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Tisztelt Hallgató,

A tárgyához kapcsolódó vizsga a szokásos módon, írásbeliként lesz megrendezve, a félév megkezdésekor
ismertetett módon. A vizsgákra vonatkozó általános szabályok változatlanok. A járványhelyzet miatt
azonban vegye figyelembe az alábbiakat:

Minden hallgató köteles szájmaszkot viselni a Kémiai Épületbe való belépésétől kezdődően egészen addig,
amíg az épületben tartózkodik, így a vizsgán is. Kérjük, hogy lehetőleg hozzon magával saját maszkot!
Akinek nincs lehetősége maszk hozására, annak egyszer használatos szájmaszkot a bejáratnál biztosítunk.
Használhatja a magával hozott védőfelszerelést (pl. gumikesztyű, saját kézfertőtlenítő) is. A termeket a
vizsga előtt és után szellőztetjük és fertőtlenítjük. A teremben kézfertőtlenítő lesz elhelyezve, kérjük
használja vagy azt, vagy a sajátját! A vizsgáztatók és felügyelők szájmaszkot és kesztyűt fognak viselni.

Kérjük, hogy a másfél-két méteres távolságot másik személytől tartsa be! A Kémiai épületbe csak
közvetlenül a vizsga előtt lépjen be, és a vizsgára kijelölt terem bejáratánál ne csoportosuljon. A teremben
csak a kijelölt helyekre ülhet, azok olyan távolságban lesznek, ami biztosítja a távolságtartást. A jelenléti ív
aláírásához, valamint a dolgozat megírásához csak a saját íróeszközeit használhatja, egymásnak azokat
átadni, vagy egymással cserélni nem szabad!

Ha Ön a járványhelyzet miatt, az egészsége védelme érdekében nem tartja megfelelőnek ezt a
vizsgaformát, vagy más okok miatt (pl. korlátozott határátlépés) akadályoztatva van, akkor erről még a
vizsgák előtt tájékoztassa az oktatóját! Az oktató indokolt esetben vagy online szóbeli vizsgalehetőséget
biztosít, vagy úgy dönt, hogy Ön az őszi félév vizsgaidőszakában teljesítheti a vizsgát. Ez utóbbi esetben az
adott tárgyat előfeltételként megjelölő kurzusokat párhuzamosan felveheti. Ha a félévben meghirdetett
vizsgaalkalomra regisztrál, azzal elfogadottnak tekinti a fentebb leirtakat. A Neptunban felvett, de
határidőre le nem adott vizsgajelentkezést meg nem jelenés miatt, vészhelyzeti okokra hivatkozva
utólagosan az oktatók nem tudják törölni, ezt legfeljebb csak a Tanulmányi Osztályon megfelelő kérvény
benyújtásával lehet kérvényezni!
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