik délután, bizottság előtt, Teamsen keresztül történnek, kamera és
mikrofon bekapcsolása mellett.
5. ZÁRÓSZIGORLATOK
Az előző félévekben kipróbált módszertan alapján “fordított sorrendben" történik, tehát reggel
szóbeli “beugró” kiskérdések lesznek, mely a személyazonosság ellenőrzését is szolgálja. Ennek
során a hallgató egy két fős bizottság előtt 3 tételt „húz”, melyet a Teams‐en keresztül, kamera és
mikrofon bekapcsolásával, 3x5 perc időtartamban, rövid gondolkodás után szóban kell
megválaszolnia. A kérdések jellege: összegző‐gondolkodó, amely a megismert tananyag
összefüggéseinek megértését ellenőrzi. A szóbeli eredményhirdetést követően az írásbeli, csak a
sikeresen szóbelizőknek lesz kiadva, 120 perc időtartamban. A végeredmény kihirdetése és a
közös kiértékelés aznap vagy másnap történik, erről a hallgatókat az írásbeli után tájékoztatjuk.

2021. május 14‐i állapot! Kérjük figyelje az esetleges változásokat.
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