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Jelenléti követelmény: Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz a gyakorlatok legalább 70%-án. A
gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. 

Félévközi számonkérések: 2  darab 90 perces zárthelyi dolgozatot  írunk,  melyek  időpontjai:
október 16. 8-10 illetve november 27. 8-10.

A  zárthelyi  dolgozatok  pótlása  illetve  javítása:  A  szorgalmi  időszak  végén  egy  zárthelyi
pótolható/javítható. A pótlási héten, a különeljárási díj  befizetése mellett, egy zárthelyi pótolható.
Minden javítás esetén az új eredmény lép a régi helyébe, így rontani is lehet. Ugyanaz a zárthelyi
szolgál javításra, mint pótlásra.

Az aláírás megszerzésének feltétele: Az alábbi feltételeket kell teljesíteni az aláíráshoz:

1. Jelenléti követelmények teljesítése.

2. Az 1. és a 2. zárthelyi dolgozat legalább 40%-os teljesítése.

3. A félév során Házi feladatokat fogunk kitűzni, melyet 3-5 fős csapatokban kell megoldani és
az előre megadott időpontra beadni. A Házi feladatokban elérhető pontszám legalább 50%-át
el kell érni az aláíráshoz.

A félév végi osztályzat kialakítása 
Vizsga: Csak aláírást szerzett hallgató jelentkezhet vizsgára. A vizsga írásbeli és szóbeli részből
áll. Az írásbeli vizsga mindenki számára kötelező. Az írásbeli vizsga első részében az előre kiadott
minimumkövetelmény alapján 10 alapvető definícióra vagy tételre kérdezünk rá. A sikeres vizsgához
legalább 7 jó választ kell adni. Az első rész tartalmaz még egy 15 kérdésből álló igaz-hamis tesztet.
A vizsga 2. részében 5 db, a zárthelyiben szereplőkhöz hasonló feladat kerül kitűzésre. A sikeres
vizsgához az itt megszerezhető pontok 40%-át el kell érni. Sikertelen írásbeli rész esetén a vizsga
elégtelennel  zárul.  A sikeres  írásbeli  vizsgát  szóbeli  vizsga követi.  A szóbeli  vizsgán a  tételsor
alapján kapott két témakörből az egyiket részletesen, a másikat vázlatosan  kell ismertetni.
Az  írásbeli  vizsga  pontszámai,  valamint  a  zárthelyik  eredményeinek  ¼  súllyal  való
figyelembevételével egy jegy kerül megállapításra az alábbiak szerint:

 40-55% elégséges

 55-70% közepes



 70-85% jó

 85-100% jeles

 
A végső vizsgajegy az írásbelin kapott jegy, valamint a szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény alapján
kerül megállapításra.

Konzultációk: Zárthelyi és a vizsgák előtt a tantárgy előadója vagy gyakorlatvezetői tartanak
konzultációt a hallgatókkal egyeztetett időpontban. 
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