Útmutató az ellenőrző lapok használatához

A TVSz alapján a tantervi előrehaladás ellenőrzése, és a megfelelő tárgyak felvétele a hallgató
felelőssége a tanulmányok során. A kari honlapon most közzétett ellenőrző lapokkal szeretnénk
elősegíteni hallgatóinknak a mintatantervi tárgyfelvételi kötelezettségek vizsgálatát a tanulmányok
során.
A TO előadók a tanulmányok során nem, csak a záróvizsgára történő jelentkezéskor, jelentkezés
hiányában 210 teljesített kredit elérésekor - ugyanezen ellenőrző lapok segítségével - vizsgálják az
érintett hallgatók esetében, hogy jogosultak-e a záróvizsgára jelentkezésre, és ténylegesen
teljesítették-e a 210 mintatantervi kreditet a megfelelő tárgyak felvételével.
Az ellenőrző lapok a kari honlapon elérhető hivatalos mintatantervekből készített kivonatok, azokat
nem helyettesítik, csak az előrehaladás vizsgálatának megkönnyítésére szolgálnak!
A hallgatók a beiratkozásuk éve alapján valamely B-C-D tanterv szerint folytatják tanulmányaikat,
alapesetben az alábbi beosztás érvényes:
-

B tanterv 2006-2007. években beiratkozott hallgatók,
C tanterv 2008-2013. években beiratkozott hallgatók,
D tanterv 2014. évtől beiratkozott hallgatók.

A tagozatváltó, tantervváltó és más intézményből átvett hallgatók az akkreditálható kreditmennyiség
alapján kerülnek egy adott tantervre besorolásra. Esetükben a megfelelő tantervkód a Neptun
rendszerben a 0. (akkreditált) félévre felvett törzstárgyak tárgykódjainak utolsó karaktere alapján
dönthető el, mely utolsó karakter megegyezik a megfelelő tantervi kóddal.

A mintatantervek teljesítési kötelezettségei az alábbi tárgycsoportokból állnak össze:
-

mintatantervi törzstárgyak, ahol konkrét tárgyak teljesítése az előírás,
szakirányos-modulos (specializációs) törzstárgyak, a választott vagy a besorolásnak megfelelő
szakirányon/modulokon egyes tanterveken,
törzstantervi szabadon választható tárgyak, ahol megfelelő kreditmennyiséget kell teljesíteni
egyes tanterveken, bizonyos típusú tárgycsoportokból,
szakirányos-modulos (specializációs) szabadon választható tárgyak, ahol megfelelő
kreditmennyiséget kell teljesíteni egyes tanterveken,
kötelezően választható tárgycsoport(ok), ahol konkrét tárgyak közül kell megfelelő számú és
kreditértékű tárgyat teljesíteni egyes tantervek esetén,
idegen nyelvű kritériumtárgyak CSAK NAPPALI tagozat ALAPképzéseken, ahol német vagy
angol nyelven hallgatott szaktárgy(ak) teljesítése az előírás,
kritériumtárgyak 0 kredit értékkel CSAK NAPPALI tagozat ALAPképzéseken, ahol 2 félévnyi
Testnevelés tárgyat kell teljesíteni.

A mintatantervi teljesítési kötelezettségeken túl a hallgatónak a TVSz végbizonyítványra vonatkozó,
annak kiállításához előírt esetleges további feltételeket is teljesítenie kell a záróvizsgára bocsátáshoz.
Ezen feltételeket nem vagy csak részben tartalmazzák a közzétett ellenőrző lapok.

I.

Mintatantervi törzstárgyak

A mintatantervi törzstárgyak közé azok a tárgyak tartoznak, amelyek nevesített formában szerepelnek
a hivatalos tantervben, és e tárgyak teljesítése – más, a TVSz-ben előírt további kötelező
követelmények mellett - elengedhetetlen feltételei az abszolutórium (végbizonyítvány) kiállításának.
Bizonyos tantervek esetében az évek során történ(het)tek változások az adott tárgya(ka)t oktató
intézetek kérésére, így egyes törzstárgyak esetében több tárgy közül kell az egyik teljesítésével
rendelkeznie a hallgatónak a tanulmányai tervezett befejezéséig. (Pl. MM tanterv 6. félévén elfogadott
a Tervezéselmélet tárgy helyett a Terméktervezés vagy a Terméktervezés módszertana tárgyak
valamelyikének teljesítése is.)

II.

Specializáció törzstárgyai

A legtöbb tanterv esetében (kivéve a mester- és FOKSz képzések) a hallgatónak tanulmányai során 1
vagy 2 specializációt (modult vagy szakirányt) is fel kell vennie, és az azokban előírt tárgyakat is
teljesítenie.
Az megfelelő ellenőrző lap kiválasztásánál figyeljen az esetleges munkalapokra is a fájlokon belül. Pl.
MM szak nappali tagozaton 12 munkalap érhető el az egyes modulpárosítási lehetőségeknek
megfelelően, a GM szak nappali tagozaton a 3 szakiránynak megfelelően 3 munkalap található.
A teljesítendő specializáció(k) a Neptunban a Tanulmányok/Képzés adatok részben tekinthető meg a
Felvett szakirány megnevezés mellett. A MM szak C és D tanterv hallgatói esetében – nappali és
levelező tagozaton a 3. félévtől! – 2 (a Neptunban szakiránynak nevezett) modul kerül felvételre, a GM
szak esetében – az 5. félévtől – 1 szakirány kerül felvételre.
A KM szakon és a MM szak távoktatási tagozatán már az 1. félévtől felkerül az 1 szakirány vagy a 2
modul a hallgatókhoz, mert nincs választási lehetőség.
Az ellenőrzőlapokon a specializációs tantervrészek általában a 2. oldalon érhetők el.

III.

Szabadon választható tárgyak a törzs- és specializációs tantervekben

A mintatantervek minden szak esetében tartalmaznak szabadon választható tárgyteljesítési
kötelezettséget is, ahol a hallgatónak lehetősége van érdeklődésének megfelelően tetszés szerinti
tárgya(ka)t felvenni, az előírt kreditmennyiség figyelembe vétele mellett! Az intézetek általában
ajánlanak fel teljesíthető tárgyakat a Neptun rendszerben, amelyek illeszkednek a féléves
órarendekbe. Ám ezen tárgyak felvétele nem kötelező, választható helyette más tárgy is.
A GM és KM szakok esetében egyes szabadon választható tárgyak kreditjét bizonyos típusú
tárgycsoportok teljesítésével kell abszolválni, pl. csak társadalomtudományi vagy készségfejlesztő
típusú tárgyak teljesítésével válnak egyes kreditek elfogadhatóvá.
A típusmegjelölés nélküli szab. vál. tárgyak esetében bármely tárgy beszámítására/teljesítésére
lehetőség van, ami nem kerül kötelezően beszámításra más mintatantervi kötelezettség terhére.

Az ellenőrzőlapokon ezek a tárgycsoportok általában egy csoportba összegyűjtve találhatók meg,
jelölve a mintatantervi teljesítés félévét, és felsorolásszerűen tartalmazzák az általában meghirdetett
tárgyak körét.
Az ellenőrzőlapon minden egyes tárgycsoport esetében 1 tárgy teljesítése szükséges, de egyes
tárgycsoportok a mintatantervben többször is ismétlődnek, és ennek megfelelően az ismétlődések
számának megfelelően újabb tárgy teljesítése is szükséges az adott felsorolásból.
Amennyiben a hallgató fel nem tüntetett tárgyat teljesített, akkor a TO előadóval egyeztetve lehet
tisztázni, hogy az a melyik mintatantervi csoportban számolható el.
IV.

Kötelezően választható tárgyak törzstantervekben

Az alapképzési tantervekben kötelezően választható tárgy(ak) teljesítése is elő van írva, szakonként 1
vagy 2 ilyen tárgyat kell teljesíteni. E tárgycsoportok esetében meghatározott tárgyak közül kell
teljesíteni a meghirdetett tárgyakból az előírt mennyiséget, más tárgy beszámítására itt nincs
lehetőség.

V.

Kritériumtárgyak NAPPALI tagozat ALAPképzésen

A kritériumtárgy olyan kreditérték nélküli tárgyak alapvetően, amelyek teljesítése az abszolutórium
kiállításának elengedhetetlen feltételei.
A nappali alapképzés hallgatóinak tanulmányaik során teljesíteniük kell két félévnyi Testnevelés tárgy
követelményt, és beiratkozás dátumától függően 1 db (2012. előtti beiratkozás esetén) vagy 2 db
(2012-es vagy későbbi beiratkozás esetén) idegen nyelvű szaktárgyat.
Az idegen nyelvű szaktárgyak specializáción előírt szabadon választható tárgyként is elszámolásra
kerülnek külön kérvény nélkül 2 kredittel, ha a hallgató más szab. vál. tárgy teljesítésével még a
megfelelő kreditmennyiséget nem teljesítette. E beszámítás alól kivételt képeznek azok az idegen
nyelvű szaktárgyak, melyeket a hallgató külön kérvénnyel valamely mintatantervi törzstárgy helyett
kérte elfogadtatni.

