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Tájékoztató a Haladó Analízis vizsgáról

Az írásbeli vizsgák időpontjai és helyszínei:

V. 31. szerda (9:00-11:00) Északi Tömb -1.75 Konferenciaterem,
VI. 20. kedd (9:00-11:00) Északi Tömb -1.75 Konferenciaterem,
VII. 05. szerda (9:00-11:00) Déli Tömb 0-823 Kitaibel Pál terem.
A vizsgára mindenkinek fényképes igazolványt (személyi, útlevél, jogosítvány) kell hozni,

mert azt a zh felügyelők kérhetik. Annak hiányában a vizsgán való részvétel megtagadható.
Lehetőség szerint az indexét is mindenki hozza magával.

Mindenkinek javasoljuk az első vizsgán való részvételt, de hátrányos következmények nélkül lehet egy
későbbi időpontban is kezdeni a vizsgázást. Az egyes vizsganapokon nincs létszámkorlátozás a Neptunban
általában legkésőbb 36 órával a vizsga előtt lehet fel és leiratkozni. VI. 20-a és VII. 5-e egyben
utóvizsga időpont is azok részére, akiknek korábbi vizsgája nem sikerült. A fent megadott három időponton
kívül további vizsga, illetve utóvizsga lehetőség nincs, ezért is javasoljuk az első vizsgázási alkalom igény-
bevételét.

A vizsgadolgozat első feladatcsoportja egy 15 pontos beugró teszt, melyen az alapvető fogalmak meg-
értését ellenőrizzük. Ezen legalább 12 pontot kell elérni ahhoz, hogy a vizsga eredménye elégtelentől kü-
lönbözzön. Az első feladatot tartalmazó feladatlapokat 30 perc elteltével beszedjük, de aki hamarabb kész
van vele az azonnal hozzáláthat a 2-4 feladatcsoporthoz. Az 1-4 feladatcsoportokban összesen 60 pont sze-
rezhető, ebből 20 pont szükséges az elégségeshez és 50 a jeleshez feltéve, hogy legalább 12 pontot szerzett
valaki a beugró teszten.

A 2-4 feladatokat külön lapokon kell kidolgozni így mindenki hozzon elegendő papírt.
Konzultációk a vizsgák előtt:

V. 30. 10:00-12:00, Déli tömb 3-110, Kós Géza.
VI. 19. 10:00-12:00, Déli tömb 3-110, Kós Géza.
VII. 4. 10:00-12:00, Déli tömb 0-820 Hunfalvy János terem, Sigray István.
A vizsgák átvétele:

VI. 2-án 14:00-15:00,
VI. 23-án 14:00-15:00,
VII. 7-én 10:00-11:00.
A vizsgák átvételére a fenti időpontokon kívül még lehetőség van Buczolich Zoltán vizsgaidőszakban

tartott fogadóóráin és minden későbbi vizsga után fél órával Buczolich Zoltán szobájában, a Déli tömb
3-305-ben. Aki nem személyesen veszi át a vizsgadolgozatát az elesik a dolgozatjavítással kapcsolatos
(esetleg pontszámváltozást eredményező) reklamáció lehetőségétől, bár a dolgozattal és annak javításával
kapcsolatban észrevétel később is tehető.

A vizsgákat összeállítja: Buczolich Zoltán.
A vizsgák lebonyolításában közreműködik:
V. 31-én Buczolich Zoltán és Kós Géza,
VI. 20-án Buczolich Zoltán és Kós Géza,
VII. 5-én Buczolich Zoltán és Szőke Róbert.
A vizsgákat javítja:
V. 31-én Buczolich Zoltán és Kós Géza.
VI. 20-án Buczolich Zoltán,
VII. 5-én Buczolich Zoltán és Szőke Róbert.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Előfordulhatnak, apróbb, változások így tessék május 26-a után ismételten megnézni a honlapom.)


