Tájékoztató a félév lezárásáról
az Ábrázoló geometria 2. tárgyat hallgatók részére

Pótlások
2. zárthelyi dolgozat pótlása: a pótlási héten, 2018. december 11-én (kedden) a K250-es és a
K255-ös termekben 8.00-10.00 között, a honlapra kitett ülésrendnek megfelelően. Erre a pótlásra
bárki jelentkezhet a Neptunon.
A jelentkezés határideje: 2018. december 10. (hétfő) 12.00.
Az itt elért pontszámmal (max. 40 pont) kicseréljük a 2. zárthelyi dolgozat eredményét.
Az eredményeket 2018. december 12-én (szerdán) 12.00-tól a honlapon tesszük közzé.
Pótpótzárthelyi dolgozat: a pótlási héten, 2018. december 13-án (csütörtökön) a K250-es
teremben 8.00-10.00 között a honlapra kitett ülésrendnek megfelelően.
Részvétel: Neptunon keresztül történő jelentkezés után.
A jelentkezés határideje: 2018. december 14. (szerda) 16.00.
Ezen a pótláson azok vehetnek részt, akiknek (a pótzárthelyik után) az egyik zárthelyi dolgozat sikeres
volt, a másik nem.
Az itt elért pontszámmal (max. 40 pont) kicseréljük a korábbi zárthelyik (illetve pótlások) leggyengébb
eredményét.
Ezért a pótlásért különeljárási díjat kell fizetni.

Rajzfeladatok beadása
A 2. rajz és egy javított rajz végső beadási határideje: 2018. december 14. (péntek) 12.00.
Aki ebben az időpontban adja le a 2. rajzát, az javított rajzot már nem adhat le. Az esetlegesen
késedelemmel leadott 2. rajz értékéből a félévközi követelményeknek megfelelően 2 pontot
levonunk.
A javításra beadott rajzért különeljárási díjat kell fizetni.

Vizsgák
A vizsgák írásbeli és szóbeli részből állnak. Rendszerint keddi és pénteki napokon vannak
vizsgák, az írásbeli rész 8.00-tól 10.00-ig tart, a szóbelik 11-kor kezdődnek. A vizsgázni szándékozóknak
(akik a félévi aláírást megszerezték) a vizsga írásbeli részére kell jelentkezniük a Neptunon. A vizsga
(aznapi) szóbeli részére jelentkezni külön nem kell, a Neptunban az időpontok csak a teremfoglalás
miatt szerepelnek.
Ha a hallgatónak a tárgyból (pl. különeljárási) díjfizetési kötelezettsége van (pl. későn
jelentkezett valamilyen pótlásra, vagy a rajzát különeljárási díj fizetése mellett adta/adja be), vagy
egyéb egyetemi díjtartozása van, akkor azt a tanszékkel vagy a KTH-val tisztázza, egyébként
előfordulhat, hogy emiatt nem vehet fel vizsgát.
A vizsgára be- és kijelentkezni a vizsgát megelőző napon 12.00-ig lehet a Neptunon.

Budapest, 2018. december 5.
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