Tájékoztató a Vegyészmérnöki Kar Környezetmérnök szakos hallgatóinak a
Mérnöki alapok I.
c. tárgy megváltozásával kapcsolatban
(régi kód BMEGEVGAKM1, új kód BMEGEVGAKM2)
A Mérnöki alapok I. c. tárgy tematikája és oktatási módja a 2015/2016 tanév 2. félévétől megváltozott. A
tárgy neve megmaradt, de a kódja megváltozott:
Mérnöki alapok I., új kódja BMEGEVGAKM2.
Az új tárgyat a 2015. szeptemberében induló 1. évfolyamnál, a 2016. év tavaszi félévben vezettük be.
Az volt a cél, hogy a tananyagot jobban közelítsük a környezetmérnöki képzés igényeihez, ezért a mérnöki
ismereteket a Vegyipari géptan c. tárggyal közös előadásban fogják hallgatni. A tanultak megértését a
kéthetente tartott 2 órás példamegoldó gyakorlatok fogják segíteni. A félév során 1 db zárthelyi lesz,
aminek sikeres megírása esetén az aláírás megszerezhető, ami a vizsgára bocsátás feltétele.
A Neptunban egy elméleti és három gyakorlati kurzust írtunk ki.
A részleteket az új tantárgy Mérnöki alapok I., BMEGEVGAKM2 adatlapja tartalmazza, ami itt található:
http://www.hds.bme.hu/targylap_bsc/index
Átmeneti szabályok:
Ez a tájékoztató elsősorban azoknak szól, akik a Mérnöki alapok I. c. tárgyat BMEGEVGAKM1 kóddal
korábban már felvették, és nem teljesítették.
KÖZÜLÜK:
1/ Aláírással rendelkezők:
Akik rendelkeznek érvényes aláírással, a Mérnöki alapok I. c. tárgyat BMEGEVGAKM1 Vizsgakurzusát
vegyék fel! Nekik az előző éveknek megfelelő követelményrendszert kell teljesíteni, azaz az akkor
érvényes tananyagból vizsgát kell tenniük. Előadás ebben a kifutó félévben már nem lesz.
A régi tárgy adatlapját itt találják: http://www.hds.bme.hu/targylap_bsc/index
2/ Akik nem szereztek aláírást a régi tárgyból:
A változás azokat is érinti, akik eddig nem szereztek aláírást, de a mintatantervük szerint a Mérnöki alapok
I. c. tárgyat a régi BMEGEVGAKM1 kóddal kellene elvégezniük. Ezért ezt kell felvenniük Neptunban, azon
belül is az Előadás kurzust.
Nekik azonban az új kódon megfogalmazott tantárgy óráira kell bejárniuk, és annak a követelményeit kell
teljesíteniük, amit a Neptunban felvett régi tárgyban ismerünk el, azaz betudjuk a réginek. Az új tárgy, a
Mérnöki alapok I. BMEGEVGAKM2 tantárgyi adatlapja itt található:
http://www.hds.bme.hu/targylap_bsc/index
Eszerint az előadások mellett kéthetente, azaz a páros heteken szerdán 14-16-ig 2 órás példamegoldó
gyakorlatot tartunk, ami segítséget nyújt az aláírás megszerzéséhez szükséges sikeres zh megírásához.
Szeretnénk hangsúlyozni a gyakorlati órákon való részvétel hasznosságát. Ezért - mivel a
tárgymegfeleltetés jellege miatt ez az óra nincs benne az érintett hallgatók hivatalos órarendjében (a régi
Mérnöki alapok I.-ben nem volt gyakorlat) - célszerű a szerda 14-16-ig intervallumot erre a célra üresen
hagyniuk az órarendjükben.
Budapest, 2016. szeptember
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