A teljesítményértékelések, a vizsgaidőszak és vizsgáztatás különös rendje az Építőmérnöki
Karon a 2020/21/I-II. félévben a járványhelyzetre tekintettel

Félévközi teljesítményértékelések
A BME Egyetemi Tanulmányi Bizottság „Egyes tanulmányi cselekmények szervezése a 2020/21. tanév 1. félévében”
irányelvének III/1. pontja:
„Távolléti írásbeli teljesítményértékeléseken (zárthelyi, vizsga) előírható a hang és képkapcsolat létesítése, illetve
folyamatos fenntartása, ennek feltétele, hogy kapcsolat és a vizsgadolgozat elkészítése azonos rendszerben valósuljon
meg. A kapcsolat teljes vagy részleges megszakadása önmagában nem minősül hallgatói szabálytalanságnak.”
Az Építőmérnöki Karon alkalmazott jellemző gyakorlat a MS Teams használata a hang- és képkapcsolatra és a moodle
használata az értékelések lebonyolítására (és a Teams csoportokhoz történő csatlakozás kódját is a moodle-n keresztül
kapják meg a hallgatók). A visszajelzések alapján tömegesen nem jellemzőek a technikai problémák, illetve a problémákat
az oktatók kezelik (pl. leadási időpont kitolásával, kamerakép kikapcsolásának engedélyezésével sávszélesség problémák
esetén). A KTB engedélyezi a moodle alapú értékelések esetén a MS Teams alkalmazását folyamatos hang- és képkapcsolat
fenntartására.
A hallgató kérheti mikrofonjának elnémítását, amennyiben környezetében a háttérzaj mások munkáját is zavarná. A
kamera és mikrofon bekapcsoltatásának rendjét és módját az oktató előre közli a hallgatókkal; az értékelés alatt ügyelni
kell arra, hogy a hallgatókat csak korlátozott mértékben kérjék fel hang- és képmegosztási beállításának változtatására.
Súlyos technikai problémák (értékelés lebonyolítására alkalmatlan internet kapcsolat) esetén a 2019/20/2. félévben
alkalmazott gyakorlatnak megfelelően a hallgató köteles a problémát még aznap az oktatónak emailben, MS Teams-en
vagy moodle-n keresztül jelezni.
A KTB az ETB irányelv többi pontját a karon alkalmazandónak ítéli.
Vizsgaalkalmak száma:
A KTB döntése értelmében minden tárgyból legalább 4 vizsgaalkalmat kell biztosítani, melyekbe a pótlási héten szervezett
elővizsgák is beleszámítanak. Adott tárgy esetében 15 főnél alacsonyabb hallgatói létszám esetén 3 vizsgaalkalom kiírása
is elegendő. A vizsgaalkalmakat a vizsgaidőszakban egyenletesen elosztva kell meghirdetni.
MSc felvételi eljárásban részt vevő hallgató számára a tanszékek kötelesek a BSc záróvizsga előtt a hallgató által
teljesítendő vizsgás tantárgyakból legalább egy vizsgaalkalmat biztosítani. A tantárgyi vizsga legalább két nappal előzze
meg záróvizsgát.
Vizsgák típusa:
Kombinált vizsga esetén akár a szóbeli, akár az írásbeli részvizsga elhagyható. Egyszerű vizsga esetén írásbeli vizsga helyett
szóbeli vizsga, valamint szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga hirdethető. Megváltozott vizsgatípusról a hallgatót a 13.
oktatási hét végéig (2020. december 4.) tájékoztatni kell a hivatalos információs rendszerek segítségével (Neptun, moodle
vagy MS Teams). Amennyiben szóbeli vizsga szervezésére kerül sor, a kép- vagy hangátvitelben technikai problémákkal
küzdő hallgató számára későbbi alkalmat vagy alternatív vizsgázási módot kell biztosítani.
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