A SZILÁRDSÁGTANI ÉS TARTÓSZERKEZETI TANSZÉK
VIZSGA- ÉS SZIGORLATI ÍRÁSBELIKRE VONATKOZÓ
SZABÁLYAI A TVSZ RENDELKEZÉSEIVEL
ÖSSZEFÜGGÉSBEN
Az új TVSZ (mely elérhető a https://www.kth.bme.hu/hivatal/szabalyzatok/ webhelyen)
rendelkezéseinek megfelelően a 2016/17. tanév őszi félévének vizsgaidőszakától kezdve az
alábbi szabályok érvényesek a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék vizsgáinak és
szigorlatainak írásbeli részére. Felhívjuk a figyelmet, hogy bizonyos szabálytalanságoknak az
eddiginél szigorúbb következményei lehetnek!
1.) Aki az ebben a pontban felsorolt szabálytalanságokat elköveti, a tantárgyat az adott
félévben nem teljesítheti:
 nem engedélyezett eszköz használata a vizsga során,
 más hallgató segítségének kérése vagy elfogadása a vizsga során,
 az eredményhirdetés vagy megtekintés során a kézhez kapott kijavított és
értékelt dolgozaton vagy feladaton történő utólagos változtatás vagy annak
megkísérlése,
 más helyett történő nyilatkozás a jelenlét ellenőrzése során, másnak a megbízása
vizsgán való részvétellel, vagy más helyett történő vizsgázás.
2.) Kérdés csak a feladatok értelmezésével kapcsolatosan, jelentkezést követően,
nyilvánosan tehető fel.
3.) Aki bármilyen indokkal elhagyja a termet, az írásbeli adott részét nem folytathatja, azt
befejezettnek tekintjük.
4.) A vizsga- és szigorlati írásbeli során nem engedélyezett eszközöket táskába kell tenni,
azt be kell csukni, és az ülőhely mögötti padra kell tenni. A kabátot és egyéb
ruhadarabokat szintén az ülőhely mögötti padra vagy a teremben található
ruhaakasztókra kell tenni.
5.) Az írásbeli során engedélyezett eszközök: íróeszköz, radír, számológép, vonalzó, illetve
a tantárgy követelményrendszere szerint az adott írásbeli-részben engedélyezett
segédletek, jegyzetek.
6.) Az írásbeli során nem engedélyezett eszközök: a fenti felsorolásban nem szereplő
eszközök, különösen az elektronikus adattárolásra és -továbbításra szolgáló eszközök
(ezek számológépként és óraként sem használhatók). A nem engedélyezett eszközök
vizsgázás közben nem tarthatók elérhető helyen.
7.) A kiosztás megkezdésétől a beszedés végéig csendben és az ülésrend szerint kijelölt
helyen kell maradni. Ez alól csak az jelent kivételt, ha a hallgató később érkezik a
vizsgaterembe, vagy azt korábban hagyja el: ilyen esetekben csak az ott tartózkodás
időtartamára vonatkoznak az előbbi követelmények.
8.) A feladatlapot a hallgató a saját nevével és aláírásával el kell, hogy lássa. Ezek nélkül a
dolgozatot nem áll módunkban értékelni. A hallgató aláírásával elismeri a szabályok
tudomásulvételét. A kiadott és aláírt feladatlapot távozás előtt kötelező beadni, akkor is,
ha azon a hallgató érdemleges munkát nem végzett.
9.) A jelenlét ellenőrzését személyazonosság igazolására alkalmas arcképes okmánnyal
vagy diákigazolvánnyal lehetővé kell tenni.
10.) A feladatlapról és a megoldókulcsról semmilyen módon nem készülhet fénykép vagy
másolat (sem a vizsga vagy a szigorlat, sem a megtekintés alatt). Ezeket a hallgató nem
viheti ki a teremből. Az esetleges üres példányokat vissza kell adni.

