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Önálló feladat 1. (BMEGEVGAG06) 

A tantárgy részletes információi 

Az Önálló feladat 1. tárgy oktatásának menete: 

A tárgy nem tartalmaz órarendbe illesztett előadásokat, gyakorlatokat. Az oktatás módja személyes, 
egyéni konzultáció a konzulenssel egyeztetett időpontokban. 

A hallgatók a félév elején (az első oktatási hét végéig) a tanszéki honlapon a regisztrációs hét során 
közzétett feladatok közül választhatnak maguknak témát és konzulenst (erre az ARA, EPGET, 
ENERGIA és HDR Tsz. feladatai állnak rendelkezésre), amin a félév folyamán dolgozni fognak. (Kérjük, 
hogy a hallgatók a tárgyfelvételnél a témát kiíró tanszéknek megfelelő kurzust válasszák a 
Neptunban, hogy ezzel segítsék az adminisztrációs munkát!)  

A kiválasztott témáról a leendő konzulenssel egyeztetni kell, hiszen előfordulhat, hogy már foglalt, 
esetleg eleve dedikált feladatról van szó. 

A választott téma címét, konzulens nevét a tárgyfelelős személlyel legkésőbb az első oktatási hét 
végéig tudatni kell, erre az alábbi űrlap használandó: 

https://goo.gl/forms/z6oIOJJX2gEOih9K2 

 

A hallgató és az oktató a félév folyamán kötetlen időbeosztással, közösen dolgozik a 
projektfeladaton, melynek célja a feladatok sokfélesége miatt nagyon eltérő lehet.  

A félév végén (a pótlási hét vagy a vizsgaidőszak folyamán) a hallgatók az elvégzett munkáról 10-15 
perces beszámolót tartanak. A prezentáció megtartása a félév teljesítésének feltétele. 

A hallgató ezen kívül munkája összefoglalásaként egy A3 méretű mini-posztert készít, amit az 
előadások ideje alatt kiállítunk. Ennek formátumát a Tanszék határozza meg, és a hallgatók számára 
biztosítja „template” formájában, szerkeszthető MS Word formátumban. 

A hallgatók érdemjegyét a konzulens az elvégzett munka mennyisége, minősége és a prezentáció 
alapján állapítja meg. Megjegyzés: amennyiben a munka jellege olyan, az oktató kérheti a hallgatót 
az előadáson kívül is munkájának írásos összefoglalására, de ez nem alapkövetelmény minden feladat 
esetében.  

Bármilyen, a tárggyal kapcsolatosan felmerülő problémával kapcsolatban, kérjük, keressék meg a 
tárgyfelelős személyt az alábbi elérhetőségek egyikén! 

A tantárgy adminisztratív felelőse: 
Till Sára (egyetemi tanársegéd) 
still@hds.bme.hu 
+3614631442 
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