MISKOLCI EGYETEM
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék

2016/2017. tanév
I. félév

FÉLÉVES FELADAT BEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK
MAKETT233B "Biomassza tüzelés" c. tantárgyból (2e+1g) BSc. III. éves anyagmérnök szakos és
MAKETT226B "Biomassza tüzelés" c. tantárgyból (2e+1g) BSc. IV. éves Energetikai mérnök
szakos hallgatók részére
1. A feladatkiírás átvétele: 2016. szeptember 06. 08:00-11:00
2. A feladatkiírás átvételének határideje: 2016. szeptember 13. 11:00
3. A feladat beadásának határideje: 2016. október 11. 11:00
Tekintettel arra, hogy a feladat kidolgozására 5 hét áll rendelkezésre, feladatkiírást a félév során csak
az átvételi határidőig áll módunkban kiadni. A feladatkiírás átvételének elmulasztása az aláírás megtagadását vonja maga után.
4. A kidolgozott féléves feladat beadási határidejére megfelelő indoklással halasztás kérhető, amely
pótdíj köteles. Ezzel a beadási határidő 2016. október 25-ére módosítható. A befizetést a NEPTUN
rendszeren keresztül kell elvégezni. Ennél későbbi feladat beadásra a szorgalmi időszakban nincs
lehetőség.
5. A feladatokból készített előadás bemutatására minden hallgató a feladatkiírás kézhezvételekor kap
időpontot. A beosztástól eltérni csak indokolt esetben lehet, és lehetőség szerint legalább 48 órával
korábban jelezni kell a problémát a tárgyjegyző felé.
6. Amennyiben a feladat kidolgozása nem felel meg a formai és/vagy tartalmi követelményeknek, és
az elért érdemjegy elégtelen, akkor az előadást megelőzően legalább 1 héttel a hallgató visszakapja azt
javításra. A javított dolgozatot az előadás megtartásával egy időben be kell adni. További módosításra
ezt követően nincs lehetőség. Ha a dolgozat ezt követően is elégtelen, az aláírást megtagadjuk, és a
feladat beadását, előadását aláíráspótlás keretében lehet pótolni.
7. Amennyiben a hallgató a javításra váró dolgozat visszaadásakor nincs jelen az órán, akkor erről a
NEPTUN rendszerben megadott e-mail címen értesítjük, a javításra ekkor is 1 hét áll rendelkezésre,
függetlenül a hiányzástól.
8. Ha a beadott feladat eredménye legalább elégséges, akkor az írásbeli és szóbeli feladatrészre kapott
érdemjegyet az előadással egy időben közöljük a hallgatóval. Javításra ebben az esetben is van lehetőség, a javított dolgozat beadásának határideje 1 hét.
9. A feladatot elektronikusan kell benyújtani a nagy.gabii86@gmail.com címre, a dolgozat javítása
szintén elektronikusan, Word korrektúrával (megjegyzések beszúrásával) fog történni. A hallgatóknak
lehetősége van egyénileg kérni, hogy kézi javítással, nyomtatott formában történjen a javítás, ezt legkésőbb a feladat beadásakor jelezni kell, utólag ezzel kapcsolatban kifogás nem fogadható el.
10. A félév végén minden Hallgatónak csak a végleges, javítás utáni féléves feladatát kell beadnia
nyomtatott formában, egy példányban.
Miskolc, 2016. 09. 05.
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