
 

 

A feladatok beadásának szabályozása a 2019-es őszi félévben 
az Épített környezetünk fotós szemmel c. tantárgynál 

 
 

Az órákat a K 210-es teremben tartjuk hétfőnként 16.15-től 17.45-ig. 
 
 
Hétről hétre a kiadott témában mindenkinek el kell küldenie egy (kivételes esetekben kettő) darab fényképet az alábbi 
web címre a következő alaki előírásokat betartva: 
 
https://fenest.synology.me:5001/sharing/... 
 
Az első feladatot az alábbi web címre kell beküldeni: 
 
https://fenest.synology.me:5001/sharing/OqstF3ueU 
 
 

1. A file neve: 1_toth_daniel (kivételes esetben: 1_toth_daniel_a, azaz a feladat sorszáma_ 
vezetéknév_keresztnév (vessző nélkül) és ha 2 kép van, akkor _a vagy _b (minden kisbetűvel!).  
 
A file név pontos szabályozására a könnyebb kezelhetőség, az adminisztráció és az értékelés megkönnyítése 
miatt van szükség. Sajnos az előző félévekben előfordult, hogy eltűntek beküldött fényképek. Az első kép 
beküldésével együtt minden hallgatótól kérünk egy e-mail címet és egy telefonszámot, amelyen elérhető, ha 
valamilyen félreértés adódik, vagy valamiről tájékoztatnunk kell. 

 
2. A képek felbontása max. 72 dpi, hosszabbik oldalának max. szélessége: 1200 pixel, jó felbontás (8) mellett. 

Erre részben a kezelhető méretű képek, részben a szerver lefagyásának elkerülése érdekében van szükség. 
 

3. A képek beküldésének határideje: a kiadás hetének szombatján 24 óráig (azért, hogy az előadók fel tudjanak 
a hétfői értékelésre készülni). A képeket hétről-hétre a megadott határidőig kell beküldeni, a határidőn túl 
küldött képeket nem tudjuk elfogadni. 

 
4. Csak azokat a fotókat tudjuk elfogadni, amelyek betartják a fenti előírásokat! 

 
5. A félév teljesítésének a feltétele az órákon való min. 70 %-os jelenlét, azaz a kiadott feladatoknak min. 70 %-os 

teljesítése (az eddigi gyakorlat szerint ugyanis elfogadható képet csak azoktól kaptunk, akik ott voltak a feladat 
kiadásakor). 
 

6. Kizárólag a kiadott témában és megfelelő színvonalon beküldött fotókat figyelembe véve a félév végi 
osztályzatok a következők lehetnek: 
 
A feladatok 80 %-os teljesítése esetén: közepes 
A feladatok 90 %-os teljesítése esetén: jó 
A feladatok 95 %-os teljesítése esetén: jeles 

 
A fenti szabályozásra elsősorban az örvendetesen nagy hallgatói érdeklődés miatt van szükség. A szabályok 
megértését kérve, jó munkát és sok örömet kívánunk a következő félévre! 
 
Budapest, 2019. szeptember 9. 
 
 
         Pálfy Sándor              Szentiváni János 
 tantárgyfelelős      fotóművész 
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