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Gyakran ismételt kérdések a tanszéki reformmal kapcsolatban
Kérdés: az Épületszerkezettan 4 tantárgy zárthelyijei kritériumkövetelmények-e?
Válasz: Azon félévekben ahol nincs vizsga, ott a ZH szükségképpen kritériumfeltétel! Épületszerkezettan 4-ből a vizsgakötelezettség felmenő rendszerben kerül bevezetésre, így a 2021-2022/I. félévben indított Épületszerkezettan 4 félév még vizsgamentes, tehát a zárthelyi kritériumkövetelmény.
Kérdés: az Épületszerkezettan 4 tantárgy után felvehetem-e az Alapszigorlatot?
Válasz: Ez az évfolyam ahol az Épületszerkezettan 4 után már az új Építési rendszerek (Épületszerkezettan 5) következik, ez alapján a szigorlat Tanszékünk által erősen ajánlott időszaka az Épületszerkezettan 5. tantárgy elvégzése utáni tehát a tavaszi vizsgaidőszak, de ha a hallgató a tudásában magabiztos, akkor a jelenleg megszokott rendben, az őszi félvben is felveheti az Alapszigorlatot (a mintatantervben ez változatlan, csak tanszéki ajánlás az hogy az Épületszerkezettan 5 után vegye fel az Alapszigorlatot). Ugyanakkor a mostani Épületszerkezettan 6. tárgyat nem veheti fel a jelenlegi mintatanterv szerint Alapszigorlat letétele nélkül.
Kérdés: kell-e a jelenlegi Épületszerkezettan 6. tárgyból vizsgázni?
Válasz: a hallgatók jelentős része a Épületszerkezettan 6T jelű tárgyat vette fel, ami a vizsga nélküli,
vélelmezzük, hogy azért, mert a jövőben úgyis megszűnik a vizsga. A Zárószigorlat letételéhez a jelenlegi mintatanterv szerint kell egy vizsgával lezárt Épületszerkezettan tantárgy, ennek ellenére Épületszerkezettan 6-ból már a jelenlegi félévben sem fogunk vizsgáztatni, hanem a hallgatók megajánlott jegyet kapnak, így egységesítve a gyakorlatot.
Kérdés: aki az Épületszerkezettan 6T jelű tárgyat vette fel, szükséges-e átjelentkeznie a K-jelűre?
Válasz: a Záróviszga előfeltétele úgy van beállítva, hogy jelenleg kizárja azokat, akik az Alapszigorlat
után egyik tárgyból sem vették föl a vizsgásat. Ha ezt a hallgató el akarja kerülni, akkor utólagos tantárgymódosítással kérheti a Neptunban a tárgycserét, azzal, hogy mindenki a jelenlegi tankörében marad. Ellenkező esetben minden ilyen hallgatónál egyedileg kellene megoldanunk a Zárószigorlat felvételi
problémát, amit szeretnénk elkerülni.
Kérdés: indul-e az Épületszerkezettan 2 tehetséggondozó tantárgy?
Válasz: az Épületszerkezettan 2 tehetséggondozó tantárgy nem indul. Az előregisztrációs héten 5 fő
jelentkezett; mivel ez nem érte el a TVSz szerinti 10 fős minimumot, ezt követően úgy állítottuk be a
Neptunt a valós regisztrációhoz, hogy a tantárgy nem indul, a jelentkezést letiltottuk. Aki a tárgyon maradt, azoknak javasoljuk, hogy nem saját hibás kérvénnyel adják le a tárgyat, nehogy fizetniük kelljen a
nem-teljesítés miatt.
Kérdés: hogyan kell jelentkezni Épületszerkezettani szakági diplomakonzulenshez?
Válasz: digitális jelentkezési űrlapon keresztül lehet feliratkozni, amelyet Neptun üzeneten keresztül juttattunk el a hallgatóknak. A korábbi félévekben abszolváltaknak megszűnt a hallgatói jogviszonya, ők
nincsenek bent a rendszerben, nekik kérésre külön kell elküldeni a digitális jelentkezési űrlapot (de a
honlapra is feltesszük). Link: https://forms.office.com/r/igUrAAUwid
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Kérdés: kimaradtam a kurzus Teams csoportjából, mi a teendő?
Válasz: Ha egy hallgató csatlakozni szeretne egy Teams csapathoz, akkor ne az oktatónál jelentkezzen,
mert az oktató nem veheti fel a Teams csapatba! Az Épülszerkezettani Tanszék Teams adminisztrátora
Dr. Bakonyi Dániel, neki kell felvennie a hallgatót a Teams csoportba, mert ő egyben a Tanszéki Információs Rendszer (a továbbiakban TIR) adminisztrátor is, a hallgatót egyidejűleg tehát a TIR-be is felveszi, enélkül az eredményei ugyanis nem kerülnek be a Neptunba!
Kérdés: mi a Teams csoportok szerepe a jelenlegi félévben?
Válasz: Minden tantárgy adminisztrációt a Teams-ben csinálunk (előadásanyagok, szerkesztő gyakorlatok, ütemtervek feltöltése, eredmények beírása stb.). A Teams-ből veszi át a TIR a hallgató részeredményeit, majd abból kerül a végeredmény a Neptunba. Az előadásokat ugyanakkor nem közvetítjük (ez
a pandémiás helyzet változásával módosulhat). Továbbá nagyon fontosnak tartjuk az oktatók és hallgatók közötti intenzív kommunikációt, melyre az elmúlt félévek tapasztalata alapján a Teams kiváló lehetőséget nyújt.
Kérdés: az Eucharisztikus Kongresszus hogyan érinti az egyes féléveket?
Válasz: az első oktatási héten a fő tantárgyainkból (Épületszerkezettan 2, 4) csak előadás van, a 2. oktatási héten pedig szerdán sportnap miatt elmaradnak az Épületszerkezettan 2. és 6. gyakorlatok. A 2.
oktatási héten, pénteken, szeptember 17-én az Épületszerkezettan 4. nagytermi szerkesztő gyakorlatot
közvetítjük, rögzítjük és feltöltjük a Teams felületre.
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