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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Építészmérnöki Kar
2012/2013. tanév II. félévi munkarendje
A munkarend a 2. félév oktatási feladatait szabályozza. Az itt közölt előírások a Kar valamennyi nappali tagozatos
hallgatójára, az oktatási munkában résztvevő minden oktatási egységre és oktatóra vonatkoznak.
A munkarendben foglaltak betartása, az oktatás szervezettségének és a félévi feladatok sikeres teljesítésének feltétele.
Attól eltérni kivételes esetben, kizárólag a KTB engedélyével lehet.
1. IDŐBEOSZTÁS
Félév kezdete, regisztrációs hét
Első tanítási nap
Ünnepek

2013. február 4. - február 8.(hétfő-péntek, 0. oktatási hét)
2013. február 11. (hétfő)
március 15. (péntek)
április 1. (Húsvét hétfő)
május 1. (szerda)
május 20. (Pünkösd hétfő)
2013. január 24. (csütörtök) 18.00

Tantárgyfelvétel – „kemény szűréssel”

Órarendi oktatást helyettesítő elfoglaltságok:
Alkotóhét (az 1., 2., 3. és 4. évfolyam)
2013. április 8.-12. (hétfő-péntek, 9. okt. héten)
Alkotóheti programok leadási határideje a
2013. március 25. hétfő
tanszékek részére a dékáni hivatalban
Az alkotóhét kiállítása
2013. április 12. (péntek) 12 órától április 19. (péntek) 12 óráig;
Aula, I. emeleti galéria, II. emeleti folyosók
Komplex kari zh. I.
T 2013. február 25. (hétfő)
S 2013. február 26. (kedd)
Komplex kari zh. II.
T 2013. március 25. (hétfő) S 2013. március 26. (kedd)
Komplex pótzh. (4. és 5. évfolyam)
2013. április 29. (hétfő); május 6. (hétfő)

Osztatlan ötéves
1-4. évfolyam

Hagyományos
5. évfolyam

BSc
1-4. évfolyam

Feldolgozási hét

2013. május 13.-17. (hétfő-péntek)

Szorgalmi időszak
befejezése

2013. május 17. (péntek)

Pótlási időszak

2013. május 21.-24. (kedd-péntek)

Vizsgaidőszak

2013. május 27. (hétfő) –
június 21. (péntek)

Diploma vázlatterv kari értékelés
Az első körben nem elfogadott diploma
vázlattervek pótbemutatása
Diplomatervek beadása a tanszékekre
Záróvizsga (diplomaterv megvédése)
Osztályzatok bevitele a NEPTUN-ba
Komplex jegyek bevitele
Diplomázó hallgatók ballagása

2013. május 21. (hétfő) –
június 28. (péntek)
2013. április 15. 14:00 óra (hétfő)
2013. április 16. 9:00 óra (kedd)
2013. április 30. 9:00 óra (kedd)
legkésőbb 2013. június 7. (péntek)
2013. június 10.-21. (hétfő - péntek)
Tanulmányi Ügyrend szerint
2013. június 7. (péntek)
2013. május 10. (péntek)

Az őszi félév regisztrációs hete
Az őszi félév első tanítási napja

2013. szeptember 2.- 6. (hétfő - péntek)
2013. szeptember 9. (hétfő)

A vizsgaidőpontok meghirdetésénél tanszéki hatáskörben az utolsó heti vizsgákat lehetőség szerint ismétlő
vizsgáknak kell fenntartani. A vizsgaidőszakon kívül további vizsgalehetőség a TVSZ előírása értelmében nincs.
A tanszékek az egyeztetett vizsgaidőpontokat a NEPTUN rendszerben adják meg a Tanulmányi Ügyrend szerint.

1. évfolyam:
2. és 4. évfolyam:

Szakmai gyakorlat
4 hét építéshelyi gyakorlat (ajánlott a 2. szemeszter után teljesíteni)
8 hét komplex tervező irodai szakmai gyakorlat

2. ALKOTÓHÉT (az 1., 2., 3. és 4. évfolyam)
Az alkotóhéten első sorban azon hallgatók vehetnek részt, akik az "Építészet alapjai" BMEEPLAA202 (1. évf.), a
"Középülettervezés 2." BMEEPKOA401 (2. évf.), a "Városépítészet 2." BMEEPUIA601 (3. évf.) vagy a
"Komplex tervezés 1." (4. évf. tervező szakirány) és a "Komplex tervezés 2." (4. évf. műszaki szakirány) tantárgyat
felvették. Az alkotóhét eredménye része a tantárgy félévközi érdemjegyének. A kari alkotóhéten a műszaki
tanszékcsoport tanszékei is meghirdetnek programokat.
Az alkotóhét az érintett tanszék által szervezett egész hetes elfoglaltság. Célja az önálló alkotókészség fejlesztése, a
műszaki ismeretek szemléletformáló gyakorlati bővítése.
Az alkotóhéten az órarendi órák elmaradnak, a részvétel kötelező!
3. FELDOLGOZÁSI HÉT
Az 1-4. évfolyamokon a félév utolsó hete a féléves tervezési tantárgyak rajzi munkáinak feldolgozására van
fenntartva. Feldolgozási héten az órarendi órák elmaradnak, sem zárthelyi, sem pótzárthelyi, semmilyen egyéb
pótlás és elővizsga sem tartható!
4. ÉVKÖZI VIZSGÁK, SZIGORLATOK
A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ) szerint.
5. GYAKORLATI FELADATOK BEADÁSA
a.) A félévközi — egymástól függetlennek tekinthető — gyakorlati feladatok beadásának időpontját a tantárgy félévi
követelményei között kell megadni.
Határidő:
minden évfolyamon
2013. május 13. (hétfő) 12 00 óra
Az elégtelennek minősített vagy elmaradt félévközi gyakorlati feladatokat közvetlenül a határidőt követően
ajánlatos pótolni, ill. számon kérni. A tanszékek közöljék a tantárgy félévi követelményrendszerében, hogy a
teljesítés milyen mértékű elmaradása esetén élnek a vizsgára bocsátás megtagadásával.
b.) A szorgalmi időszak végén beadandó, teljes félévi összefüggő munkát jelentő gyakorlati feladatokat a tantárgy
teljesítésének követelményeiben meghatározott időpontig kell benyújtani.
Határidő:
2013. május 13. (hétfő) 12 00 óra
a határidő elmulasztása esetén a feladatok különeljárási díjjal történő beadásának határideje:
2013. május 24. (péntek) 12 00 óra
c.) A szorgalmi időszak végén beadandó, teljes félévi összefüggő tervezési feladatok beadási határideje:
Határidő:
2013. május 17. (péntek) 14 00 óráig.
a határidő elmulasztása esetén a feladatok különeljárási díjjal történő beadásának határideje:
2013. május 21. (kedd) 14 00 óra
d.) A Komplex tervezés c. tantárgyak a szorgalmi időszak végén beadandó, teljes félévi összefüggő tervfeladatainak
beadási határideje:
Határidő:
2013. május 21. (kedd) 14 00 óráig
a határidő elmulasztása esetén a feladatok különeljárási díjjal történő beadásának határideje:
2012. május 24. (péntek) 12 00 óra
A különeljárási díjjal történő beadás határideje után a tanszékek semmilyen feladatrészt nem vehetnek át, a határidő
elmulasztása a tantárgy újra felvételét vonja maga után. A tanszékek a félévi követelményrendszerben közöljék, hogy
mely gyakorlati feladat minősül pótolhatatlannak, azaz mely gyakorlat elégtelen színvonalú teljesítése vonja maga
után az előzőkben rögzített következményeket.

A félévközi és a félév végi határidők elmulasztását követően a pótbeadásokra különeljárási díjat kell kiróni, ill.
alkalmazni lehet az értékelés során a TVSZ. 29.§(1j.) pontjában foglaltakat! Az érintett hallgatók névsorát 2013.
május 27-ig a Neptun megfelelő felületén (Tárgyak/Tárgy kurzusai/Feladatkezelés) kell rögzíteni!

6. TANTÁRGYFELVÉTEL, BEIRATKOZÁS
Előzetes tantárgyfelvétel: 2013. január 24. (csütörtök) 18.00 „kemény szűréssel”
A tantárgyfelvételek véglegesítése: a regisztrációs héten, 2013. február 4. (hétfő) és 2013. február 10. (vasárnap)
24:00 között. A tantárgyakat a Neptun rendszerben lehet felvenni. A regisztrációs héten oktatás az Egyetemi Szenátus
határozata értemében nincs.
Bejelentkezés (Aktiválás): a vizsgák befejeztével, Neptun rendszerben 2013. február 4. (hétfő) és 2013. február 8.
(péntek) 16:00 között Neptun üzem-biztonsággal, azután 2013. február 10. (vasárnap) 24:00–ig a nélkül.
A TVSZ előírása értelmében a regisztrációs hét után beiratkozás nem történhet, tantárgyfelvétel és
tantárgytörlés nincs.
Budapest, 2012. december
DLA Varga Tamás
oktatási dékánhelyettes

