TÁJÉKOZTATÓ
a Szerkezetrekonstrukció-1. c. fakultatív tantárgy
lezárásával kapcsolatban a 2019/20-as tanév I. félévében

Tisztelt Hallgatók!
A félév teljesítéséhez szükséges zárthelyi megírására ebben a félévben a következő napokon
biztosítunk lehetőséget:
- 2020. január 14. (kedd);
- 2020. január 15. (szerda);
- 2020. január 21. (kedd);
- 2020. január 22. (szerda).
A zárthelyik megírása minden esetben az aznapi épületszerkezettani vizsgákkal azonos időpontban
(reggel 8:15-től) és termekben történik.
A felsorolt alkalmakra legkésőbb az előző munkanapon déli 12 óráig lehet jelentkezni a következő
módok valamelyikén:
- listára való személyes feliratkozással a tanszéki titkárságon;
- ill. e-mailben a laczkovics.janos@gmail.com címen.
Az egyes alkalmakról leiratkozni is értelemszerűen ugyanezen határidőig, ugyanezen módokon
lehetséges. A zh megírásának helyét a vizsganap reggelén a tanszéki hirdetőre kifüggesztett ülésrend
fogja tartalmazni.
A zárthelyi a tanszéki gyakorlatnak megfelelően ún. kiskérdésekből és szerkesztő feladatokból áll. A
számonkérés az órákon elhangzottakra vonatkozik, de a szerkesztő feladat esetében természetesen
feltételezi az általános épületszerkezeti ismeretek és szerkezettervező készség IV. éven elvárható
szintjét. A sikeres teljesítésnek nem feltétele a kiskérdések min. 50%-os teljesítése.
Az írásbelik kijavítása a megírástól számított 3 munkanapon belül megtörténik, az eredmények
közlésének módját a megíráskor ismertetjük. A kijavított dolgozatok megtekintése - igény esetén - a
fenti e-mail címen egyénileg egyeztetett időpontokban lehetséges. Zárthelyi javítására egy alkalommal
van lehetőség.
Rendkívüli esetben, legkésőbb 2020. jan. 17-ig beérkező hallgatói kérés esetében lehetőség van
egy további zh alkalom, vagy azt helyettesítő szóbeli számonkérés meghirdetésére a
vizsgaidőszak utolsó hetében.
Fakultatív jelleggel terv vagy tanulmány is készíthető, melynek - a tárgy anyagához feltétlenül
kapcsolódó - témáját – a tárgyelőadóval legkésőbb 2020. január 10-ig személyesen vagy emailen
egyeztetni kell. Igény esetén konzultáció lehetséges, egyénileg egyeztetett időpontban (jelentkezni
szintén a fentebb megadott email címen lehet). Beadási határidő: 2020. január 28. 12:00-ig a
tanszéki titkárságon. Beadott terv / tanulmány nem javítható.
Az érdemjegyet alapesetben a zárthelyi eredménye adja, a fakultatívan leadott terv vagy tanulmány
eredménye csak javító jelleggel, legfeljebb 50%-ban vehető figyelembe.
Fentiekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni szintén a fent megadott e-mail címen lehet.
Bp. 2020. január 6.

Laczkovics János sk.
évf. előadó

