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Az alapképzések első szemeszterében oktatásra kerülő tantárgyak
speciális követelményei
a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon

Az egyetemi tanulmányokba való beilleszkedés segítése, az utóbbi években az első éves
hallgatók nagyszámú elbocsátásához vezető lemaradások elkerülése, valamint az általános
oktatási fegyelem megerősítése érdekében a 2011/2012 tanév őszi félévétől kezdődően a Kar
vezetése az alábbiak szerint szabályozta a mérnök informatikus és a villamosmérnöki szak
alapképzésének első szemeszterében oktatott tantárgyak oktatását, illetve azok követelményeit
a Villamosmérnöki és Informatikai Karon:
1. Valamennyi BSc képzéses hallgatónk első aktív féléve megkezdésekor (ideértve a
korábban felvett, de tanulmányaikat passzív félévekkel kezdő hallgatókat is) a
regisztrációs hét során egy személyi azonosító kártyát kap térítésmentesen Karunktól. A
kártya a Kar tulajdona marad, annak megőrzése, magával hordása, és személyének
azonosítására való használata valamennyi hallgatónk számára kötelező. A kártya
egyedi kódja azonosítja a hallgató személyét, a kártyába integrált memóriachip pedig
tartalmazza a hallgató két ujjperce lenyomatának biometrikus azonosításához szükséges
kódokat. Ezen személyes adatok felvétele a hallgatók egyéni hozzájárulását követően,
írásbeli hozzájárulási nyilatkozat aláírása után történik meg. A kártya elvesztését,
megsérülését, működésképtelenségét a hallgató köteles haladéktalanul (legkésőbb a
következő munkanapon) jelezni a Dékáni Hivatalban, mivel annak hiányában jelenlétét
nem tudja igazolni az előadásokon. A Dékáni Hivatal a kártya pótlását azonnal ellátja, a
hallgatónak felróható mulasztás vagy a kártya nem megfelelő kezelése (elvesztés,
megsérülés) esetén 3000 Ft-os térítés ellenében.
2. Az első szemeszteres tantárgyak előadásainak látogatása kötelező. A jelenlétet az I és
Q épületek előadótermeinek bejáratai mellett található azonosító terminálok segítségével
ellenőrizzük. A jelenlét ellenőrzésére
1. az előadás hivatalos kezdő időpontját (x óra 15 perc) megelőző és azt követő 15-15
perc, valamint
2. az előadás hivatalos befejező időpontját (x + 2 óra) megelőző és azt követő 15-15
perc
állnak rendelkezésre (az ellenőrzés pontos időpontját a rendszer rögzíti). A hallgató egy
előadáson való jelenléte akkor igazolt, ha mind a kezdéshez, mind a befejezéshez tartozó
időablakban azonosítása sikeresen megtörtént.
3. Amennyiben az ellenőrzések során a hallgató hiányzásainak a száma a tantárgyi adatlapon
megadott értéket (tipikusan a 30%-ot) meghaladja, úgy nem kaphat aláírást az adott
félévben a tantárgyból. Az eladások látogatása az első szemeszteres tantárgyat ismételten
felvevő hallgatók számára is ajánlott, de a kizáró feltétel rájuk nem vonatkozik.
4. Az előadáson való részvétel igazolásához a hallgató a kártyát a terem bejáratánál
elhelyezett azonosító terminálhoz közelíti, ami a kártyakód elfogadását hangjelzéssel
nyugtázza. (Az érvényes órarend alapján a terem és az időpont egyértelműen azonosítja
magát az előadást.) Szúrópróbaszerűen a nyugtázással egyidejűleg fény- és/vagy
hangjelzéssel felhívhatja a hallgatót a biometrikus személyazonosítási eljárásra. Ilyenkor a
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hallgató – a korábban megadott ujjpercét – hozzávetőleg egy másodpercre egy
érzékelőhöz érinti. Hibás érzékelés esetén a műveletet meg kell ismételnie. Az érzékelő ez
alapján az ujjperc egyes pontjai alapján egy kódot generál, amelyet összevet a már a
kártyán letárolt, korábban generált számsorral. Ennek megfelelősége esetén a kijelzés
tájékoztatja a Hallgatót az azonosítás sikerességéről. Más személy számára kiadott kártya
tehát nem alkalmazható a biometrikus azonosítás sikertelensége miatt. A sikeres
azonosítást követően (akár a kártya alapján, akár biometrikus kontrollal kiegészítve történt
az) a rendszer rögzíti az azonosítás időpillanatát (időbélyegét), és csak ezeket az adatokat,
azaz a Hallgató nevét, Neptun-kódját és az azonosítás időbélyegét tartalmazó jelenléti
névsort teszi archiválhatóvá.
5. Abban a ritka esetben, amikor a véletlenszerűen kiválasztott személy biometrikus
azonosítása sikertelen (pl. az ujj sérülése, vagy egyéb ok miatt), a hallgató az azonosításra
történő gépi felszólítást követő 15 percen belül irataival igazolhatja a kártya használatára
való jogosultságát arcképes igazolvánnyal az I és a Q épületben kialakított hallgatói
irodákban.
6. Az előző ponthoz hasonlóan azok a hallgatók, akik biometrikus azonosító kódjuk
rögzítéséhez a kártyák átvételekor nem járultak hozzá, az azonosító terminál
személyazonosítási felhívását követő 15 percen belül a hallgatói irodákban kötelesek
azonosítani magukat.
7. Amennyiben egy hallgató a kártyájával jelenlétet igazolt, de a rendszer felhívását
követően személyi azonosítását nem végezte el, Karunk feltételezi a személyazonosítással
való visszaélés esetét, és a 3/2011 sz. Rektori utasításnak megfelelően fegyelmi eljárást
kezdeményez a hallgató ellen.
8. Az első szemeszteres tantárgyak tantermi és laboratóriumi gyakorlatainak
látogatása kötelező. A jelenlétet a gyakorlatokon minden alkalommal ellenőrizzük, az
ellenőrzést a gyakorlat-, ill. laborvezető oktatók végzik. Amennyiben az ellenőrzések
során a hallgató a tantárgyi adatlapon megadott számnál több alkalommal hiányzik, úgy
nem kaphat aláírást az adott félévben a tantárgyból. Az előírás az első szemeszteres
tantárgyat ismételten felvevő hallgatókra is vonatkozik.
Jelen utasítás előírásai a 2011/2012 tanév őszi félévétől kerülnek alkalmazásra és
visszavonásig maradnak érvényben. A hasonló témában kiadott 03/2010 sz. dékáni utasítás
jelen utasítás hatályba lépésével érvényét veszti.

Budapest, 2011. augusztus 26.
Dr. Vajta László
dékán s.k.
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