
Az egyes laborfoglalkozásokra adandó érdemjegy két lépésben áll elő. 

1. Először az értékelők – akik nem feltétlenül azonosak a hallgató laborvezetőjével – 

önmagában a beadott anyagot (a jegyzőkönyvet és az esetleges tartozékait) minősítik. 

Az értékelő – az egységesség követelményének figyelembevételével – 

egyszemélyben dönti el az erre adandó osztályzatot. Ennek során – a feladat jellegétől 

függően – az értékelő megvizsgálhatja pl., hogy a megoldás struktúrája, logikája, 

kommentezettsége megfelel-e a korábban (akár más tantárgyakban) tanultaknak, ill. a 

laborfoglalkozáson/kiadott felkészülési anyagokban ismertetett elvárásoknak, a 

megoldás indoklása kellően részletes/adekvát-e, ill. javasolható-e esetleg más, 

hatékonyabb megoldás az adott feladatra. Ha egy feladatra valaki több, vagy 

kiemelkedően szép megoldást ad, jutalompontokat kaphat. Ezek alapján adódik ki az 

érdemjegy a beadott munkára, amelyet az értékelő röviden írásban is megindokol. Az 

így kapott jegy nem javítható. Ugyanakkor a hallgató kérhet a beadott munkája 

tetszőleges részeiről további tájékoztatást is (pl. a javítótól, laborvezetőtől mail-ben 

vagy személyesen, az értékelés megismerése után), de ezek a válaszok már nem 

befolyásolják a kapott érdemjegyet (kivéve, ha a javítás valamely hibája derül ki 

eközben).  

2. Az egyes laborfoglalkozásokra adott végső jegyet az a laborvezető adja, akinél a 

hallgató az adott labort teljesítette. A laborvezető ítéli meg azt, hogy a hallgató 

laborfoglalkozás alatt mutatott teljesítménye konzisztens-e a beadott anyagok által 

mutatott képpel. Kétség esetén a laborvezető a beadott munka tetszőleges részletére 

rákérdezhet, és ha megbizonyosodik arról, hogy a beadottak nem a hallgató önálló 

munkája eredményeként születtek, akkor a labort elégtelenre minősíti, és esetleg 

egyéb szankciókat is kezdeményez (ld. a kapcsolódó rektori utasítást alább). A 

laborvezető által adott végső osztályzat kialakításánál az órai munka (25% súllyal) és 

a jkv-re kapott érdemjegy (75% súllyal) egyaránt beszámít.  

 

A félév végén a beadott jegyzőkönyveket és programokat megvizsgáljuk, hogy nem 

plágium-e. Amennyiben a plágium ténye bebizonyosodik, a hallgató féléve elégtelen, 

súlyosabb esetben a hallgató ellen fegyelmi eljárást kezdeményezünk (ld. 

http://www.kth.bme.hu/document/189/original/bme_rektori_utasitas_05.pdf). 
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