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FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEK
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Az aláírás megszerzésének feltétele:
-

A hiányzások mértéke nem haladhatja meg a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban
meghatározott óraszámot,

-

A laboratóriumi mérések sikeres elvégzése,

-

1 db zárthelyi sikeres megírása (10. hét).

A vizsga:
-

Szóbeli, húzott tételek alapján.

Kötelező irodalom:
-

Az előadáson elhangzottak, valamint a mellékletben felsorolt és a labor honlapján
(http://nagyfesz.kando.hu/) előírt ismeretanyag.

Budapest, 2013. január 22.

Nagy László
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Az aláírás megszerzésének feltétele:
-

A hiányzások mértéke nem haladhatja meg a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban
meghatározott óraszámot.

A vizsga:
-

Szóbeli, húzott tételek alapján.

Kötelező irodalom:
-

Az előadáson elhangzottak, valamint a mellékletben felsorolt és a labor honlapján
(http://nagyfesz.kando.hu/) előírt ismeretanyag.

Budapest, 2013. január 22.

Nagy László
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Az aláírás megszerzésének feltétele:
-

A hiányzások mértéke nem haladhatja meg a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban
meghatározott óraszámot,

-

A laboratóriumi mérések sikeres elvégzése,

-

1 db zárthelyi sikeres megírása (10. hét).

Az évközi jegy megszerzésének feltétele:
-

A laboratóriumi mérések sikeres elvégzése,

-

A mérésekre kapott legalább elégséges osztályzatok átlaga.

Kötelező irodalom:
-

Az előadáson elhangzottak, valamint a mellékletben felsorolt és a labor honlapján
(http://nagyfesz.kando.hu/) előírt ismeretanyag.

Budapest, 2013. január 22.

Nagy László
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