Vizsgarend
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék
Érvényes: a 2015/16. tanév tavaszi félévétől
Általános megjegyzések:
- Az írásbeli és szóbeli vizsgák lebonyolításának tanszéki felelőse
dr. Galaskó Gyula, illetve – akadályoztatása esetén – dr.
Németh Róbert.
- A Tanszék a vizsgákat kedd/szerda, illetve csütörtök/péntek
beosztású vizsgarend szerint tartja. A hallgatók jelentkezési
határideje hétfő, illetve szerda 12.00 óra.
- A hallgatók szóbeli vizsgákra történő beosztását (hely, időpont,
vizsgáztató) – hétfő (illetve szerda) délután – kifüggesztjük a
folyosói hirdetőtáblákra, illetve a tanszéki honlapon
közzétesszük. Ugyanitt hirdetjük ki az írásbelik terembeosztását
és a kijavított dolgozatok megtekintésének helyét és időpontját.
- Ha egy hallgató – komoly indokkal – a szóbeli vizsgákra
kijelölhető szokásos időpontok (írásbeli délutánja, másnap
délelőtt vagy délután) közül valamelyikre nem tud eljönni, akkor
erről a vizsgákat felügyelő tanszéki felelőst (dr. Galaskó Gyulát,
illetve távollétében dr. Németh Róbertet) az írásbeli előtti
napon legkésőbb 12.00-ig személyesen tájékoztatnia kell. A
szóbeli vizsga időpontjának módosítására kizárólag ők
adhatnak engedélyt.

Írásbeli vizsgák:
- Az írásbelik keddi (illetve csütörtöki) napokon 8.30-kor
kezdődnek, időtartamuk az évfolyamfelelős előírása szerinti. Az
írásbelik
tárgyak
szerinti
terembeosztását
szintén
kifüggesztjük a hirdetőtáblára és a honlapon is közzétesszük.
- Az írásbeli vizsgákon nincs névsorolvasás. A hallgatók csak
fényképes
igazolvánnyal
vehetnek
részt
ebben
a
vizsgafázisban, igazolvány hiányában a hallgatót el kell küldeni
a vizsgáról, és nevénél a „Nem jelent meg” jelzést kell
feltüntetni a vizsgaíven. A személyazonosságot az
írásbeliztetőknek ellenőrizni, és a dolgozatot szignálni kell
(egyúttal az írásbeli névsorában is jelezni kell a jelenlétet).
Minden – az írásbelit elkezdő – hallgató dolgozatát be kell
szedni, annak készültségi állapotától függetlenül, kivéve
természetesen azokét, akiket igazolvány hiányában el kellett
küldeni.
Szóbeli vizsgák:
- A szóbeli vizsgák időpontjait lehetőség szerint kedd (csütörtök)
délutánra, illetve a következő nap délelőttjére jelöljük ki, a
második nap délutánját csak elkerülhetetlen esetben vesszük
igénybe. A vizsga szóbeli részén a megjelenés kötelező.
- A szóbeli vizsgákra elsősorban a tanszéki helyiségeket (saját
szobák, kistárgyaló, tanszékvezetői szoba, K.mf. 78) vesszük
igénybe.
- A szóbeli vizsgán a személyazonosságot fényképes igazolvány
alapján ellenőrizzük.
- A szóbeli vizsga alapvető dokumentuma a nyomtatott vizsgaív,
amit a hallgatónak a vizsgajegy beírása után alá kell írnia, ezzel
igazolva, hogy a szóban közölt eredmény megegyezik a
vizsgaívre beírttal.

