A számonkérések és értékelések általános követelményrendszere a GTK alapszakjain
Minden kötelező és kötelezően választható alapszakos tantárgy vizsgával zárul (kivéve a Projektfeladat I., a
Projektfeladat II, a Szakdolgozat és a Szakmai gyakorlat c. tárgyakat).
A félévközi pontrendszer 100 pontos. A ZH-kon elérhető összpontszám 90 pont. A 3 kredites tárgyaknál 2 db,
egyenként 45 pontos, míg a 6 kredites tárgyaknál 3 db, egyenként 30 pontos zárthelyi van, alapesetben a
Vizsgaközpontban külön időbeosztás szerint. Az előadásokon, szemináriumokon és házidolgozatokon stb.
további, összesen legfeljebb 10 pont szerezhető - az előadások és szemináriumok összes száma egyharmadának
elteltét követően. A ZH-kon elért eredményekkel és az egyéb pontokkal vizsgára bocsáthatósági jog, ill.
megajánlott jegy szerezhető.1
A max. 10 egyéb pont megszerzésére 15-20 összpontszámnyi pontszerzési lehetőség van. (Amennyiben a hallgató
10 pontnál többet szerez, akkor is 10 pont kerül beszámításra). E pontszerzési lehetőségeket az oktatónak nem
kell előre bejelentenie. Egy 90 perces előadáson vagy szemináriumon legfeljebb 5 pont megszerzését kínálják.
Házidolgozat max. 5 pontért csak akkor kínálható, ha 15 pontért helyszíni pontszerzési lehetőség van az
előadásokon és szemináriumokon.
A vizsgára bocsáthatóság feltétele, hogy a hallgató legalább 30 pontot szerezzen a 90+10 pontos rendszerben. A
vizsgára bocsáthatóság tekintetében az egyes zárthelyikre vonatkozóan részkritérium nincs. A 3 kredites
tárgyaknál, amennyiben a hallgató nem éri el a 30 pontot, de legalább az egyik zárthelyin legalább 50%-ot teljesít,
vizsgára bocsátható.
A megajánlott jegy 60 pont felett adható. Ponthatárok: 60-62 elégséges, 63-75 közepes, 76-87 jó, 88-100 jeles. A
megajánlott jegyeknél előírható zárthelyikre részkritérium is (pl. mindegyik egyenként minimum 30%).
Amennyiben a hallgató nem szerzett megajánlott jegyet, vagy azt nem fogadja el, de teljesíti a vizsgára
bocsáthatóság feltételeit (azaz legalább 30 pontot szerzett), vizsgával teljesítheti a tantárgyat. Az írásbeli vizsgák
alapesetben csak a Vizsgaközpontban bonyolíthatók le.
Vizsgán a ponthatárok: 51-62 elégséges, 63-75 közepes, 76-87 jó, 88-100 jeles.
A szorgalmi időszakban szerzett egyéb pontok a vizsgapontokhoz nem adódnak hozzá.
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A 2021/2022-es tanév tavaszi félévében kivételt képeznek ezen általános követelmények alól azok a speciális
tárgyak, amelyek videós formában kerülnek oktatásra. Ezek esetében egységesen két 50-50 pontos zárthelyin
összesen 100 pont érhető el, amellyel megajánlott jegy szerezhető. E speciális formában oktatásra kerülő
tantárgyak esetében pluszpontszerzési lehetőség és vizsgára bocsáthatósági feltétel a 2021/2022-es tanév
tavaszi szemeszterében nincs.

