Dékáni Körlevél (2021.05.12.) a BME Építészmérnöki Kar 2021-es tavaszi félévi
diplomavédéseinek szervezéséről, követelményeiről és a szükséges járványügyi
intézkedésekről

Jelen körlevél a BME Építészmérnöki Karon a 2021-es tavaszi félév diplomavédéseit érinti. A
szabályok csak a COVID által megkövetelt járványhelyzettel kapcsolatos intézkedésekre térnek ki,
egyéb tekintetben az érvényes diplomaszabályzat rendelkezései az irányadók.
A 2021 tavaszi félév az Építészmérnöki Karon teljes mértékben távolléti oktatási formában zajlott
le. A félév elején februárban kerültek megfogalmazásra a diplomabeadásokkal kapcsolatos
követelmények, körülmények és határidők. A hallgatóság a diplomamunkáját távolléti formában
dolgozta ki, sok esetben a szokásostól eltérő, munkakörnyezetben, és az Egyetemen jelenleg
korlátozott a megfelelő kollégiumi elhelyezés.
A diplomavédéssel kapcsolatos szabályokat a fenntartó ITM nyilatkozata alapján, a BME rektora
határozta meg. A Karnak ebben a döntési környezetben lehetősége van jelenléti alkalmak
engedélyezésére, így a Kar a tanszékekre bízza az diplomavédések jelenléti szervezésével
kapcsolatos döntéseket, az alábbiak követelmények kötelező betartása mellett:
1) A Kar számára fontos, hogy a tanszékek egységes alapelvek szerint dolgozzanak.
2) A diplomavédésen bemutatandó anyagokra vonatkozóan a 2021 tavaszi félév elején
tanszékenként meghatározott tartalmi és formai követelményeket kell figyelembe venni.
3) Tekintettel az eltérő személyes és földrajzi helyezetekre, a tanszékeknek figyelembe kell
vennie minden egyes hallgató igényét a lebonyolítás formáját illetően, azaz a hallgatók
választhatnak, hogy távolléti vagy jelenléti formában kívánnak védeni és ezt a szervező
tanszéknek kötelezően figyelembe kell vennie.
4) A jelenléti védéseken be kell tartani a járványügyi szabályozásokat. A BME szabályozása
szerint a jelenlévőknek védettségi igazolvánnyal kell rendelkezniük.
5) A jelenléti védéseket is online technikai alátámasztással (zárt rendszerű távoktatási
képzésmenedzsment-rendszerben) kell szervezni, az esetlegesen védettségi igazolvánnyal
nem rendelkező bizottsági tagok hozzáférése és a nyilvánosság biztosítása érdekében.
6) A védésen a hallgatók csak prezentációt mutathatnak be, helyszínen való személyes
megjelenéssel, vagy képernyőmegosztással videohívásban. Annak érdekében, hogy az
egyenlő esélyeket az elbírálás során is biztosítani tudjuk, nyomtatott anyagokat nem lehet
használni. A kötelező elemek tekintetében a jelenléti és az online forma között nem lehet
különbség.
7) A makett/animáció készítése a hallgatók döntésétől függ, a terv bemutatáshoz ezek fontos
eszközök, de a tanszékek nem tehetik kötelezővé.
8) A jelenléti védések esetében a tanszékek vegyék figyelembe, hogy a hallgatók esetleg távolról
érkeznek és nincs Budapesten szállásuk. Ennek érdekében a védési időpontot a jelenléti
védésen megjelenő hallgatókkal előzetesen is egyeztetni kell.
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