
A TANSZÉKI DIPLOMA VÁZLATTERVI PREZENTÁCIÓK LEBONYOLÍTÁSI RENDJE – IPARTANSZÉK 

 

Az esemény formája: egyéni hallgatói tervprezentáció, konferenciabeszélgetés formájában a 

MICROSOFT TEAMS alkalmazáson keresztül. Dátuma: 2020. április 3. péntek. 

Előzetesen megjegyezzük, hogy a jelen rendkívüli helyzet mindannyiunktól többlet erőfeszítéseket és 

rugalmasságot kíván. Figyelembe véve a fenntartótól érkezett kötelezettségeket, ajánlásokat 

szeretnénk leszögezni, hogy az eddigi gyakorlatot folytatva segítő, támogató szándékkal állunk 

mindenki tervéhez, elvégzett munkájához. Fontos, hogy érezzétek irányunkból a konstruktív szándékot. 

Mindezek mellett szükséges a komoly hallgató hozzáállás is, mivel a BME ÉPK diplomájának értékét 

meg kell őrizzük. Kérdések, kérések, problémák esetében továbbra is forduljatok hozzánk bizalommal! 

A bejelentkezést a pénteki prezentáció kezdési időpontja előtt 7.45 órára időzítjük. Ennek az a célja, 

hogy az eseményt pontban reggel 8.00 órakor el tudjuk indítani. 

Az MS Teams alkalmazáson belül látható a naptárban az esemény. Fontos, hogy az esemény kezdő 

időpontja, vagy a szervező tárgyfelelős meghívása előtt senki se csatlakozzon, mert így egy másik 

párhuzamos konferenciát indít el és nem látja, hallja a diploma vázlatterv bemutatót. A Hallgató saját 

prezentációjának a láthatóvá tételéről a TEAMS rendszerében maga gondoskodik. Kérem, hogy a 

zökkenőmentes lebonyolítás érdekében erre minden érintett gondoljon a prezentációja 

megtervezésekor, és az ehhez szükséges tennivalókat időben végezze el! Ettől függetlenül a tanszéki 

DRIVE rendszerébe történő feltöltés a vonatkozó felhívásunkban rögzítettek szerint péntek reggel hét 

óráig történjen meg! 

A prezentációkról hivatalos jegyzőkönyvet készítünk a nap végéig, ami tényszerűen rögzíti az esemény 

megtörténtét, a prezentáció adatait, és a hivatalos tanszéki véleményt. A jegyzőkönyvet a 

Tanszékvezető és a Hallgató egyaránt aláírásával hitelesíti. 

A prezentációkról az MS Teams alkalmazás segítségével felvetélt készítünk, amit bizalmasan kezelünk 

és archiválunk a diplomavédések sikeres lezárultáig, elsősorban a hallgatók érdekében. Ha valakinek 

ezzel kapcsolatban kifogása van, kérem, legkésőbb holnap, azaz április 2-a déli 12.00 óráig hivatalosan 

jelezze azt a tárgyfelelősnek és a tanszékvezetőnek, és ott a felvételt megszakítjuk. 

A részletes tanszéki véleményt írásban rögzítjük, és a tanszéki DRIVE vonatkozó mappájába, a Hallgató 

tervezési naplójába föltöltjük 2020. április 6-ig. A vélemény legalább három, erre kijelölt vezető oktató 

értékelésére támaszkodik és észrevételeket, kritikákat, javaslatokat fogalmaz meg a prezentációban 

elhangzottak, valamint a DRIVE-ra feltöltött anyagok vonatkozásában. 
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