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A hallgatók hétről hétre megoldják a kitűzött feladatokat. 

	Az értékelés módja:
A házi feladatokat minden hallgatónak egyénileg oldja meg, kérésre el kell tudja magyarázni, módosítani.
A szemináriumi aktív részvételért „bónusz” pontokat lehet szerezni.
A 7. előadás után részleges vizsga (írásbeli és géptermi), a szesszióban írásbeli és géptermi vizsga lesz. 
Értékelési kritériumok: a feladatok megoldásainak a tanított mintákkal azonos minőségűeknek kell lenniük (hatékonyság, felhasznált memória, stílus, átláthatóság, paraméterezés, dokumentáltság stb.).   
A házi feladatokra minden hallgató kap két érdemjegyet: egyet a részleges vizsga előtt és egyet a félév végén (H1, H2). 
A részleges vizsga jegye (RV): Round((írásbeli + laborvizsga + H1)/3)
A téli szesszióban (TV): Round((írásbeli + laborvizsga + H2)/3)
A végleges vizsga jegye: Round((RV + TV)/2)

	Szervezési kérdések, a különleges esetek kezelése:
Előadásra nem kötelező, szemináriumra és laborra kötelező járni. 
	Vizsgára csak azok jelentkezhetnek akik legtöbb háromszor hiányoztak szemináriumról és legtöbb háromszor laborról. 
	A hiányzásokat be lehet pótolni egy másik csoporttal. 
	A másolt házi feladat semmis. 
	Aki puskázik, az csak a következő szesszióban jelentkezhet újra. 
	Az óvásokat a hallgatóval oldom meg, jelenlétében újból kijavítom a dolgozatát.
	A részleges vizsga eredménye nem kizáró jellegű, és kérésre meg lehet ismételni a szesszióban.
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