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TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK
RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLAT (FMNFAMH6022)
c. tantárgyból

Heti óraszám: 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat.
A tantárgy kollokviummal zárul.
A tantárggyal kapcsolatban az Intézet az alábbi követelményeket támasztja:
1.) Az előadásokon a hallgatók áttekintést kapnak az élőfák, faanyagok és termékek, valamint
a faszerkezetek vizsgálatához alkalmazható roncsolásmentes vizsgálati módszerekről. A
gyakorlatokon ezeknek a módszereknek a nagy részét a gyakorlatban is kipróbálhatják.
2.) Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező, mivel a rohamosan változó
ismeretanyagot csak az előadásokon tudja a hallgatókkal megismertetni, és a gyakorlati
foglalkozások szükségesek a technikák elsajátításához. Az előadásokon és gyakorlatokon
történő részvétel beleszámít az érdemjegybe. A vizsgán elsősorban az előadásokon átadott
ismeretekből kell számot adni; a honlapon és a jegyzetben/tankönyvben megjelent
ismeretek ennek hasznos kiegészítései.
Az esetleges igazolt vagy igatzolatlan távolmaradás esetén a félév végén a gyakorlatokat
pótolni kell.
A távolléti oktatás során az előadásokra és gyakorlatokra a meghirdetett időpontokban, MS
Teams csoportokban kerül sor. A jelenléti oktatás során az órák a NEPTUN-ban
meghirdetett helyszínen folynak.
A távolléti oktatás során a hallgatókkal való kapcsolattartás elsődleges módja az e-mail.
3.) A félév igazolása és a vizsgára bocsátás feltételei:
-

-

Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel. Kettőnél több igazolatlan hiányzás
esetén a félév nem igazolható. Az igazoltan vagy igazolatlanul mulasztott gyakorlatokat a
hallgatóknak pótolniuk kell.
A programban szereplő gyakorlatok elvégzése, a kiadott feladatok és jegyzőkönyvek
elkészítése és beadása az előírt határidőre.

2
-

A Tanszékről kölcsönzött segédletek visszaszolgáltatása.
Megjegyzés: a feladatok és jegyzőkönyvek határidőn túli leadása esetén az adott feladat
vagy jegyzőkönyv érdemjegye minden hét késéssel egy jeggyel csökken. A Tanulmányi
és Vizsgaszabályzat értelmében a gyakorlati jegy megszerzésére legkésőbb a szorgalmi
időszakot követő második hét végéig van lehetőség, ezért addigra minden feladatot
elfogadható színvonalon be kell fejezni!

4.) A félév lezárásának időpontja: az utolsó oktatási nap.
5.) A félévi érdemjegy a gyakorlati feladatok és a szóbeli vizsga súlyozott átlaga az alábbiak
szerint:

Jelenlét az előadásokon és gyakorlatokon:
Gyakorlatok elvégzése, jegyzőkönyvek:
Vizsga:
Összesen:

20 pont
40 pont
40 pont
100 pont

Értékelés:
81-100 pont jeles
71-80 pont jó
61-70 pont közepes
51-60 pont elégséges
0-50 pont elégtelen

Sopron, 2021. február 1.

Dr. Bejó László
egyetemi tanár
tantárgyfelelős

