BSc vázlattervi Pót-Szeminárium
Midterm presentation of BSc diploma works - retake
2018/2019. tanév tavaszi félév / spring semester
Szemináriumvezető /
Supervisor
Dr. Budaházy Viktor

Időpont /
Schedule
2019.04.04. csütörtök 8:30

Gangl Patrícia Zsanett
Horváth Nóra

Dr. Farkas György

2019.04.04. csütörtök 10:00

Ilyés József Levente
Prokai Péter
Tóth Bálint

Dr. Hlavicka-Laczák Lili

Hallgató /
Student
Csorba Péter
Győrfi Ádám
Al Ammari Enas Ali Mansour

Szalóczy Anna
Varga Eszter
Dénes Dániel
Horváth Barbara
Nagy Eszter
Schmidt Ferenc

Dr. Hegyi Péter

2019.04.04. csütörtök 10:00

Dr. Horváth László

2019.04.04. csütörtök 15:00

Dr. Huszár Zsolt

keresse az oktatót
huszar.zsolt@epito.bme.hu

Dr. Joó Attila L.

keresse az oktatót
joo.attila@epito.bme.hu

Grajzel Jonatán
Balog Norbert
Petrity Réka
Szalai Tamás

Késő Dániel

2019.04.05. péntek 9:00

Dr. Koris Kálmán

2019.04.04. csütörtök 8:00

Dr. Kovács Nauzika

2019.04.04. csütörtök 10:30

Major Csongor
Kaisar Toleshov
Kálnai Bernadett
Lipcsei Dávid Mátyás
Puskás Gergely

Dr. Kovács Tamás

2019.04.03. szerda 8:15

Dr. Tarján Gabriella

2019.04.02. kedd 10:00

Dr. Völgyi István

2019.04.03. szerda 12:00

Dézsi Kristóf
Seyed Ala Ashrafi
A Pót szemináriumra hozni kell a hivatalos, aláírt feladatkiírást, a tanulmányt, a vázlattervi
dokumentációt (vázlattervek, számítások, műszaki leírások) kinyomtatott formában mindkét
szerkezettípusra és a változatok összehasonlító elemzését.
Required on the midterm presentation-retake: diplomawork assignment (paper format with
signatures), study, preliminary documentation (preliminary drawings, calculations, technical
descriptions) in print for both structural systems and the comparison study of the two structural
versions.
A megjelenéshez szükséges a tanszéki konzulens bejegyzése a diplomamunka naplóban:
"szemináriumra bocsátható".
For the midterm presentation-retake the following note in the diploma diary is required by the
department consultant: “prepared for midterm presentation”.
A vázlattervi Pót-szeminárium az alábbi eredmények egyikével zárul / The midterm presentationretake may have the following results:
Sikeres pót-szeminárium / Successful midterm presentation-retake:
Elkészült: A Szakdolgozat előkészítő tárgyat teljesítette, féléves osztályzatot a
Szemináriumvezető és a belső konzulens közösen állapítja meg.
Completed: Fulfilled the requirements of the Preparatory course of Bachelor thesis project,
the final mark is given by the department Consultant and the Supervisor, together.
Részben elkészült (80%): A pótlási hét végéig leadhatja belső konzulensnek a
követelményeknek megfelelően kiegészített munkát. A pótlási heti leadással a Szakdolgozat
előkészítő tárgyat teljesítheti, féléves osztályzatot a Szemináriumvezető és a belső konzulens
közösen állapítja meg. Az adott félévben felvett Szakdolgozat tárgyat nem teljesítette és
további konzultációt az adott félévben nem biztosítunk.
Partially completed (80%): The documentation required for the midterm presentation has to
be finished in accordance of the requirements and allowed to submit for the department
consultant not later than the last day of the repetition week. After successful submission at the
end of the repetition week, the requirements of the Preparatory course of Bachelor thesis

project is fulfilled, the final mark is given by the department Consultant and the Supervisor,
together. The Bachelor thesis project is not completed in the same semester and further
consultations are not provided during the same semester.
Sikertelen pót-szeminárium / Failed midterm presentation-retake:
80% alatti készültségi szint: A Szakdolgozat előkészítő tárgy elégtelen és az azonos félévben
felvett Szakdolgozat tárgyat nem teljesítette.
Less than 80% completed: The Preparatory course of Bachelor thesis project is failed, and
Bachelor thesis project is not completed in the same semester.
Nem jelent meg: A Szakdolgozat előkészítő tárgy elégtelen és az azonos félévben felvett
Szakdolgozat tárgyat nem teljesítette.
Not attended: The Preparatory course of Bachelor thesis project is failed, and Bachelor thesis
project is not completed in the same semester.
Dr. Kovács Nauzika
Tárgyfelelős / Coordinator

