Tájékoztató
az Épületszerkezettani Tanszék által indított kurzusokra való jelentkezés rendjéről a 2020/2021 tanév
őszi félévére vonatkozóan
Mint ismeretes, az Épületszerkezeti Tanszék a szabad tankörválasztás és az erőforrások egyenletes
elosztása érdekében évek óta egyedi kurzusjelentkezési rendszert tart fenn. A várható járványügyi
intézkedésekre tekintettel (bármikor át kell tudni állni távoktatásra) a kurzusjelentkezési rendszerünk a
most következő félévben az alábbiak szerint alakul át:
1. A hallgatók közvetlenül a Neptunban megnyitott kurzusokba tudnak jelentkezni, a beállított
létszámlimit erejéig. Itt a jelentkezés gyorsasága számít. Azok a hallgatók, akik nem tudtak semelyik
tankörbe sem bekerülni, várólista kurzusra (VL-jelű kurzus) kell jelentkezzenek. Ahol két külön
időpontban lesznek óráink (Épületszerkezettan 4), ott arra a várólistára kell jelentkezni, amelyik
időpontban a hallgatónak szándékában áll gyakorlatra járni. A tanszék a végleges regisztrációs héten a
várólistán lévő hallgatók létszámának függvényében indít új tankört vagy nyit új helyeket.
2. Az Épületszerkezettan 2, 4 és 6 tantárgyaknál egy-egy kiemelt, úgynevezett „motivációs” tankört
indítunk (Neptunban a 01-es kurzus) azon a hallgatók számára, akik az átlagosnál jobban érdeklődnek
az épületszerkezettan iránt, szívesen foglalkoznának elmélyültebben az adott félév témájával. Ezek a
hallgatók bármelyik tankörbe jelentkezhetnek, mert a kiemelt tankörrel kapcsolatos igényüket a Neptun
rendszeren kívül, egy külön kérdőív formájában gyűjtjük össze, és aki bekerült, azokat a tanszék fogja
áttenni a kiemelt tankörbe. A tankörlétszám jellemzően 20 fő lesz, a hozzá rendelt oktatók száma 2. A
tanköri munka során lehetőség lesz több, érdekesebb, bonyolultabb problémák megoldására, egyéni,
intenzívebb konzultációra. Jelentkezési határidő augusztus 31. éjfél. A döntés alapja a motiváció és a
korábbi épületszerkezettani eredmények.
3. Az osztatlan képzés többi tanköre (normál tankörök) a korábbi félévekhez hasonlóan indulnak, de
annál kisebb létszámmal, egy oktató részvételével. Ezekre a tankörökre elsődlegesen a csoportos
konzultáció lesz a jellemző, a féléves tervfeladatok páros munkában való készítése.
4. A BSc képzés hallgatói tantárgyanként egy összevont tankörbe kerülnek, a létszámtól függően egy
vagy több oktatóval. Ebben a tankörben a hangsúly az önálló munkán lesz, csak csoportos konzultációra
lesz lehetőség, a kiadott feladatok nehézsége is ehhez lesznek igazítva.
5. Tanszékünk ettől a félévtől kezdve kiemelten szorgalmazza és támogatja a magyar hallgatók
részvételét az azonos Neptun kódú angol nyelvű tantárgyban. Az előző (kísérleti) félév kedvező
tapasztalatai alapján úgy gondoljuk, hogy ez nemcsak az angol épületszerkezetei szaknyelv könnyű és
gyors elsajátítása, hanem a külföldi hallgatók integrációja szempontjából is fontos lenne. A tanszék
különböző kedvezményekkel kívánja támogatni (pl. angolos demonstrátori megbízás) azokat, akik
ebben a projektben szívesen részt vennének. Előzetes jelentkezés szükséges az erre a célra létesített
kérdőíven, vagy emailben, és egyeztetés szükséges a tantárgyfelelőssel, tanszékvezetővel. Javasoljuk,
hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel.
6. Szükség esetén azok számára, akik semmilyen formában nem tudnak részt venni a jelenléti
oktatásban, a KTB által engedélyezett minimális létszámú, teljesen digitális tankört is indítunk.
A kurzusjelentkezéshez szükséges információk megtalálhatók a Neptun kurzus megjegyzés rovatában.
A motivációs tankörbe és az angol nyelvű kurzusokra való jelentkezés kérdőíve ITT érhető el.
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