FBN210G követelmények
A követelmények általánosságban vannak megfogalmazva, az anyag nem tér ki a
fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos speciális szabályozásra. Esetükben a kari szabályzat
az irányadó. A speciális szabályok csak abban az esetben alkalmazhatóak, ha a hallgató
ezt kéri a gyakorlatvezetőjétől, legkésőbb a szorgalmi időszak második hetében. A
hallgató feltétlenül kezdeményezzen megbeszélést a gyakorlatvezetőjével.
Az SZTE-n a fogyatékossággal élő hallgatók segítségnyújtásra, mentességre és
kedvezményekre irányuló kérelmeiket a hallgató képzéséért felelős Egyetemi Kar Tanulmányi
Osztályára nyújtják be, amely a dokumentumokat tovább küldi bírálásra az SZTE
Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottságához.
A döntésről tájékoztatni kell a gyakorlatvezetőt, annak kézhezvétele után a lehető
legrövidebb időn belül. A zárthelyi dolgozatok megírása után fogyatékosságra hivatkozásnak
nincs helye.
KÖVETELMÉNYEK
1. A gyakorlatokon a részvétel kötelező, a hiányzást igazolniuk kell!
2. A gyakorlathoz kapcsolódó munkát lehetőleg az erre a célra rendszeresített füzetben kell
végezniük, ebbe kerül az órai munka és a házi feladat is.
3. A gyakorlatokon előre megbeszélt témát dolgozunk fel az elektronikusan elérhető „házi”
példatár alapján.
4. A gyakorlatokon közösen feldolgozzuk a feladatok egy részét, majd a kijelölt házi
feladatokat önállóan meg kell oldaniuk. Az egyes gyakorlatokhoz ellenőrző feladatsor is
készül, melyből minden gyakorlat elején max. 20 perces dolgozatot kell írni. A dolgozat
megírása igazolja a gyakorlaton való részvételt.
5. A házi feladatok megoldását a gyakorlatvezető szükség esetén, előre be nem jelentett
módon ellenőrizheti (füzet alapján, dolgozattal, táblai feleltetéssel)!
6. A félév során két 90 perces zárhelyi dolgozatot kell írni, előre tervezett időpontban. A
dolgozat két részből áll:
a) Egy szóbeli vizsgára kitűzött elméleti tétel részletes kifejtése (40%)
b) A „házi példatárból” választott számítási feladatok megoldása (60%)
Egy elégtelen dolgozatot a félév utolsó hetében javítani lehet!
A dolgozatírásoknál csak írószer és kalkulátor használható!
7. A gyakorlat teljesítése a következő minimális feltételekhez kötött:
a) Nincs igazolatlan hiányzás
b) Az ellenőrző feladatokból összességében minimálisan 50%-os teljesítés (nem pótolható)
b) Mindkét zárthelyi legalább elégséges minősítésű
Magyarázat: a „puskázás” nem megengedett, aki mégis eltéved, NEM írhat javító dolgozatot!

