ÉPSZERK HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ
a félévzárásról és a vizsgaidőszakról a 2021 őszi félévben
Ez a dokumentum a folyamatosan aktualizált online dokumentumnak a fájlnévben szereplő
időpontban készült másolata. Az aktuális verzió ebben a fájlban nyitható meg megtekintésre.
1. Féléves tervek beadása, pótbeadása
A tervek beadása továbbra is a Teams Assignmenteken keresztül történik.
A Bevépszerk beadása december 10-én 20:00-kor (due time), a close time aznap 23:59-kor lesz.
A Bevépszerk pótbeadása december 17-én 20:00-kor (due time), a close time aznap 23:59-kor lesz.
Beadásaink a többi tárgyból december 6-án 20:00-kor (due time), a close time 23:59-kor lesznek.
A pótbeadásaink a többi tárgyból dec. 13-án 20:00-kor (due time), a close time aznap 23:59-kor lesz.
A feladatok szkennelése és feltöltése előtt kérjük előre gondosan elolvasni a Feladat elején található
utasításokat és tanácsokat, a dokumentumok minősége és időre történő feltöltése érdekében.
2. Pótzárthelyik
A BME-n alapértelmezett jog minden számonkérés egyszeri díjmentes pótlási lehetősége, tehát:
Bevépszerk: Dec. 13. HÉTFŐ, 10:15, K250;
Épszerk 2: Dec. 14. KEDD, 1ZH 8:15 K350; 2ZH: 10:15, K275;
Épszerk 4: Dec. 14. KEDD, 1ZH 8:15, K250, 2ZH: 10:15, K250;
Épszerk 6: Dec. 14. KEDD, 10:15; Épszerk 8: időpontja egyeztetés alatt van.
Épszerk 2 tárgyból a ZH nem kritériumfeltétel, így a PZH megírása opcionális (bár erősen ajánlott).
Épszerk 4, 6, 8 tárgyakból a ZH kritériumfeltétel, a sikertelen ZH pótlása tehát nem kikerülhető.
A Bevépszerket kivéve az utolsó érték számít, tehát a PZH-val rontani is lehet (de ez elég ritka).
A PZH-ra a vizsgákhoz hasonlóan a neptunon kell jelentkezni (a létszám felmérése érdekében).
3. Egyéni tanrendek
A vírushelyzet miatt néhányan egyéni tanrend kedvezményt kaptak. Külön pótlási lehetőséget,
póthatáridőt kizárólag központilag szervezett módon tudunk adni, ezért kérjük, hogy az ilyen irányú
kéréseket a szorgalmi időszak végéig írják meg az epszerk@epsz.bme.hu címünkre, becsatolva a
kérvényükre kapott KTB határozatot. Késve érkezett kérésekkel nem tudunk foglalkozni.
4. Jelenléti vizsgaidőszakra készülünk
Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg ezzel ellentétes utasítás nem érkezik, addig minden PZH-t és
vizsgát jelenléti rendszerben bonyolítunk, a BME szabályok betartásával, online részvételre nincs mód.
A vizsgatermet és pontos ülésrendet a vizsganap 8:00 órakor tesszük közzé a tanszéki hirdetőtáblán.
5. Kétlépcsős vizsga
Az Épszerk 1-2-3. esetén már az új tantárgyi adatlapok érvényesek, ami kétlépcsős vizsgát jelent.
Ez azt jelenti, hogy van egy első "kritérium" feladatrész, mely egyaránt tartalmaz elméleti és gyakorlati
(szerkesztési) feladatokat is, ennek sikeres teljesítése a vizsga szükséges és elégséges feltétele.
Az első (kritérium) feladatrész sikertelensége esetén a vizsga további részét nem értékeljük.
A második, vagy "motivációs" feladatrész nehezebb, gondolkodtatóbb feladatokat tartalmaz, melynek
sikeressége nem kritériumfeltétel, (így megírása opcionális, de mindenkinek ajánlott).
A két rész eredményének számtani átlaga adja a vizsgaeredményt. A meg nem írt vagy sikertelen
második feladatrész elégtelenként számít az átlagolásban. Így a második feladatrész nélkül legfeljebb
közepes vizsga érhető el, jó vagy jeles vizsgajegy csak sikeres második feladatrészszel szerezhető.
Mivel a második rész megírása semmilyen kockázattal nem jár, mindenkinek ajánljuk annak megírását.
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6. Megajánlott osztályzat a BMEEPES K702 (Épszerk 6 SB.) tárgy esetén
Megelőlegezve a nyáron elfogadott tanszéki reform szerint változásokat, az Épszerk 6 SB-jelű tárgyat
felvetteknek megajánlott osztályzatot kívánunk adni. A megajánlott osztályzat feltétele a féléves terv
és a ZH sikeressége, valamint a december 20-ára meghirdetett virtuális vizsgaalkalomra történő
jelentkezés, mely a megajánlott osztályzat elfogadását jelenti. Az ettől eltérő időpontra történő
vizsgajelentkezés a megajánlott osztályzat elutasítását jelenti. A megajánlott osztályzatot el nem
fogadók számára írásbeli vizsgát tartunk a neptunban meghirdetett alkalmakkal.
7. Szigorlatok
A szigorlatokat hagyományos rendszerben tartjuk (jelenléti írásbeli és jelenléti szóbeli).
Az írásbelik keddenként lesznek. A szóbelik szerdán (kis létszám esetén kedden délután) lesznek.
8. További kérdések
A vizsgaidőszak tervezhetősége érdekében jelentkezési követelményellenőrzést nem állítottunk be.
A jelentkezés lezárulta utáni követelményellenőrzés során a követelménysértőket töröljük a vizsgáról.
Helyükre a várólistáról kerülnek be hallgatók, a várólisták létszámát ezért nem korlátoztuk. A
várólistáról való bejutásról a neptun automatikus üzenetet küld, mi külön nem értesítjük az érintettet.
A várólistáról bejutott hallgató meg nem jelenése a TVSZ szerinti igazolatlan távollétnek minősül.
A vizsgák eredményéről a tanszéki eredményközlő rendszerünkben értesülnek 48 órán belül.
Kérdéseiket az epszerk@epsz.bme.hu címre várjuk, más megkeresésre nem tudunk időben válaszolni.

Dr. Takács Lajos
tanszékvezető
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