
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék

Vizsgarend a 2022/23 tanév őszi félévétől kezdődően

1. A Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék vizsgás tárgyai szóbeli vagy írásbeli vizsgával 

végződnek.

2. A vizsgán való részvétel feltételei minden esetben:

 a hallgató érvényes aláírással rendelkezzen a tárgyból,

 a hallgató a vizsgát megelőző nap délig jelentkezzen a Neptun-ban meghirdetett 

vizsgaalkalomra,

 személyazonosságát a vizsgáztatónak, vagy a vizsgafelügyelőnek a vizsga elején igazolja.

3. A vizsgajelentkezés már az aláírások megszerzése előtt megkezdődik, ezért a jelentkezésnek

nem feltétele az aláírás megléte. Az aláírást meg nem szerző hallgató viszont nem vehet

részt a vizsgán, ezért neki le kell jelentkeznie a vizsgaalkalomról a vizsga előtti nap délig.

Az aláírás nélküli jelentkezést a vizsga napján a tanszék meg nem jelent vizsgaalkalomként

kezeli, annak különeljárási díját a KTH fogja kiróni.

4. A vizsgajelentkezések véglegessé válása után (azaz a vizsga előtti nap délutánján) készül el

a pontos beosztás, amit a tanszéki honlapon hírként teszünk közzé. Ugyanitt adjuk meg a

vizsgáztató, illetve a javító nevét, az írásbeli eredményének a bemutatási idejét és helyét is.

5. Szóbeli vizsga esetén:

 a vizsgára a Neptunban közölt napon, az ottani kezdési időben, vagy az után kerülhet sor,

 a hallgatónak a kihirdetett helyen és kezdési időben kell megjelennie.

6. Írásbeli vizsga esetén

 a vizsgára a Neptunban közölt napon és az ott elérhető időszakon belül kerül sor,

 amennyiben a Neptunban 2 óránál hosszabb időszak van megadva, úgy a vizsgázónkénti

kezdési  idő  kétórás  ablakokban  változhat,  a  személyre  szabott  kezdési  időt  a  pontos

beosztással hirdetjük ki a vizsga előtti napon délután, 

 a hallgatónak a  kihirdetett  helyen úgy kell  megjelennie,  hogy a kezdési  időben el  tudja

kezdeni a vizsgát,

 a  javítást  követően  annak  bemutatására  aznap,  vagy  az  írásbelit  követő  munkanapon

kerülhet sor az előző napon kihirdetett helyen és időben,

 ha a bemutatásra egy időtartam van megadva, akkor azalatt bármikor lehetőség van a saját

dolgozat javítását ellenőrizni, a javítótól kérdezni,
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 ha a bemutatásra csak kezdési időpont van megadva, akkor a bemutatás addig tart, amíg

folyamatosan  érkeznek  vizsgázók.  Ha  nincs  több  érdeklődő,  akkor  a  javító  lezárja  a

bemutatást. A lezárást követően további bemutatásra nincsen lehetőség.

7. Mindkét  vizsgatípusra  igaz,  hogy  sikertelen  vizsga  esetén  elégtelen  bejegyzést  kap  a

hallgató,  sikeres  vizsga  esetén  pedig  a  tárgykövetelmény  szerinti  eredményt  adjuk  és

rögzítjük.

8. A vizsgáról való távollétről nem kérünk és nem fogadunk el igazolást, a vizsgán meg nem

jelent hallgató „nem jelent meg” bejegyzést kap.

9. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a megtagadott hallgató nem vizsgázhat: érdemjegyet nem

kap, a vizsgáról elküldjük és úgy kezeljük, mintha nem jelent volna meg.

Budapest, 2022. november 22.

.

Dr. Németh Róbert, egy. docens 

tanszékvezető
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