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Rektori köszöntő!
A Nyugat-magyarországi Egyetem ősét 1735-ben III. Károly császár rendeletével alapították.
Az elmúlt évszázadok alatt generációk sora szerezte meg a tudást és az erről tanúskodó
diplomát a jogelőd intézményekben és a Nyugat-magyarországi Egyetemen. A múltban
gyökerező hagyomány átadásának és a kutatás friss szellemének áramlásába bekapcsolódni
elképzelhetetlen kaland. Ebben a kalandos utazásban, ami a különböző tudományterületek
térképein fellelhető – és soha el nem fogyó – fehér foltok felderítésére indult, magam is
nap mint nap átélem a felfedezés örömét. A Nyugat-magyarországi Egyetem azoknak a
szellemi centruma, akik az általuk választott tudományterületet ezzel az örömteli izgalommal
kutatják. Ön is részese lehet ennek, amíg egyetemünkön megszerzi a diplomáját. A tanulás
azonban – s ma már ez egyre inkább így van – nem fejeződhet be egy díszes és tekintélyt
parancsoló papír átvételével. A megismert tudás elmélyítése, egyre mélyebb és kiterjedtebb
összefüggéseinek vizsgálata elengedhetetlen ahhoz, hogy a maga teljességében megértsük
a jelent és megtervezhessük a jövőt. A magunk és mások számára egyaránt boldog jövőt
most, a jelen pillanatban alapozhatjuk meg, ezért választottuk egyetemünk jelmondatául:
„Jövőt épíẗünk”. Tapasztalataink szerint a Nyugat-magyarországi Egyetemen szerzett
diploma és még inkább az a tudás, ami e mögött áll, megbízható és a munkaerőpiacon
értékes alapot nyújt a sikeres és boldog jövő kibontakoztatásához. Ehhez a kalandos úthoz
kívánok Önnek egyetemünk ősének bányászati képzéséből eredő hagyománya szerint, jó
szerencsét!
Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor
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Egyetemünk története
A Nyugat-magyarországi Egyetem hat karral rendelkező, országos és regionális
szerepű, nemzetközileg is jelentős felsőoktatási intézmény, a nyugat-magyarországi régió
szellemi, oktatási és kutatási központja. A soproni székhelyű Nyugat-magyarországi Egyetem
és a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola egyesülésével jött létre 2008. január 1-jén.
Az egyetem karai nagy múltú oktatási intézmények, amelyekben az oktatás évszázados
hagyományokra tekint vissza.
Az Erdőmérnöki Kar jogelődje a Selmecbányán III. Károly által 1735-ben alapított
Bányatisztképző Iskola, melyet Mária Terézia 1762-ben akadémiai rangra emelt. 1919-ben,
miután Selmecbánya a megalakuló Csehszlovákiához került, a főiskola Sopronba települt át.
Az Erdőmérnöki Karon belül 1957-ben elindult a faipari mérnökök képzése, majd az önálló
Faipari Mérnöki Kar létrehozásával 1962-ben megalakult az Erdészeti és Faipari Egyetem.
Az Erdőmérnöki Karon erdőmérnöki, környezetmérnöki, környezettani, természetvédelmi
mérnöki, földmérő és földrendező mérnöki és vadgazda mérnöki diplomákat szerezhetnek a
hallgatók.
A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon faipari, ipari
termék- és formatervező mérnököket, gazdasági informatikusokat, építőművészeket,
formatervezőket, tervezőgrafikusokat, mechatronikai mérnököket képeznek, valamint
belsőépítész környezettervező művész, ipari termék- és formatervező művész és műszaki
menedzser mesterdiploma szerezhető.
Sopronban a Gyermekkert Egylet 1874-ben indította az első óvóképző tanfolyamot. Az
Isteni Megváltó Leányai rend óvóképző intézete 1899-ben kezdte meg működését. A Benedek
Elek Pedagógiai Kar napjainkban az óvodapedagógus, a német nemzetiségi óvodapedagógus,
a szociálpedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő képzések hazai bázisa. Az emberi
erőforrás tanácsadó, pedagógiatanár, játék- és szabadidőtanár, mérnöktanár, agrár-mérnök
tanár, közgazdásztanár mesterképzései és a kommunikáció és média felsőoktatási szakképzései
is népszerűek.
A Közgazdaságtudományi Kart a kor kihívásaira válaszolva hozta létre a Nyugatmagyarországi Egyetem 2000-ben. A közgazdaságtudományi képzés azonban már ezt
megelőzően, 1995-ben megindult, kezdetben levelező, majd nappali formában. Ma már
gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy
és számvitel, turizmus és vendéglátás szakokon tanulhatnak a hallgatók. Mesterképzései között
szerepel a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, a turizmus-menedzsment, a
vállalkozásfejlesztés, a közgazdálkodás és közpolitika, a vezetés és szervezés és a számvitel
szak.

Az egyetem legfiatalabb oktatási szervezeti egysége, a Berzsenyi Dániel
Pedagógusképző Kar 2013. augusztus 1-ével jött létre a korábbi Bölcsészettudományi, valamint
a Művészeti, Nevelési- és Sporttudományi Kar egyesülésével. A szervezeti átalakítás legfőbb
célja az volt, hogy koncentrálja mindazokat az oktatási, kutatási, tehetséggondozási és
külkapcsolati erőforrásokat, amelyek szerves egységben a nyugat-dunántúli régióban a
pedagógusképzés központjává teszik a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kart. Mindennek
alapját a tanárképzés több mint 50 éves hagyománya képezi Szombathelyen.
A Természettudományi Kar képzéseit a szombathelyi egyetemi központban végzi 1984
óta. Klasszikus természettudományi képzései (földrajz, biológia, környezettan, kémia, fizika,
matematika) mellett, a karon folyik geográfus mesterképzés és műszaki menedzserképzés is.
Legfrissebb és legnépszerűbb képzése jelenleg a 2015-ben indult duális gépészmérnök képzés.
A Nyugat-magyarországi Egyetem szellemiségét tekintve „zöld egyetem”. A
természeti, társadalmi, emberi környezetet az életminőség megőrzése és javítása érdekében
igyekszik alakítani, karait és tevékenységét a környezettudatos gondolkodásmód jellemzi.
Ápolja az erkölcsi és emberi értékeket, célkitűzéseivel és működésével a régió és az egész
ország szellemi felemelkedését szolgálja. Ezen értékekre alapozott jövőképe a folyamatosan
megújuló, (m)értékadó, egyetemi tudásközpont kialakítása.

Diákhagyományok
A diákhagyományok eredete a középkorban alapított egyetemek diákéletéhez köthető,
melyekben a céhek szokásainak egy része jelenik meg. Egyik legfontosabb jellemzőjük, hogy
az idősebbnek jár a nagyobb tisztelet. A hagyományokat az önként szerveződött diákcsoportok
ápolták, fejlesztették és vitték tovább a kor adta lehetőségeknek és szokásoknak megfelelően.
Selmecen kezdetben (1735-től) a szigorúan poroszos jellegű Burschenschaft
diákszervezet, majd a későbbiekben (a 18. sz. végétől, 19. sz. elejétől) a Bánátia Kör, a Szepesi
Társaság és az Erdélyi Kör tagjai is a hagyományoknak megfelelően élték diákéletüket. Az
életre hívott különböző kulturális, művészeti csoportok és vidéki körök összefogásával 1899.
május 22-én megalapították az Ifjúsági Kört, amin belül továbbra is önállóan működtek a
korábbi diákcsoportok. Az egységes ifjúsági szervezet 1948. május 11-én önkéntesen
feloszlatta magát.
A rendszerváltást követően számtalan újabb ifjúsági szervezet alakult, amelyeknek a
zöme nem bizonyult hosszú életűnek. A legsikeresebbek ezek közül a Selmeci Társaság
(1989-), a Hallgatói Önkormányzat (1991-), a Fröccsöntő Sasok (1981-), a Sörgyűrők Baráti
Társasága (1994-), a Steingrube Nagyközség Baráti Társasága (1995-), a Soproni Kör (1996-),
a Mobil Tanszék (1997-) és a Grubenlich Baráti Társaság (1998-).
A hallgatók besorolása, megnevezése sajátos: az elsőéves, kereszteletlen hallgató a
pogány, a megkeresztelt hallgató a balek (=bulek, róka), a másodéves hallgató a szénégető
(=kohlenbrenner), a harmad-, negyed-, ötödéves hallgató a firma, a végzős firma a valétáns, 5
év után veterán, sok év után ultra supra veterán, idős korban ultra supra veteranissimus, ami
egyúttal rangjukat is jelenti.
A selmeci és annak hagyományait ápoló szakok diákéletét az összetartozás érzése, a
tekintély tisztelete, az egymás iránti megértés és barátság jellemzi. Ezt bizonyítja a sokszor
elhangzó mondat: „Egy mindenkiért, mindenki egyért!” is. A selmeci hagyományokat
Sopronban az Erdőmérnöki Kar, a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti
Kar, valamint a Közgazdaságtudományi Kar hallgatói ápolják.

A fontosabb diákhagyományok
Balekfogadás
Selmecen kezdetben a 23 km-re lévő állomásról gyalog, esetleg szekérrel kísérték a
firmák az újonnan érkezőket a városba. Később, a vasút megépülte után, hogy gyaloglásra
kényszerítsék az elsősöket, a síneket bezsírozták, hogy a mozdony ne tudja felhúzni a
szerelvényt a magasabban fekvő diákvárosba. Manapság a vasútállomáson várják az újonnan
érkezőket (régen gyakran a közeli városok állomásain várták őket), majd szekeret húzatva
velük, a kollégiumot keresve járják be a várost. A fáradt jövevényeket nagy ovációval fogadták
az Ifjúsági Körben, fogadják a kollégiumban, ahol aztán az elhelyezkedéshez minden segítséget
megkaptak, megkapnak.

Balekoktatás
A firmák igyekeznek ismereteiket átadni az újaknak. Korábban a tanórák utáni
szabadidőben, délutánonként tanították meg nekik a legfontosabb tudnivalókat (balek
tízparancsolat, egyetemtörténet, viselkedési szokások, diáknóták stb.). Az utóbbi években már
egy héttel az oktatás megkezdése előtt behívják az elsőéveseket. Ilyenkor intenzíven
foglalkoznak az ismeretek átadásával és a hagyományápolással.

Balekvizsga
Az Ifjúsági Körbe való felvétel alapkövetelménye a sikeres vizsga letétele volt, mely
népes firmatársaságban, nagy ceremónia és vidámság mellett folyt. Ez a szokás annyiban
változott, hogy mostanság írásbeli kérdések megválaszolása után járulhat a pogányság a szigorú
vizsgabizottság elé, ahol szellemes válaszokat, színvonalas feladatmegoldásokat várnak el
tőlük, ellenkező esetben utóvizsgával büntetik a jelölteket, melyet csak újabb feladat sikeres
megoldásával, illetve sörilletékkel válthatnak meg.
Díszbalek: Selmecen egy balekvizsgán jól szereplő elsőévest választottak ki, akinek egy
ál-szaktekintély cirkalmas köszöntése volt a feladata. Sikeres szereplése után feltárták az
igazságot, majd vállra emelve körbehordták a városon. Az Ifjúsági Kör megszűntével a
díszbalekot csendesen választják meg; az évfolyam titkáraként ő képviseli hallgatótársait.
Balekkeresztelés
Egy kijelölt kocsmában, köri helyiségben, tanteremben, ifjúsági házban kerül sor a
keresztelésre. A szigorú koreográfiájú szakestélyen, a balekcsősz felvezetésével, a „Mi
tündöklik ott fenn?” nóta éneklése közben, egymás fülét fogva érkeznek a sikeres balekvizsgát
tett pogányok a keresztelésre. Ezután keresztapát és- anyát választanak, akik sörrel keresztelik
meg Bacchus, Ceres és a többi pogány istenség nevében, alias nevet (vulgót) adva nekik,
átugratva egy farbőrön és fenékbe billentve őket, az arcukról lecsöpögő sört kormozott, vagy
cipőkrémmel bekent törülközővel itatva fel. Selmecen ezt követően még egy bottal rá is csapnak
a balek hátsójára, hogy a kötelező engedelmességre, s a közösség megóvására neveljék. A
nyakonöntés, az ugrás az új közösségbe való belépést szimbolizálja. Végül a megkeresztelt
balek sört kap, szívhat a pipából, s ezzel a közösség teljes értékű tagjává válik.
Mióta a tanintézménynek női hallgatói is vannak, a keresztelés fiúsítással kezdődik,
melyre különböző feladatok megoldása és kérdések megválaszolása után kerül sor. A lányok
fiúnevet és igazolást kapnak arról, hogy ezután férfi módjára viselkedhetnek. Gyakran
keresztlevéllel, emlékpohárral, vagy -korsóval térhetnek haza a frissen keresztelt balekok.
Ismerkedési szakestély
Az Ifjúsági Kör fennállásáig tartották ezt az október végi összejövetelt, amelyen a
balekságot bemutatták a városi polgárság képviselőinek, a tanári karnak, illetve a felsőbb
évfolyamok hallgatóinak.

Balekbál
Az ősz Katalin-nap környéki, legnagyobb eseménye, melyen a balekság hivatalosan
megismerkedhet a helybéli leányokkal. A bál megnyitását a díszbalek kérésére az egyetem
rektora engedélyezi.

Egyenruha
1839-ben szabályozták először az egységes egyenruha viselését. 1899-ben az ünnepi
viselet az aranysujtásos atilla, a köznapi viselet a walden lett. 1948-1971 között tilos volt az
egyenruha viselete, ezután a selmeci hagyományok szerint élő karok másodévtől kezdve
viselhetik a kari jellemzőkkel (ruhaszín, jelzések, gombok) ellátott egyenruhát. Szép
hagyomány az egyenruhára felvarrt folt (fleck), mely kezdetben a folytonossági hiányok
takarására szolgált, manapság inkább viselőjének a másik nem körében elért sikereire utal. Az
egyenruha tartozéka még a koronként változó formájú sapka is.
Szakestélyek
Az egyes diákcsoportosulások megalakulásuktól kezdve tartanak összejöveteleket,
úgynevezett szakestélyeket. Ezek kezdetben valóban szakmai kérdések megbeszéléséről
szóltak, ahol az együttlét végén egy kis poharazgatásra is sor került. Később szerveztek
úgynevezett nedves esteket, melyeken közös nótázás és italozás folyt. A két forma lassan
egybemosódott, és kialakult egy kötött formájú összejövetel, melyen komoly és vidám témák
egyaránt szóba kerülnek.
A szakestélyek az elnök (praeses) - aki szent és sérthetetlen – megválasztásával
kezdődnek. Ő nevezi ki a szalagos tisztségviselőket, akik a következők: háznagy (major domus)
-feladata a szakestély rendjének szabályozása és fenntartása-, nótabíró (cantus praeses) feladata a szakestély folyamán a nóták intonálása-, visszhang (contra punkt), aki az elnök
szavait visszhangozza a terem minden szegletébe, lehetőleg szellemesen elferdítve azokat,
esetenként, ha pogányok is lennének a szakestélyen, akkor a balekcsősz (fuchs major), aki
fegyelmezi a pogányokat és helyettük beszél. Az elnököt köszöntő nóták, majd a szakok
himnuszainak eléneklése után ismertetik a házirendet, kinevezik a nem szalagos
tisztségviselőket. A szakestélyen, az elnök utasításai szerint kerül sor a felszólalásokra és az
éneklésre. A hivatalos rész lezárásaként korábban a „Mindnyájan voltunk egyszer...” című dalt
énekelték, mostanság inkább a „Gaudeamus…”, a „Ballag már a vén diák...”, a
„Visszapillantás”, vagy a „De most már elmegyünk...” nóták hangzanak el.
Szokásos, évente megrendezésre kerülő szakestélyek: a balekkeresztelő (ősszel, a
balekbál előtt), utóbbi években: a balekszámláló (februárban), a Kohlenbrenner, az egyenruhaavató (tavasszal), a felező (a tanulmányok félidején, a téli vizsgahónap után), a firmaavató
(tavasszal), a stafétaátadó (ősszel) és a valéta (májusban).
Alkalmankénti az egy-egy ritka esemény tiszteletére, emlékére rendezett szamárestély
(csak Selmecen a bukottaknak), a hagyományápoló, a selmeci, a túlélő és a gyász-szakestély
(egy elhunyt oktató, hallgató, vagy szaktárs emlékére).

Valétálás
Az alma matertől és a várostól való búcsúzás időszaka a valéta szakestéllyel kezdődik.
A szakesten a valétánsok felkötik szalagjaikat, melyet korábban egy kedves leány hímzése
díszített, az 1960-as évektől az évfolyam közös megegyezéssel, egységesen készíttet el. 1981től készíttetnek a végzősök úgynevezett valéta korsót, mely a diákéletre emlékezteti őket.
Szép színfoltja a búcsú szakestnek a soproni hattyútollazás, mely eredendően az 1930as években szervezett „filléres vonatok” várost gazdaságilag megsegítő turizmusára vezethető
vissza, de a hallgatóság egy több alkalommal sikertelenül vizsgázó hallgató (kinek a professzor
azt mondta, hogy sikeres vizsgája nála csak akkor lesz, ha a kőhattyú kitollasodik, mire a hattyú
reggelre tollruhát öltött, így a vizsgázó értékelhető kalkulust nyert) emlékére ad ruhát a
szakestély éjszakáján a kőhattyúra.
Hagyományosan a ballagást a legvénebb végzős diák vezette egy hosszú botra kötött
tölgycsokorral, őt követték a veteránok - akiknek kalapján annyi keskeny zöld szalag díszlett,
ahány szemeszterrel megtoldották tanulmányaikat - , majd a valetánsok. Őket követte a zenekar,
majd a búcsúzó diáktársak. A megható felvonulás később bohókás karnevállal egészült ki.
Selmecet követően, egy rövid időszakot kivéve, a karnevál a ballagás délutánján zajlik,
bemutatva az oktatás és a város életének visszásságait. Este, sötétedéskor kezdődik a
búcsúztatás az egyetemen. A szakok himnuszainak eléneklése után az egyetem vezetősége, a
valéta elnök és a következő évi valéta elnök búcsúzik, majd az egyetemi zászló továbbadására
kerül sor. Ezután bányászlámpás szalamander vezeti a zászlóvivőket, valétaelnököket és a
valetánsok csoportját. A ballagókat fáklyások kísérik az elsötétített városon keresztül. A menet
útvonalán a házak ablakaiban égő gyertyákkal búcsúznak a polgárok a végzős egyetemistáktól.
A város fő terén, a polgármesteri hivatal épületénél a város polgármestere vesz búcsút a
valétálóktól.
Az est fénypontja a valéta bál, melyre díszes meghívóval lehet belépni, s melynek
éjszakáján, a himnuszok eléneklése után sor kerül a valétaszalagok levételére. A bál végén
történt és újabban ismét szokássá vált a végzősöknek a városkapun keresztül való kirugdosása.
Temetés
A diákhagyományok egyik legmeghatóbb eseménye, amikor egy elhunytat
búcsúztatnak. Selmecen az aulában felravatalozott koporsónál egyenruhások álltak sorfalat, és
este kísérték ünnepi öltözékben, bányászlámpás szalamanderrel, fáklyákkal, lámpákkal,
mécsesekkel, zenekarral, nótaszóval, a klopacska fájdalmas kopogása mellett, utolsó útjára
halottjukat.
Újabban a temetések napvilágnál történnek és mellőzik a zenekar részvételét is. A
temetés zárásaként gyász-szakestélyt tartanak, mely egy nagyon rövid, kötött koreográfiájú
összejövetel, melynek végén, néhány korty sör után az emlékkorsókat összetörik, hogy abból
többé már senki ne ihasson, és a törött fület a halott emlékeként megőrzik.

Köszönés
A hagyományos „Glück auf!” köszöntést 1894-ben az Országos Bányászati és
Kohászati Egyesület javaslatára a magyar nyelvű „Jó szerencsét!” váltotta fel és azóta is így
köszönti a selmeci hagyományokat ápoló ifjúság - nemre és rangra való tekintet nélkül oktatóit, szaktársait és egymást. Az egyes szakoknak esetenként van még saját köszöntésük is,
de ezt nem mindig használják.
Diákkori emlékek
Szinte mindenki szívesen emlékszik diákéveire. Ebben segít a tanulmányi idő alatt
összegyűjtött írásos és tárgyi emlékek megőrzése, melyek áttekintése felidézi az ifjúságot.
Emlékként vihették haza (Selmecen a második évükben szerzett) üvegkorsójukat, vidéki köri
tagságukat jelképező korsójukat, ifjúsági köri igazolványukat, emlékkönyvüket, tablóképüket,
valéta szalagjukat, valéta ívüket, báli meghívóikat, az általuk szerkesztett és kiadott újságokat,
képes levelezőlapokat és könyveket. Később ezek kibővültek a balek-, firma- és valéta
korsókkal, szakestélyekre invitáló cédulákkal, Tempus foltos egyenruhákkal és az egyes
eseményeken készült fényképekkel.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Tanulmányi rendje
2016/2017. tanév őszi félév
BPK
Balekoktatás, gólyatábor/gólyafelkészítő hét
2016.09.09.
10 óra

Tanévnyitó
Regisztrációs hét
Első oktatási nap
Oktatási szünet
PhD konferencia

EMK

-

-

-

Nyílt nap

2016.12.09.
2017.01.13.

2016.12.16.

Kari TDK

2016.11.16.

2016.12.07.

Utolsó oktatási nap

2016. szeptember 5.
2016. november 2-4.
-

BDPK, TTMK
2016.09.01.
10 óra

-

-

2016. 10. 3-7.

-

2016.12.06.
2017.01.24.

2016.11.18.,
2017.01.11.

2016.12.09.
2017.01.25.
2017.02.08.

2016.12.14.
2016. december 17.

Vizsgaidőszak utolsó napja
Vizsgaidőszak végzős évf.

SKK

2016.08.29.-09.02.
2016.09.13.
2016.09.06.
2016.09.07.
14 óra
11 óra
14 óra
2016. augusztus 29 – szeptember 2.

2016.11.16.

Állásbörze/Szakmai nap

KTK

2017. január 27.
2016.12.05-17.

2016.11.2812.16.

FOSZK, BA:
2016.11.11.;
MA,
szakirányú:
2016.11.18.

2016.11.10.

Diplomadolgozat/szakdolgozat védése

2016.12.19-21.

2016.12.2021.

Záróvizsga

2017.01.09-11.

2017.01.0304.

2016.12.15.
2017.01.27.
10 óra
-

2016.12.15.
2017.01.20.
11 óra
2017.01.27.

Diplomadolgozat/szakdolgozat leadási határidő

Felvételi vizsga MA/MSc szakokra
Diplomaátadó ünnepség
Leckekönyvek leadása
A duális képzések esetében eltérő időpontok lehetnek.

-

-

A decemberi
Mesterszakra
záróvizsga időszakra jelentkezőknek
(FOKSZ, BA):
2016.12.2.
október 14., a
12 óra,
januári záróvizsga
a többieknek
időszakra (MA, PG):
2016.12.16.
december 2.
12 óra
2016.12.1-3.
(FOKSZ, BA),
jan. 3-6. és
illetve
jan. 23-27.
2017.01.23-27.
(MA, PG)
2016.12.1-3.
(FOKSZ, BA),
jan. 3-6. és
illetve
jan. 23-27.
2017.01.23-27.
(MA, PG)
2017.02.10.
2017.02.09.
10 óra
11 óra
2017. 01. 27.
-

2016.12.052017.01.06.
BDPK
2016.12.12.
TTMK
2017.01.04.

2017.01.16-20.

2017.01.16-20.

2017.02.11.
-

2016/2017. tanév tavaszi félév

BPK

EMK

KTK

SKK

Regisztrációs hét

2017. január 30 – 2017. február 3.

Első oktatási nap

2017. február 6.

PhD konferencia

-

-

Oktatási szünet
Alkalmassági vizsga
Záróvizsgára jelentkezés
Állásbörze/Szakmai nap
Kari TDK
Diplomadolgozat/szakdolgozat leadási határidő
Utolsó oktatási nap végzős évf.

-

BDPK, TTMK

-

2017. április 10 – 15.
2017.02.02-03.
2017.05.25-26.
FOSZK, BA:
2017.04.21.;
MA,szakirányú:
2017.04.28.
FOSZK, BA:
2017.04.21.;
MA,szakirányú:
2017.04.28.
2017.05.06.

-

-

-

2017.03.16.

2017. 04. 15.

2017.03. 20.

2017.04.19.

-

-

-

-

-

2017.04.20.

2017. 05. 05.

2017.05.12.
12 óra

2017.04.28.

-

2017.05.05.

Utolsó oktatási nap
Valétálás, ballagás
Vizsgaidőszak végzős évf.

2017. május 20.
2017.05.03.

2017.05.20.

2017.05.08-27.

2017.05.0206.02.

Vizsgaidőszak utolsó napja
Diplomadolgozat/szakdolgozat védése
Záróvizsga
Leckekönyvek leadása
Diplomaátadó ünnepség
Felvételi vizsga MA/MSc szakokra
A duális képzések esetében eltérő időpontok lehetnek.

2017.05.2906.02.
2017.06.12-17.
2017.06.29.
10 óra
2017.06.19.

-

2017. június 30.
2017. 06.
2017.06.12-14.
26-30.
2017. 06.
2017.06.19-23.
26-30.
2017.06.30.
2017. 06. 30.
2017.06.29.
2017.07.10.
14 óra
10 óra

2017.05.8-26.
(1 hét
előterminussal)

2017.06. 6-9.
2017.06. 6-9.
2017.06.22.
11 óra
-

2017.07.01.

Egyetemi Tanulmányi Központ
Az Egyetemi Tanulmányi Központ létrehozásának fő célja az egyetemen működő
NEPTUN tanulmányi rendszer intézményi szintű alkalmazásának támogatása, átfogó
működtetése, továbbá a hallgatók tanulmányi- és pénzügyeinek egységes kezelése, az
adatszolgáltatás pontossága, a statisztikai adatok valósághű és hibátlan teljesítése, az
oktatásszervezéssel kapcsolatos feladatok koordinálása, az oktatással és a hallgatói
tanulmányi ügyekkel kapcsolatos információáramlás elősegítése.
Az Egyetemi Tanulmányi Központ a felsőoktatási törvény és a hozzá kapcsolódó
kormányrendeleteknek is mindenben megfelelő Hallgatói követelményrendszer szerint, az
egyetem oktatásszervezési feladatainak végrehajtásáért, illetve a kari szintű
oktatásszervezési feladatok koordinációjáért felelős önálló szervezeti egység. Feladata a
képzések adminisztrációs, oktatásszervezési és oktatásigazgatási oldalról történő
támogatása, megvalósításának elősegítése, a felsőoktatási tevékenység egyetemen belüli
törvényességének biztosítása.
Legfontosabb tevékenysége az alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú
továbbképzésben és a felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók tanulmányi
adminisztrációjának intézése és a képzésekhez tartozó oktatásszervezési feladatok
ellátása. Ezen belül a vonatkozó szabályzatok, ügyrendek és utasítások alapján a felvételre
jelentkezők, a hallgatók és a végzettek személyi adatainak kezelése, felvételi és
tanulmányi eredményeinek nyilvántartása, az egyetem által kiadott igazolások elkészítése,
adatszolgáltatás az egyetem szervezeti egységei, valamint más – jogszabályban erre
feljogosított – szervezet számára, közreműködés a hallgatói juttatások és térítések
ügyintézésében.
Az Egyetemi Tanulmányi Központ mindenkor aktuális ügyfélfogadási
időpontjairól, a tanulmányi ügyintézők telefonszámáról a ww.etk.nyme.hu honlapon
tájékozódhatnak.

A 2016/2017/1 félévre felvett hallgatók számára a beiratkozás időpontjairól
a
www.etk.nyme.hu/hallgatoknak/felvettek(2016szeptember)
oldalon
találnak
információt.

A regisztrációs és tárgyfelvételi hét a tanulmányi rendben megadott 2016.
augusztus 29. - szeptember 2. közötti időszakban lesz.

A hallgatói nyilatkozat

Kedves Első Éves Hallgató!
Ha szeptemberben állami ösztöndíjas vagy részösztöndíjas képzést kezd meg,
hallgatói nyilatkozatot kell aláírnia. Az államira felvett elsőévesek mellett azoknak is
bele kell egyezniük a nyilatkozatban foglaltakba, akik eddig önköltséges helyen
tanultak, most pedig államisra kerültek át.

A hallgatói nyilatkozatban Ön egyrészt arról nyilatkozik, hogy a képzési idő legfeljebb
másfélszeresén belül megszerzi a diplomát, másrészt pedig, hogy az ezt követő
húsz évben legalább az állami ösztöndíjas képzéssel megegyező ideig hazai
munkaviszonyban fog dolgozni.

A félévek és a munkaviszony idejének számítása:
Fontos, hogy csak az aktív félévek számítanak ebbe bele, tehát egy hat féléves
alapképzést négy év (kilenc szemeszter) alatt kell elvégeznie, ám ha közben volt
passzív féléve, az nem számít ebbe bele. A hazai munkavégzés kiszámolásához
tudnia kell, hogy egy szemeszter öt hónapnak, vagyis 150 napnak felel meg, tehát egy
hat féléves alapképzés után - ha sikerül hat félév alatt elvégeznie - hatszor 150 napig,
azaz 900 napig kell hazai munkaviszonnyal rendelkeznie valamikor a diplomaszerzést
követő húsz évben. Az sem elvárás, hogy ez összefüggő időszak legyen, és nem kell
rögtön a diplomázás után munkába állnia.

A díjak visszafizetése:
Az ösztöndíj felét vissza kell fizetnie, ha nem fejezte be időben a képzést, ehhez
tartozik az is, ha abbahagyja a tanulmányait. Részösztöndíj esetén, mivel az állam állja
a tandíj felét, értelemszerűen a negyedét kell visszafizetni.

A képzési díj egészét a hazai munkavállalás nem teljesítése esetén kell visszafizetni.
Alap- és mesterszak, illetve felsőoktatási szakképzés esetén az első, osztatlan
mesterképzésnél pedig a második félév után, még anélkül hagyhatja ott az
egyetemet, hogy bármit vissza kellene fizetnie. Ha a szak elhagyása után egy éven
belül beiratkozik egy másik képzésre, szintén mentesül a visszafizetés terhe alól.
Ha mégis visszafizetésre kerül a sor, kérhető részletfizetés: ha a tartozás 5 millió
forint alatt van, maximum 10 évre, 5 millió fölött pedig legfeljebb 15 évre.

A hallgató nyilatkozat egy mondat a beiratkozási lap alján:
„Vállalom a magyar (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésnek a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011.évi CCIV. törvényben rögzített feltételeit, és kijelentem, hogy a feltételeket
megismertem.”
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I. fejezet
A hallgatók jogai és kötelezettségei
A hallgatói jogviszony
1. §
(1) Az egyetem hallgatója a felsőoktatási szakképzésben az alapképzésben, mesterképzésben,
osztatlan képzésben, doktori képzésben, a kifutó rendszerű főiskolai és egyetemi szintű
képzésben, felsőfokú szakképzésben valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő
természetes személy, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen képzési formában végzi.
A Hallgatói Követelményrendszer hatálya az egyetem minden, nem doktori képzésben
résztvevő hallgatójára kiterjed. A doktorandusz hallgatókra és doktorjelölt hallgatókra
vonatkozó szabályokat a Doktori Szabályzat tartalmazza.
(2) A hallgatói jogviszony a hallgató és az egyetem közötti atipikus jogviszony, mely különösen
a hallgató személyiségi, tanulmányokhoz való és azzal összefüggő vagyoni jogait, az
intézmény oktatási-kutatási illetve vagyoni kötelezettségeit szabályozza. A hallgatói
jogviszony a beiratkozással jön létre. A hallgatói jogviszony tartalmi elemit a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. év CCIV. tv. (Nftv.), annak végrehajtási rendeletei és jelen
szabályzat tartalmazza.
(3) A hallgatói jogviszony keletkezésének, szünetelésének és megszűnésének szabályait a 62. §
tartalmazza.
A hallgató személyiségi jogai
2. §
(1) A hallgató joga, hogy emberi méltóságát tiszteletben tartsák, e körben különösen, hogy
a)
személyiségi jogát, ezen belül személyisége szabad kibontakoztatásához való jogát,
önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez való jogát tiszteletben
tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem korlátoz másokat, e jogának
érvényesítésében nem veszélyezteti a saját és társai, illetve az egyetem
alkalmazottainak egészségét, testi épségét,
b)
az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden
kérdésről, az oktatók munkájáról, az egyetem és a kollégium működéséről,
c)
vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez
tartozását tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának
gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti mások hasonló jogát és nem
korlátozza társai tanuláshoz való jogának érvényesülését,
d)
levelezéshez, továbbá a kollégiumban a lakhatáshoz való jogát tiszteletben tartsák,
feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem sérti másoknak hasonló jogát és nem
korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását.
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A hallgató tanulmányokkal kapcsolatos jogai
3. §
(1) A hallgató joga, hogy szabadon megválassza, melyik felsőoktatási intézményben kívánja
folytatni tanulmányait.
(2) A hallgató joga, hogy az egyetemen biztonságban, egészséges környezetben folytathassa
tanulmányait, továbbá tehetségétől, képességétől, érdeklődésétől függően segítséget kapjon
a tanulmányaihoz, a pályakezdéshez, e körben különösen, hogy
a)
igénybe vegye az egyetemen, illetve a kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket,
létesítményeket, szolgáltatásokat (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai
eszközök, sport- és szabadidő-létesítmények, egészségügyi tanácsadás stb.),
b)
a képzési programban meghatározottak szerint összeállítsa tanulmányi rendjét,
megválassza a tantárgyakat, specializációkat és szakosodási lehetőségeket, ennek
keretei között szabadon igénybe vegye az egyetem által nyújtott képzési
lehetőségeket,
c)
látogassa az egyetem által szervezett előadásokat, szemináriumokat,
d)
válasszon a párhuzamosan meghirdetett előadások, gyakorlatok, szemináriumok és
más foglalkozások, az oktatók, doktoranduszként a témavezetők között,
e)
állapotának, személyes adottságának, fogyatékosságának megfelelő ellátásban
részesüljön,
f)
segítséget kapjon az intézményi közösségi életbe való beilleszkedéshez, fizikai
állapotának megőrzéséhez, egészséges, káros szenvedélyektől mentes életviteléhez,
g)
tagja legyen tudományos diákkörnek, szakkollégiumoknak, részt vegyen annak
munkájában, részt vehessen az egyetem kutató, fejlesztő tevékenységében,
h)
tanulmányi, szociális és egyéb ösztöndíjban, tudományos, kutatói ösztöndíjban
részesüljön,
i)
tudományos, művészeti célú pályázatot nyújtson be, tudományos, művészeti
eredményét közzétegye, a szakdolgozatának, diplomamunkájának témáját
megválaszthassa,
j)
a tanulmányi és az életpálya-tanácsadást részére megszervezzék, és a szolgáltatásait
igénybe vegye,
k)
szüneteltesse hallgatói jogviszonyát,
l)
vendéghallgatói jogviszonyt létesítsen, kérje az átvételét másik felsőoktatási
intézménybe, további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesítsen.
(3) Az egyetemen a tanulmányi renddel kapcsolatos szabályokat a Hallgatói
Követelményrendszer (továbbiakban HKR) VII. fejezete (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat,
továbbiakban TVSZ) és annak kari kiegészítései tartalmazzák.
(4) Az életpálya tanácsadást és az ehhez kapcsolódó jogszabályban előírt feladatokat az
Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ végzi, a pályakövetés rendszerének
működtetését az általános rektorhelyettes felügyeli. A diplomás pályakövetési rendszer
kérdőíves felmérése során született eredményeket, adatokat az egyes szervezeti egységek:
oktatási rektorhelyettesi iroda, Egyetemi Tanulmányi Központ (továbbiakban ETK),
Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ, karok elsősorban a beiskolázási
tájékoztatókban, a nyílt napokon, a felvételi kampányban és a képzések korszerűsítésében,
piacképesebbé tételében használják fel.
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A hallgatói jogviszony vagyoni jogi kérdései
4. §
(1) A hallgató joga, hogy tanulmányai során megismerje a nemzetközi gyakorlatot, külföldi
felsőoktatási intézményekben folytathasson résztanulmányokat, illetőleg - amennyiben
államilag finanszírozott képzésben vesz részt - ösztöndíjban részesüljön.
(2) A hallgató joga, hogy vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi eredményére
tekintettel pénzbeli, illetve természetbeni gondoskodásban részesülhessen, e körben
különösen
a)
kollégiumi ellátást vagy lakhatási támogatást biztosítsanak részére,
b)
szociális vagy más ösztöndíjban (így különösen tanulmányi, doktorandusz,
köztársasági) szociális, tankönyv-, jegyzetvásárlási támogatásban részesüljön [a
továbbiakban az a)-b) pontban felsoroltak együtt: hallgatói juttatások],
c)
fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez, részletfizetési kedvezményt, halasztást
kaphasson, a dékán előterjesztése alapján a rektor döntése és a kancellár egyetértése
esetén,
d)
diákigazolványt állítsanak ki részére, s igénybe vegye az ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokat, kedvezményekét,
e)
az egyetem által létrehozott, illetve támogatott gazdasági társaság tagja legyen,
illetve abban munkát végezzen, és ennek ellenértékeként hallgatói munkadíj illesse
meg,
f)
jogszabályban meghatározottak szerint tanulmányi szerződést, munkaszerződést
kössön.
(3)

A hallgatót megillető juttatások és általa fizetendő térítések szabályait a Hallgatói
Követelményrendszer IX. fejezete (Juttatási és Térítési Szabályzat), a kollégium
házirendjét pedig a Kollégiumi Ügyrend és azok kari kiegészítései tartalmazzák.

(4)

A diákigazolvány a hallgatói jogviszony fennállását tanúsító közokirat, igénylésére,
használatára az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. Korm. rendelet előírásai
irányadóak.
A hallgatói munkaszerződés
5. §

(1) A hallgató joga, hogy a felsőoktatási intézményben, vagy a felsőoktatási intézmény által
alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorló helyen hallgatói munkaszerződés
alapján munkát végezzen, és ennek ellenértékeként hallgatói munkadíj illesse meg.
(2) A hallgató foglalkoztatása munkaszerződés alapján történik, a foglalkoztatására a Munka
Törvénykönyve rendelkezései megfelelően irányadóak.
(3) A hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott hallgatónak kifizetett juttatásra 2011. január
1. napjától a munkabérre vonatkozó adó és járulékszabályok vonatkoznak.
(4) A hallgatói munkaszerződés mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

8

(5) A hallgatói munkaszerződésben a munkaidőt úgy kell meghatározni, hogy a hallgató a
hallgatói jogviszonyból származó, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tudjon tenni.
(6) Ha az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató gazdálkodó szervezetnél 6 hét vagy
annál hosszabb idejű egybefüggő gyakorlaton vesz részt, részére hetente legalább a
legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) havi összege tizenöt százalékának megfelelő
hallgatói munkadíjat fizet a gazdálkodó szervezet.
(7) Az személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. tv. (Szja tv.) 1. sz. melléklet 4.12.
pontja alapján adómentes a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére a
gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján
érvényes havi minimálbért meg nem haladó része.
(8) A képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlatra
költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. A hallgatót
ez esetben is megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a
munkavállalók részére.
A tájékoztatáshoz való jog
6. §
(1) A hallgató joga, hogy
a)
javaslattal éljen, kérdést intézzen a felsőoktatási intézmény, illetve a kollégium
vezetőihez, oktatóihoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított harminc napon
belül érdemi választ kapjon,
b)
véleményezze az oktatói munkát,
c)
teljes körű tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről.
(2) A hallgató a hallgatói jogviszonnyal összefüggő bármilyen ügyben írásban az oktatási,
funkcionális vagy szolgáltató szervezeti egység vezetőjéhez fordulhat: kérdést intézhet,
tájékoztatást kérhet, javaslattal élhet. A megkeresett szervezeti egység vezetője harminc
napon belül köteles írásban válaszolni. Ha a hallgató beadványát nem az illetékes szervezeti
egységhez nyújtotta be, akkor a vezető a beadványt köteles három munkanapon belül áttenni
az illetékes egységhez és erről tájékoztatni a hallgatót. Áttétel esetén az áttétel ideje az
ügyintézési határidőbe nem számít be.
(3) Az intézményi tájékoztatót magyar és angol nyelven az Egyetemi Tanulmányi Központ a
honlapján a képzési időszak megkezdése előtt közzéteszi. Az intézményi tájékoztató tartalmi
elemeire a 87/2015. Kormányrendelet 53. § előírásai vonatkoznak. Az intézményi
tájékoztató része a karok által összeállított tájékoztató.
(4) Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályait a minőségfejlesztési program
tartalmazza.

A jogorvoslati jog
7. §
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(1) Az egyetem a hallgatóval kapcsolatos döntéseit írásban közli a hallgatóval.
(2) A hallgató az egyetem döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen,
a hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére való hivatkozással - a
közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést. Eljárás
indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés nem a
felsőoktatási intézmény által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés ellentétes a
felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltakkal, vagy
megszegték a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket.
(3) Jogorvoslati kérelem írásban nyújtható be.
(4) A jogorvoslati eljárásban a hallgató személyesen vagy meghatalmazottja útján járhat el.
(5) A jogorvoslati kérelem tárgyában eljáró személyek és testületek:
Ügy
Tanulmányi
Kreditbeszámítás
Felvételi
Elismerési eljárás
Fegyelmi és kártérítési
Fogyatékossággal élő hallgatókra
vonatkozó szabályok
Kollégiumi fegyelmi és kártérítési
(Kollégiumi szabályzat)
Juttatási és térítési
Egyéb

Intézményi első fok
Kari Tanulmányi Bizottság
Kari Kreditátviteli Bizottság
Kari Felvételi Bizottság
Dékán
Kari Fegyelmi és Kártérítési Bizottság
Fogyatékossággal Élő Hallgatók
Esélyegyenlőségét Biztosító Bizottság
Kollégiumi Bizottság
Kari Juttatási és Térítési Bizottság
Kari Hallgatói Jogorvoslati Bizottság

Intézményi
másodfok
Dékán
Dékán
Dékán
Rektor
Dékán
Rektor
Kollégium vezető /
ügyvezető
Dékán
Dékán

(6) A jogorvoslati kérelem elbírálója nem lehet az,
a)
aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta,
b)
aki az a) pontban megjelölt személy közeli hozzátartozója,
c)
akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el.
(7) Az összeférhetetlenséget az érintett személy vagy bármely más személy az elsőfokú jogkör
gyakorlása esetén az őt delegáló / választó testületnek, másodfokú jogkört gyakorló személy
a rektornak köteles bejelenteni. A választó / delegáló testület az érintett tag helyett más
tagot, a rektor pedig másik, azonos hatáskörű, másodfokú jogkört gyakorló személyt köteles
kijelölni.
(8) A bizottság döntését a kérelem előterjesztésétől számított 30 napon belül hozza meg. A
bizottság elnöke a határidőt indokolt esetben, egy ízben, legfeljebb 30 nappal
meghosszabbíthatja. Erről a hallgatót értesíteni kell.
(9) A kérelem elbírálója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez a
rendelkezésre álló adatok nem elegendők, akkor bizonyítási eljárást folytat le.
(10) Bizonyítási eszközök különösen:
a)
a kérelem benyújtójának nyilatkozata,
b)
a kérelem benyújtója vagy az egyetem bármely szervezeti egysége, vagy megkeresett
természetes vagy jogi személy által benyújtott okirat,
c)
tanúvallomás,
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d)
e)

szemle,
szakértői vélemény, ha az ügyben jelentős tény vagy körülmény megállapításához
vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges. Szakértőként az egyetem
megfelelő szakértelemmel rendelkező dolgozóját, annak hiányában más szakértő
testületet vagy szervet kell megkeresni.

(11) A tényállás tisztázása érdekében tárgyalást kell tartani, melynek során legalább egy
alkalommal a kérelmet benyújtó hallgatót is személyesen meg kell hallgatni. A
meghallgatásról a hallgatót bizonyítható módon értesíteni kell a meghallgatás előtt legalább
5 munkanappal.
(12) Ha a hallgató az ismételt, szabályos értesítés ellenére nem jelenik meg, akkor a személyes
meghallgatásától el lehet tekinteni. A hallgató észrevételeit írásban is benyújthatja, kérve a
személyes meghallgatásának mellőzését.
(13) Ha a hallgató a meghallgatáson, önhibáján kívül nem tudott megjelenni, az elmulasztott
határnaptól számítottan 5 munkanapon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő.
(14) A kérelem elbírálója mind az ügy érdemében, mind az eljárás során eldöntendő kérdésekben
határozatot hoz. Az érdemi döntést alakszerű határozatba kell foglalni, amelynek
tartalmaznia kell az ügy adatait, a döntést, annak indoklását, azaz a megállapított tényállást
és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, illetve a jogorvoslati lehetőséget.
(15) A határozatot kézbesítés útján kell közölni. A határozatot meg kell küldeni az érintett
szervezeti egységnek vagy személynek.
(16) Az elsőfokú határozat ellen a kérelmet benyújtó fellebbezéssel élhet a kézbesítést követő 15
napon belül.
(17) A jogorvoslati kérelem elbírálója a következő döntéseket hozhatja:
a)
a kérelmet elutasítja,
b)
a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,
c)
a döntést megváltoztatja,
d)
a döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasítja.
(18) A hallgató a másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak közlésétől
számított harminc napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói jogviszonyra vonatkozó
rendelkezések megsértésére hivatkozással. A bírósági eljárásra a Polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetét kell alkalmazni. A bíróság a döntést
megváltoztathatja. A bíróság az ügyet soron kívül bírálja el.
(19) A határozat jogerős, ha a (16) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be
jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondtak. A másodfokú döntés a
közléssel válik jogerőssé. A jogerős határozat végrehajtható, kivéve, ha a hallgató a bírósági
felülvizsgálatát kérte.
(20) Jelen szabályzat alkalmazásában hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések:
jogszabályban, valamint az intézményi dokumentumokban található olyan rendelkezések,
amelyek a hallgatóra jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg.
(21) A tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat alakjára,
tartalmára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására,
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kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
(22) Jelen paragrafus rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell
a)
az egyetemre jelentkezőt,
b)
az időközben megszűnt hallgatói jogviszonnyal rendelkezett hallgatót érintő
döntésekre, illetve mulasztásokra.
Kari Hallgatói Jogorvoslati Bizottság
8. §
(1) Az egyetemen az általános elsőfokú jogorvoslati fórum a Kari Hallgatói Jogorvoslati
Bizottság.
(2) A bizottság hatáskörébe tartozik minden olyan hallgatói panasz, kérelem elbírálása, amely
tárgyánál fogva más, a 7. § (5) bekezdésben nevesített testület hatáskörébe nem tartozik.
(3) A bizottság 3 tagú: két a Kari Tanács által egyszerű többséggel mandátumának idejére
választott
oktatóból/kutatóból
vagy az
egyéb munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazottból és egy a kari HÖK által delegált tagból áll.
(4) A másodfokú jogkört a rektor által átruházott hatáskörben a dékán gyakorolja.
(5) A bizottság eljárására egyebekben a 7. § rendelkezései irányadóak.
Az egyenlő bánásmód elve
9. §
(1) A hallgató ügyeiben hozott, az egyenlő bánásmód követelményét sértő döntés semmis. A
semmis döntés érvénytelenségére bárki határidő nélkül hivatkozhat.
(2) A semmisség megállapítását, ha a döntést a felsőoktatási intézmény hozta, jogorvoslati
eljárás keretében, illetve, ha a döntést a gyakorlati képzés résztvevője vagy a fenntartó
hozta, a bíróságtól lehet kérni.
(3) A semmisség megállapítását az kérheti, akit a döntés érint, ha pedig ez nem állapítható meg,
bárki kérheti. A semmisség megállapítása határidő nélkül kezdeményezhető, feltéve, hogy a
(2) bekezdésben meghatározott esetben a döntéshozóval folytatott előzetes egyeztető eljárás
nem vezetett eredményre.
(4) A semmisség megállapítására indított eljárásban a döntéshozónak kell bizonyítania, hogy
nem áll fenn a semmisségi ok.
(5) A semmisség megállapítása a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat nem érinti.
(6) Semmisség megállapítása esetén a bíróság elrendelheti
a)
a jogsértés abbahagyását, és eltilthatja a jogsértőt a további jogsértéstől,
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b)
c)

hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és ennek a
saját költségén megfelelő nyilvánosságot biztosítson,
a jogsértés előtti állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a
jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától
megfosztását.

(7) A jogsértő döntés érvényessé nyilvánítható, ha az érvénytelenség oka megszüntethető.
(8) A bíróság elrendelheti a normatív költségvetési hozzájárulás folyósításának részben vagy
egészben történő felfüggesztését, ha a felsőoktatási intézmény, illetve az intézmény
fenntartója az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének következményeit a jogsértést
megállapító bírósági ítéletben meghatározott időpontig nem orvosolja. A felfüggesztés az
ítéletben meghatározottak végrehajtásáig szólhat. A bíróság ebben a kérdésben harminc
napon belül dönt.
Egyéb jogorvoslati fórumok
10. §
(1) Nincs helye a jogorvoslati eljárásnak azokban az esetekben, amikor az egyetem és a hallgató
megállapodik szolgáltatás nyújtására. A megállapodásban foglaltak megszegése esetén a
sérelmet szenvedő fél bírsághoz fordulhat.
(2) A hallgató jogainak sérelme esetén igénybe veheti az Oktatási Hivatalt. A szolgálat
elektronikus címe: http://www.oktatas.hu/
(3) A hallgató az oktatási jogok biztosának az eljárását akkor kezdeményezheti, ha a
jogorvoslati eljárás indítási jogát - a bírósági eljárás kivételével - kimerítette.
(4) A jogorvoslati eljárás indításának joga kiterjed a felvételi kérelmek elbírálásával kapcsolatos
eljárásra is. A jogorvoslati eljárás és a megkezdett jogorvoslat befejezésének joga megilleti
azt is, akinek a hallgatói jogviszonya időközben megszűnt.
A hallgató közösségi jogai
11. §
(1) A hallgató az érdekeit képviselő testület munkája révén részt vesz a hallgatók összességét
érintő döntések és intézkedések meghozatalában. Az egyetemen a hallgatói érdekek
képviseletét a hallgatói önkormányzat látja el. A hallgatói önkormányzat a hallgatói
kollektív jogok alanya. A hallgatói önkormányzatnak minden hallgató tagja. A hallgatói
önkormányzat tevékenysége a hallgatókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
(2) A hallgatói önkormányzatban minden hallgató választó és választható.
(3) A hallgató közösségi jogainak gyakorlásának rendjét, azaz a hallgató önkormányzat jogait és
kötelezettségeit az Alapszabály tartalmazza.
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A hallgató kötelezettségei
12. §
(1) A hallgató kötelessége, hogy
a)
teljesítse a felsőoktatási intézmény Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában
meghatározott kötelezettségeket,
b)
megtartsa a felsőoktatási intézmény, illetve a kollégium szervezeti és működési
szabályzatában foglaltakat,
c)
megtartsa a felsőoktatási intézmény helyiségei, továbbá a felsőoktatási intézményhez
tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, megőrizze, illetve az
előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott eszközöket, óvja a felsőoktatási
intézmény létesítményeit, felszereléseit, óvja saját és mások testi épségét, egészségét,
elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket,
d)
tiszteletben tartsa a felsőoktatási intézmény hagyományait, valamint a felsőoktatási
intézmény alkalmazottai és hallgatótársai emberi méltóságát.
(2) A hallgatói balesetek megelőzésével és a bekövetkezett balesetek esetén követendő
előírások betartásával kapcsolatban az egyetemi Biztonságvédelmi Szabályzat és a Hallgatói
Munkavédelmi Szabályzat rendelkezései irányadóak.
A szakmai gyakorlati képzésre vonatkozó különös szabályok
13. §
(1) A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az
elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges
munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköztechnológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi
kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás,
az innovációs készség fejlesztése.
(2) A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény vagy az intézmény és a szakmai
gyakorlóhely által közösen meghatározott képzési tevékenység, amelyet a képzési és
kimeneti követelményekben meghatározottak szerint a felsőoktatási szakképzési
programnak, illetve a szak tantervének megfelelően terveznek, szerveznek és értékelnek.
(3) A felsőoktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely együttműködési megállapodást köt a
felsőoktatási intézmény hallgatóinak szakmai gyakorlata biztosítására.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott együttműködési megállapodást meg kell kötni, ha a szak,
felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei 6 hét vagy annál hosszabb
szakmai gyakorlatot határoznak meg.
(5) A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka
törvénykönyvének a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(6) A szakmai gyakorlati teljesítésére vonatkozó részletes szabályokat A felsőoktatási
szakképzésre, valamint a szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályok c. szabályzat
tartalmazza.
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A hallgató által előállított dolgok
14. §
(1) Az egyetem tulajdonát képezik a hallgató által a hallgatói jogviszonyból származó
kötelezettségek teljesítése során, az egyetem tulajdonát képező alapanyag felhasználásával,
az egyetem által biztosított feltételekkel, a hallgató munkájával előállított dolgok. Ha az
egyetem a dolog értékesítésével vagy hasznosításával bevételre tesz szert, a hallgatót díjazás
illeti meg. E díjról a hallgató csak írásbeli nyilatkozattal mondhat le. A díj mértéke az
egyetem és a hallgató közötti szabad megállapodás függvénye, azzal, hogy mind a hallgató
teljesítményét, mind a ráfordítási költségeket figyelembe kell venni.
(2) Ha a hallgató által előállított dolog szellemi alkotás (szakdolgozat, diplomamunka,
záródolgozat, TDK dolgozat, művészi alkotás), a vagyoni jogok gyakorlására a szerzői
jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 30. § (A munkaviszonyban vagy más hasonló
jogviszonyban létrehozott mű) rendelkezései, ha találmány, abban az esetben a találmányok
szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. tv. 9-17. § (Szolgálati és alkalmazotti
találmány) rendelkezései irányadóak.
A hallgatói képzési szerződés
15. §
(1) A költségtérítéses/önköltséges képzésben, valamint magyar állami részösztöndíjjal
támogatott képzésben részt vevő hallgatókkal és doktoranduszokkal az egyetem hallgatói
képzési szerződést köt.
(2) A hallgatói képzési szerződés kötelezően tartalmazza:
a)
a képzés megnevezését,
b)
költségtérítés/önköltség/részönköltség összegét,
c)
a befizetés teljesítésének módját, határidejét,
d)
a rendelkezést arról, hogy a költségtérítés/önköltség/részönköltség összege az a) pont
szerinti képzésre tekintettel fennálló hallgatói jogviszony ideje alatt nem
módosítható.
(3) A szerződést írásban kell megkötni és azt az egyetem köteles a hallgatói jogviszony
megszűnését követő öt évig megőrizni.
(4) A költségtérítéses/önköltséges hallgatókkal kötendő szerződés mintáját a 2. számú melléklet
tartalmazza.
A hallgatóknak adható kitüntetések
16. §
(1) Miniszteri elismerések:
a)
Köztársasági ösztöndíj
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A pályázat feltételeit, az ösztöndíj havi összegét, az ösztöndíjban részesülők
egyetemi szintű létszámát az emberi erőforrások minisztere évente a pályázati
kiírásban határozza meg.
b)

Magyarország jó tanulója – jó sportolója
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható kitüntetés:
Kaphatják:
azok a nappali tagozatos hallgatók, akik a tárgyévet megelőző
tanévben 4,20 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el,
valamint hazai és nemzetközi versenyen eredményesen
szerepelnek.
Kiadható:
minden évben pályázat útján.
Adományozás: az illetékes minisztériumok által meghatározott összeggel.

(2) Egyetemi alapítású hallgatói elismerések:
a)
Alma Mater Emlékérem
Kaphatják:
végzős hallgatók a felsőfokú tanulmányok ideje alatt nyújtott
magas színvonalú szakmai munkáért és tanulmányi eredményért,
valamint az egyetem hírnevének öregbítéséért végzett kiemelkedő
tevékenységért.
Kiadható:
minden tanévben karonként maximum 2-2 hallgató részére
Adományozás: emlékérem, az ezzel járó kitüntető oklevél és jutalom - melynek
összege a mindenkori minimálbér 100%-a - ünnepélyes keretek
között, minden évben a kari tanévzáró ünnepélyeken.
b)

Rektori Dicséret
Kaphatják:
azok a hallgatók, akik eredményes tanulmányi előmenetelük
mellett aktív közösségi és TDK munkát végeznek, kulturális
rendezvényeken szerepelnek, a nemzeti kisebbségek értékeinek,
kultúrájának megismertetésében vesznek részt.
Kiadható:
évente és karonként maximum 2-2 hallgató részére
Adományozás: emléklap és a mindenkori minimálbér 50 %-ának megfelelő
pénzjutalom, minden évben a kari tanévzáró ünnepélyeken.

Az Alma Mater Emlékérem odaítélésről a kar dékánjának előterjesztése alapján a Kari
Tanács dönt, és a Szenátus hagyja jóvá. A Rektori Dicséretre javaslatot elsősorban a rektor,
ennek hiányában a dékán tehet. Az elismerés odaítéléséről a rektor a Kari Tanács és a
Szenátus véleményét mérlegelve dönt. A döntéseket követően a kitüntetések
adományozásával kapcsolatos teendőket az Ügyfélszolgálati és Tudásmenedzsment Központ
látja el. A kitüntetéseket az egyetem rektora adja át. Az egyetemi alapítású hallgatói
kitüntetésekkel járó jutalom összege a felterjesztő kar költségvetési keretét terheli. A jutalom
ösztöndíj jogcímen a Neptun rendszerben kerül kifizetésre.
(3) Kari alapítású elismerés:
a)
Dékáni Dicséret
Kaphatják:
a dékán döntése alapján azok a jó tanulmányi eredménnyel
rendelkező hallgatók, akik aktív közösségi munkát végeznek.
Kiadható:
évente a karokon 1-5 hallgatónak.
Adományozás: emléklap és a kar vezetése által meghatározott összeg, minden
évben a kari tanévzáró/diplomaosztó ünnepélyeken.
b)

További kari alapítású elismerések
A karok ügyrendjeikben további kitüntetéseket alapíthatnak.
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A kari hallgatói kitüntetéssel járó jutalomösszeg az illetékes kar költségvetési keretét terheli.
Díszoklevelek adományozása
17. §
(1) Az egyetem arany-, gyémánt, vas, rubin, gránit díszoklevelet adományozhat annak, aki
oklevelét és doktori oklevelét 50, 60, 65, 70, 75 éve szerezte, magatartása közmegbecsülésre
méltó, megfelel egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt követelményeknek
és a Nyugat-magyarországi Egyetem (jogelőd intézményei) hírnevét öregbítette.
(2) A díszoklevél adományozását kérelmezni kell az Alma Mater, vagyis a diplomát kiállító
intézmény jelenlegi vezetésétől. A kérelemhez csatolni kell a részletes szakmai önéletrajzot.
(3) Az eredeti diploma beazonosítása után a kar tanácsa az önéletrajz alapján dönt a díszoklevél
kiadásáról első alkalommal.
(4) Névváltozás esetén az arra vonatkozó okiratot (vagy hiteles másolatát) is mellékelni kell,
illetve be kell mutatni.
(5) Minden ismételt megítélés alapja a kérelem írásbeli megújítása.
(6) A díszoklevelek átadására a tanévnyitó ünnepi tanácsülésen kerül sor, melyről az érintetteket
előzetesen írásban értesítik.
(7) Akadályoztatás esetén (betegség, időközbeni haláleset) egyéni elbírálás után a díszoklevél
más módon is eljuttatható, illetve a hozzátartozó által átvehető.
(8) Az oklevelet kiállító karok kötelesek nyilvántartást vezetni az adományozásról, amely
nyilvántartások nem selejtezhetők.
(9) Tekintettel az oklevél várományosainak korára és földrajzi elhelyezkedésükre, országos
napilapban történhet a kérelmezésre szóló felhívás.
(10) A kérelmek előkészítése után, a tanév utolsó kari tanácsülése dönt az odaítélésről.
Bárminemű késedelem, akadályoztatás, stb. esetében a díszoklevél a tárgyévet követően is
kiadható.
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II. fejezet
A felvételi eljárás rendje
Általános rendelkezések
18. §
(1) Jelen fejezet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39-45. §-ai,
valamint a felsőoktatási felvételi eljárásáról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. r. alapján
készült.
(2) A fejezet hatálya az alapképzésre, mesterképzésre, valamint felsőoktatási szakképzésre és
szakirányú továbbképzésre jelentkező magyar és nem magyar állampolgárokra terjed ki.
(3) A Kari Tanács az egészségügyi vizsgálat, pályaalkalmassági vizsgálat, gyakorlati vizsga,
szóbeli felvételi vizsga, nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági
vizsga lebonyolítására Felvételi Bizottságot (ad hoc bizottság) alakít. Gyakorlati,
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági, szóbeli és nyelvi alkalmassági vizsga,
valamint a mesterképzésben szervezett felvételi vizsga esetén a felsőoktatási intézmény a
vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségei fedezésére külön
eljárási díjat határozhat meg azzal, hogy annak mértéke jelentkezésenként legfeljebb
4000 forint lehet. A befizetett összeg a kar saját bevételét képezi. A felvételi eljárás
adminisztratív lebonyolításáért az Egyetemi Tanulmányi Központ a felelős a saját
eljárásrendjében meghatározottak szerint.
(4) Az egyetem a Felsőoktatási felvételi tájékoztató összeállításához a 423/2012. (XII. 29.)
Korm. rendeletben előírt adatokat, információkat jogszabályban meghatározott módon
köteles azt szolgáltatni. A 423/2012. (XII.29.) Kormányrendelet 5.§ (2), a 33.§ (2), a 34.§
(2), (4), a 36.§ szerinti adatok feltöltését a karok végzik el az általános, a keresztféléves
és a pótfelvételi eljárás során, amely feladatot átadhatják az Egyetemi Tanulmányi
Központnak. Az egyetemet terhelő, Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatási
Hivatal és más hatóságok felé történő adatszolgáltatás az Egyetemi Tanulmányi
Központon keresztül történik. Az adatszolgáltatásért – egyetemi szinten - a rektor felelős.
(5) Az adatszolgáltatás határideje az Oktatási Hivatal által kihirdetett ütemterv szerint alakul.
(6) Az intézményi adatszolgáltatás teljességéért az oktatási rektorhelyettes felelős.
(7) Az adatszolgáltatás a meghirdetett szakok minőséghitelesítésére vonatkozóan teljes körű
információt ad. A kar köteles feltüntetni, ha egy szak indítását korlátozással
engedélyezték, vagy azon feltételeket, amelyek fennállása esetén a meghirdetett szakot
nem indítja.
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A felvételi eljárás egyes szabályai
19. §
(1) Az adatfeldolgozás során - a jelentkezési kérelem hiányos benyújtása esetén – az Oktatási
Hivatal az általános felvételi eljárásban legkésőbb a besorolási döntés határnapját megelőző
28. napig, a keresztféléves felvételi eljárásban a besorolási döntés határnapját megelőző 20.
napig, de legkésőbb a tárgyév január 3-áig, a jelentkezőt a jelentkezési kérelmében megadott
elektronikus levelezési címén hiánypótlásra szólítja fel. Elektronikus levelezési cím hiánya
esetén, a Hivatal telefonon, ennek sikertelensége esetén postai úton szólítja fel a jelentkezőt
hiánypótlásra. Hiánypótlásra felszólítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.
a)
A jelentkező a hiányt haladéktalanul pótolni köteles. A hiánypótlás határideje a
felszólítás kézhezvételétől számított 8. nap. A hiánypótlás elmaradása, elégtelen
volta esetén, a rendelkezésre álló adatok alapján kell a felvételi eljárást lefolytatni,
illetve azok elégtelensége esetén az eljárás megszüntethető és a jelentkező számára
felvételi összpontszám nem számítandó vagy egyes jelentkezési helyei kizárandók.
b)
Az általános felvételi eljárás esetén a felvételi eljárás statisztikai adatait a
jelentkezési határidőt követő 50. napig kell nyilvánosságra hozni.
c)
A felsőoktatási intézmény, amennyiben a jelentkező az intézmény által
meghatározott - csak az adott intézményben kötelező - mellékletet nem nyújtja be, a
besorolási döntés időpontja előtt 45 nappal - keresztféléves felvételi eljárás esetében
30 nappal - hívja fel a jelentkezőt ennek pótlására.
(2) Az Egyetemi Tanulmányi Központ a felvételről szóló döntését
a)
a keresztféléves felvételi eljárásban a besorolási döntés időpontját követő nyolc
napon belül,
b)
az általános felvételi eljárásban augusztus 8-áig,
c)
a pótfelvételi eljárásban augusztus 31-éig
határozatban közli a jelentkezővel. A felsőoktatási intézmény azt a jelentkezőt veszi fel, aki
– a Hivatal értesítése alapján – az egyetemre lett besorolva.
(3) Az Egyetemi Tanulmányi Központ a felvételről szóló határozatot azoknak a jelentkezőknek,
akik a felvételi eljárás során rendelkeznek elektronikus levelezési címmel, elektronikus
levélben küldi meg. Az elektronikus levelezési címmel nem rendelkező jelentkezőt postai
úton kell értesíteni.
Egészségügyi vizsgálat, pályaalkalmassági vizsgálat, nem magyar állampolgárok számára
magyar nyelvi alkalmassági, szóbeli alkalmassági és gyakorlati vizsga
20. §
(1) Az egyetem a jogszabályban meghatározott felsőoktatási szakképzési szakoknál, alapképzési
szakoknál, valamint egységes, osztatlan képzési szakoknál egészségügyi vizsgálatot,
pályaalkalmassági vizsgálatot, gyakorlati vizsgát, szóbeli felvételi/alkalmassági vizsgát,
motivációs beszélgetést, nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági
vizsgát szervezhet.
(2) Az egészségügyi vizsgálatot, pályaalkalmassági vizsgálatot, gyakorlati vizsgát, szóbeli
alkalmassági vizsgát, nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági
vizsga értékelése megfelelt vagy nem megfelelt minősítés lehet. Nem megfelelt minősítés
esetén a jelentkező összpontszáma nulla.
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(3) A művészeti és művészetközvetítő képzési területbe tartozó egyes szakokon gyakorlati
vizsga is szervezhető. A gyakorlati vizsga követelményeit a kar határozza meg és teszi
közzé a Tájékoztatóban. Az értékelés itt pontszámok meghatározásával és rangsorolással
történik.
(4) A kar rendelkezhet úgy is, hogy a művészeti és művészetközvetítő képzés területre
jelentkezők esetében a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján kell
megállapítani. Ekkor a felvételi összpontszámot a gyakorlati vizsga pontszámának –
melynek maximális értéke 200 pont - megkettőzésével és a többletpontok hozzáadása nélkül
kell meghatározni.
(5) A felvételiző a felvételi vizsgát a Kari Tanács által szervezett Felvételi Bizottság előtt teszi
le.
(6) A jelentkező köteles hivatalos okmánnyal igazolni a személyazonosságát a felvételi vizsgák
megkezdése előtt.
(7) A jelentkezőt az Egyetemi Tanulmányi Központ értesíti a vizsga módjáról, helyéről és
idejéről.
(8) A vizsgáztatásban nem vehet részt az a személy, aki a vizsgázóval hozzátartozói, függelmi
viszonyban van, vagy akitől a vizsga tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el.
(9) A felvételi jelentkezésekkel, valamint a felvételi vizsgák szervezésével, feldolgozásával és
lebonyolításával kapcsolatos teendőket az Egyetemi Tanulmányi Központ végzi, illetve
koordinálja.
(10) Az intézmény által megállapított és előzetesen közzétett vizsgaidőpontokon kívül további
időpontot nem köteles kitűzni.
(11) A felsőoktatási felvételi eljárás során az alkalmassági vizsga, gyakorlati vizsga
eredményével kapcsolatos jogorvoslat esetén – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 57–58. §-ai alapján a közléstől, illetve tudomásra jutástól számított 15 napon
belül – írásban benyújtott jogorvoslati kérelemmel az egyetem rektorához lehet fordulni.
Pontszámítás felsőfokú oklevél alapján
21. §
(1) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a Nyugat-magyarországi Egyetem
alapképzésére, osztatlan képzésére, felsőoktatási szakképzésére jelentkezők, amennyiben
felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, kérésükre a pontszámukat a felsőfokú végzettségük
alapján is számolhatják.
(2) A felsőfokú végzettség (alapképzés, mesterképzés, főiskolai képzés, egyetemi képzés) során
szerzett oklevél minősítése alapján a képzés szintjétől függetlenül adható pontok:
a)
kitüntetéses diploma esetén:
400 pont
b)
kiváló diploma esetén:
390 pont
c)
jó diploma esetén:
370 pont
d)
közepes diploma esetén:
340 pont
20

e)

elégséges diploma esetén:

310 pont

A felsőfokú végzettség figyelembevételével megállapított pontokhoz a jogszabályban
rögzített többletpontok adhatók.
A felsőfokú végzettség alapján adható pontok fenti alkalmazása alól kivételt képeznek az
alábbi szakokra jelentkezők:
a)
anglisztika és germanisztika alapképzés, valamint osztatlan angol nyelv és kultúra
tanára szak,
b)
osztatlan ének-zenetanár és osztatlan rajz- és vizuáliskultúra-tanár szak (gyakorlati
vizsga)
c)
testnevelő-edző alapképzés és osztatlan testnevelő tanár szak
d)
művészetközvetítés képzési terület alapképzései (alkalmassági és a gyakorlati
vizsgák),
e)
művészet képzési terület alapképzései (alkalmassági és a gyakorlati vizsgák)
f)
az erdőmérnöki osztatlan mesterképzési szak esetében szükséges a képzési terület
azonossága.
A Fogyatékossággal élőkre vonatkozó rendelkezések
22. §
(1) A fogyatékossággal élő jelentkezőt a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények
illetik meg, mint amelyek a közoktatásról szóló jogszabályok alapján a középiskolában
megillették.
(2) Amennyiben az egyetem a felvétel feltételéül egészségügyi, pályaalkalmassági, szakmai
alkalmassági követelményt határoz meg, a fogyatékossággal élő jelentkezőt a Hallgatói
Követelményrendszer V. fejezete szerint illeti meg kedvezmény.
(3) A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyen, illetve minden képzési
területen, kivéve ahol kizárólag gyakorlati vizsga alapján számolják a felvételi pontszámot, a
mindenkori jogszabályi előírás szerinti többletpontra jogosult. Sikeres felvétel esetén a
beiratkozáskor a többletpontot alátámasztó eredeti dokumentumot kötelező bemutatni.
A kizárólag külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzésre való
jelentkezés sajátosságai, jogorvoslata
23. §
(1) A kizárólag külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzésre
vonatkozó információkat elsősorban az egyetemi/kari/ETK honlapokon kell közzétenni úgy,
hogy a februárban induló képzésekre vonatkozó információk a képzést megelőző félév év
október 15. napjától, a szeptemberben induló képzésekre vonatkozó információk a képzés
indítását megelőző év december 15. napjától elérhetők legyenek.
(2) A felvételi kérelmet a képzést indító karra kell megküldeni február a képzés megkezdése
előtt 15 nappal, a kar dékánjához címezve, aki a beérkezett jelentkezésekről a jelentkezés
lezárását követő 15 napon belül tájékoztatja az oktatási rektorhelyettest.
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(3) A felvételi eljárás lebonyolítása kari feladat. Az eljárás szabályosságáért a dékán a felelős. A
jelentkezők adatairól és a felvételi eredményéről a dékán tájékoztatja az oktatási
rektorhelyettest, a felvételt nyert jelentkezők adatait megküldi további ügyintézésre az
Egyetemi Tanulmányi Központnak, az oktatási rektorhelyettes a kari tájékoztatást követően
értesíti az Oktatási Hivatalt.
(4) Amennyiben a jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott
tanulmányokat követően jelentkezik a felsőoktatási intézménybe és ezért a pontszáma a
jogszabályban meghatározott módon nem állapítható meg, a Kari Felvételi Bizottság dönt a
tanulmányok során szerzett osztályzatok tanulmányi pontként történő figyelembe vételéről.
(5) A felvételi eljárás díját a Kari Tanács határozza meg azzal, hogy ennek mértéke
jelentkezésenként legfeljebb 9000 forint lehet. A díjat a kar részére kell befizetni és az a kar
saját bevételét képezi.
(6) A jelentkező a felvételi döntést illetően, a határozat kézhezvételét követő 8 napon belül
fellebbezéssel élhet. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(7) A jogorvoslati kérelmet a 7.§ (5) szabályozza.
(8) Az intézmény a fellebbezéssel kapcsolatos döntésről 15 napon belül írásban értesíti a
jelentkezőt. A döntéssel kapcsolatban további fellebbezésnek nincs helye.
(9) A határozat, illetőleg a felvételt elutasító döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a jelölt, annak
közlésétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre illetve hallgatói jogviszonyra vonatkozó
rendelkezések megsértésére hivatkozással. A bíróság az intézmény döntését megváltoztathatja.
(10) Amennyiben a jelentkező az intézmény felvételi döntése ellen kíván jogorvoslatot
benyújtani, akkor a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 57–58. §-ai
alapján a közléstől, illetve tudomásra jutástól számított 15 napon belül, az egyetem
rektorához írásban benyújtott fellebbezéssel élhet.
(11) A jelentkező, illetve az eljárás egyéb résztvevője a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés
tekintetében – az egyetem másodfokú, jogerős határozatának kézhezvételétől számított 30
napon belül, jogszabálysértésre való hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálatát
kérheti az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságtól. Az egyetem jogerős határozata
ellen a kereseti kérelmet 3 eredeti példányban az illetékes közigazgatási és munkaügyi
bíróságnak címzetten, de az első fokon eljárt felsőoktatási intézményhez kell benyújtani.
Felvételi eljárás a mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben és doktori képzésben
24. §
(1) A mesterképzésre, szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltételeit, a követelmények
körét, ezek figyelembevételének módját, feltételeit, a többletpontok jogcímeit, mértékét,
megállapításának rendjét, valamint a rangsorolás módját a kar határozza meg azzal a
megkötéssel, hogy azonos felvételi követelményeket köteles alkalmazni, függetlenül attól,
hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte oklevelét.
(2) A kar a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban köteles közzétenni a jogszabályban előírt
információkat, adatokat.
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(3) Csak az a jelentkező vehető fel mesterképzési szakra, akinek a pontszáma a felvételi
teljesítményért és a többletteljesítményért kapható maximálisan megszerezhető 100 pont 50
százalékát eléri. Az Nftv. 40. § (4) bekezdése szerinti szakképzettséget igazoló, minimum
alapképzésben (korábban főiskolai) szerzett oklevelet, a hátrányos helyzetet, a
fogyatékosságot, a gyermek gondozása céljából fennálló fizetés nélküli szabadságot, a
csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban
vagy gyermekgondozási díjban való részesülést igazoló dokumentumokat a felsőoktatási
felvételi eljárásban az Oktatási Hivatal vizsgálja.
(4) A mesterképzési szakok esetében többletteljesítményekért adható többletpontok jogcímeit,
mértékét, megállapításának rendjét úgy kell megállapítani, hogy az esélyegyenlőség
biztosítására meghatározott többletpont nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1
pontnál.
(5) A művészet, művészetközvetítés és sporttudomány képzési terület képzéseire, valamint a
művészeti jellegű tanárképzésre jelentkezők esetében a jelentkezők teljesítményét kizárólag
a gyakorlati vizsga alapján is meg lehet állapítani.
(6) Az (1) bekezdésben előírt feltételeket a képzést indító kar a Felsőoktatási Felvételi
Tájékoztatóhoz kötelező adatszolgáltatás határidejéig, azaz
a)
mesterképzésben: a februárban induló képzésekre vonatkozó közlemények
tekintetében a képzés indítását megelőző év szeptember 15. napjáig ill. a
szeptemberben induló képzésekre vonatkozó közlemények tekintetében a képzés
indítását megelőző év október 15. napjáig,
b)
szakirányú továbbképzésben: október 15. napjáig köteles meghatározni.
(7) Az MA/MSC képzésre történő felvételi eljárás során a KÁB, a jelentkező kérelmére, köteles
az előzetes kreditátviteli eljárást lefolytatni, amely kérelmet az illetékes kar dékánjának
címezve az Egyetemi Tanulmányi Központhoz kell benyújtani. Az előzetes kreditátviteli
eljárás során a KÁB a kérelmező által teljesített, valamint a kérelem benyújtásakor
folyamatban levő félév végéig várhatóan teljesítendő tanulmányi követelmények (a teljesítés
feltételéhez kötött) kreditelismeréséről és egyben a felvételi feltételekben szereplő kreditek
(teljesítés feltételéhez kötött) meglétéről határozatot hoz. A határozatot a jelentkező részére
legkésőbb a felvételi eljárásban megadott dokumentumpótlási időpont előtt 3 nappal az ETK
küldi meg. A határozatban rendelkezni kell a hiányzó kreditek számáról, azok pótlásának
módjáról és a jogszabályban előírt határidejéről. Az előzetes kreditelismerési eljárás az a
folyamat, amelyben a jelentkező előképzettségét vizsgálja a KÁB, az elismert kreditek a
felvétel feltételeinek megállapítására szolgálnak, azokra sikeres felvételi eljárás esetén
kreditelismerés nem kérhető.
(8) Szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés esetén a kar intézményi eljárási díjat
határozhat meg azzal, hogy a díj mértéke jelentkezésenként legfeljebb 9000 forint kehet. A
díjat a kar részére kell befizetni, és az teljes egészében a kart illeti.
(9) Mesterképzésben szervezett felvételi vizsga esetén a kar a vizsga megszervezésével és
lebonyolításával kapcsolatos költségei fedezésére eljárási díjat határozhat meg, azzal, hogy
annak mértéke jelentkezésenként legfeljebb 4000 forint lehet. A díjat a kar részére kell
befizetni, és az teljes egészében a kar saját bevételét képezi.
(10) Egyes mesterképzési szakok esetében szervezett felvételi elbeszélgetések, alkalmassági
vizsgák, gyakorlati vizsgák eredményeivel kapcsolatos jogorvoslat esetén – a nemzeti
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felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 57–58. §-ai alapján a közléstől, illetve
tudomásra jutástól számított 15 napon belül – írásban benyújtott jogorvoslati kérelemmel az
egyetem rektorához lehet fordulni.
(11) A doktori képzésre vonatkozó felvételi szabályokat a Doktori Szabályzat tartalmazza.

III. fejezet
Külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerése, tudományos fokozat honosítása
Általános rendelkezések
25. §
(1) Az egyetem hatásköre a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi.
C. törvény alapján a külföldi bizonyítványok és oklevelek által tanúsított végzettségi szint az
egyetemen való továbbtanulás céljából történő elismerésére, tudományos fokozat
honosítására illetve külföldön folytatott résztanulmányok beszámítására terjed ki.
(2) A tanulmányok beszámítása, oklevelek elismerése, tudományos fokozatok honosítása
ügyében lefolytatott eljárás során:
a)
együtt kell működni az Oktatási Hivatal keretében működő Magyar Ekvivalencia és
Információs Központtal
(http://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak), továbbá
b)
figyelemmel kell lenni a Magyar Ekvivalencia és Információs Központnak az Ftv.,
valamint a 2001. évi C. tv. alapján hozott intézkedéseire, iránymutatásaira, illetve
c)
az idevonatkozó nemzetközi szerződések ajánlott, vagy kötelező beszámítási,
elismerési, honosítási előírásaira.
(3) Bizonyítvány, illetve oklevél az alap-, közép- vagy felsőfokú végzettséget, alap-, középvagy felsőfokú szakképesítést, felsőfokú szakképzettséget, illetve tudományos fokozatot
tanúsító okirat. Bizonyítványnak, illetve oklevélnek tekintendő az ezekkel azonos hatályú
okirat is.
(4) Az elismerési eljárás során, az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány vagy oklevél jogi
hatályát Magyarországon megszerezhető bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályával a 2001.
évi C. törvényben foglalt módon azonosnak nyilvánítja (elismerési eljárás). A honosítási
eljárás során az eljáró hatóság a külföldi oklevél jogi hatályát az eljáró hatóság által kiállított
oklevél jogi hatályával az e törvényben foglalt módon azonosnak nyilvánítja (honosítás).
(5) A bizonyítvány és az oklevél elismerése nem mentesít a szakma gyakorlásához jogszabály
által előírt további követelmények teljesítése alól.
Az elismerési és honosítási eljárás közös eljárási szabályai
26. §
(1) Bizonyítványa vagy oklevele elismertetésére, tudományos fokozat honosíttatására az
jogosult, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát, személyes adatait az állampolgárság
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és a személyi adat igazolására szolgáló hatósági igazolvánnyal, illetve magyarországi
lakóhelyét lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolja.
(2) Személyi adatok igazolására szolgáló hatósági igazolvány a magyar állampolgár, a
bevándorolt és letelepedett esetében a személyazonosító igazolvány, az útlevél vagy a
jogosítvány, valamely más tagállam állampolgára esetében a tagállam belső joga szerinti
személyi azonosító adatokat tartalmazó igazolványnak minősülő okirat, más személy
esetében a tartózkodási engedély, továbbá a tartózkodási vízum, amennyiben azt
munkavállalási, jövedelemszerzési vagy családegyesítési céllal állították ki.
(3) A kérelmezőnek nem kell teljesítenie a (2) bekezdésben foglalt feltételt, ha
a)
az elismerést továbbtanulási céllal kéri, vagy
b)
résztanulmányok beszámítását kéri.
Az eljárás megindítására irányuló kérelem
27. §
(1) Az eljárás megindítására irányuló benyújtandó kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell:
a)
az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolatát, illetve kivételesen az eredeti
oklevéllel azonos okirat (pl. másodlat) hiteles másolatát,
b)
a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl.
leckekönyvet, ellenőrző könyvet), amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok
időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi
követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.)
sikeres teljesítését,
c)
az a) és b) pontban megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítását, és
d)
ha az eljárásért díjat kell fizetni, annak igazolását, hogy a kérelmező a díjat
megfizette.
(2) Az eljárás megindítására irányuló beadványt az eljárás lefolytatására jogosult kar
dékánjához, mint eljáró hatósághoz (a továbbiakban: eljáró hatóság) kell benyújtani.
(3) Az eljáró hatóság felhívhatja a kérelmezőt az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott
okiratok eredetijének bemutatására. Az eljáró hatóság meghatározhatja, hogy egyes
nyelveken az említett okiratok nem hiteles fordításban is benyújthatók.
(4) Az eljáró hatóság kivételes méltányosságból felmentheti a kérelmezőt az (1) bekezdésben
meghatározott okiratainak benyújtása alól, ha a kérelmező menekült, menedékes vagy
befogadott, az elismerést továbbtanulási céllal kéri és bizonyítja vagy valószínűsíti, hogy
okiratai neki fel nem róható okból nem állnak rendelkezésére.
(5) Hiteles fordításnak minősül az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a magyar
külképviseleti szerv és a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás.
(6) Az e szabályzat szerinti elismerés esetén hiteles fordításnak tekintendő az a magyar fordítás
is, amely hitelesnek minősül az Európai Unió küldő államának vagy származási országának
joga szerint.
(7) Hiteles másolatnak minősül a jogszabály által hitelesnek minősített másolat, továbbá az
eljáró hatóság által az eredeti okiratról készített és hitelesített másolat.
25

(8) Az eljárás során a kérelmező felhívható arra, hogy az (1)-(7) bekezdésekben meghatározott
okiratok mellett
a)
mutassa be a bizonyítvány vagy az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányait
megelőzően folytatott tanulmányainak igazolására szolgáló bizonyítványainak,
okleveleinek másolatát, illetve
b)
nyújtson be olyan, a külföldi oktatási intézmény által kiállított okirat másolatát,
amelyből az intézmény, szak, tanulmányi rendje, tanulmányi programja
megismerhető, ha a kérelem mellékleteként benyújtott okiratok nem nyújtanak
elegendő információt az elbírálásához.
(9) Az eljáró hatóság előírhatja, hogy a kérelmezőnek az (8) bekezdés szerinti okiratok hiteles
másolatát, illetve hiteles fordítását is be kell nyújtania.
(10) Amennyiben a kérelmező által benyújtott okiratok valódisága tekintetében kétség merül fel,
vagy a kérelmező a szükséges okiratokkal nem rendelkezik, és azok, az eljáró hatóság
megítélése szerint általa nem, vagy nehezen szerezhetők be, az eljáró hatóság az eljárást
felfüggesztve, megkeresést intézhet az illetékes külföldi intézményhez, szervezethez vagy
hatósághoz.
(11) Az eljáró hatóság a kérelem alapján jár el. Ha a bizonyítási eljárás során megállapítható,
hogy a kérelemben foglaltak szerinti elismerés vagy honosítás feltételei hiányoznak, de más
módon történő elismerés vagy honosítás lehetséges, akkor az eljáró hatóság a kérelmezőt
kérelme módosításának lehetőségéről tájékoztatja.
(12) Ha az elismerés vagy a honosítás feltételei hiányoznak az eljáró hatóság az elismerést, vagy
honosítást határozatában megtagadja.
(13) Az elismerési vagy honosítási eljárás lefolytatását az eljáró hatóság megtagadja, ha az
oklevél eljárását megelőzően az eljáró hatóság vagy más hatóság jogerős határozatot hozott.
Hiánypótlás és határidők
28. §
(1) Az eljáró hatóság a kérelem kézhezvételétől számított 22 munkanapon belül hiánypótlásra
hívja fel a kérelmezőt, ha a kérelmet nem a jogszabályoknak megfelelően nyújtotta be.
(2) Az eljáró hatóság a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül dönt. Az eljárási
határidők egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatók.
(3) A kérelem benyújtása napjának azt a napot kell tekinteni, amelyen a kérelmező a 27. §-ban
meghatározott valamennyi okiratot benyújtotta.
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Jogorvoslat
29. §
(1) Ha az eljáró megállapítja, hogy a felettes szerv vagy a bíróság által el nem bírált határozata
jogszabályt sért, akkor határozatát a kézbesítéstől számított egy éven belül módosítja vagy
visszavonja.
(2) Ha a kérelmező a határozatot befolyásoló bűncselekményt követett el, az eljáró hatóság a
határozatot határidőre való tekintet nélkül módosítja vagy visszavonja.
(3) Az eljáró hatóság a kérelmező javára határidőre való tekintet nélkül módosítja vagy
visszavonja a felettes szerv vagy a bíróság által el nem bírált határozatát, ha a határozat
jogsértő, vagy a kérelem elbírálása szempontjából olyan lényeges, a határozat
meghozatalakor figyelembe nem vett tény vagy bizonyíték merült fel, amelyet a kérelmező
önhibáján kívül nem érvényesíthetett.
(4) Az eljáró hatóság első fokú határozata ellen az oktatási és kulturális miniszterhez lehet
fellebbezni. A fellebbezést az eljáró hatóság határozatának kézhezvételétől számított 15
napon belül lehet benyújtani.
(5) A kérelmező az elismerési és honosítási eljárás eredményeként meghozott határozat jogerőre
emelkedésétől számított három évig jogosult újrafelvételi kérelmet benyújtani. Az
újrafelvételi eljárásban meghozott határozat mások jogát, jogos érdekét, vagy jogi helyzetét
nem érintheti.
Tudományos fokozat honosítása
30. §
A tudományos fokozat honosításával kapcsolatos rendelkezések a Doktori Szabályzatban
találhatóak.
Felsőfokú végzettségi szint elismerése
31. §
(1) Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető felsőoktatási szakképzési végzettségi
szintet tanúsító oklevélként az olyan külföldi oklevél ismerhető el,
a)
amely felsőfokú szakképzésben folytatott legalább hároméves időtartamú
tanulmányok befejezését tanúsítja,
b)
amely az olyan felsőoktatási szakképzési végzettség megszerzését tanúsítja, ha a
külföldi képzés többfokozatú,
c)
amely alapján megállapítható a végzettségi szintek azonossága.
(2) Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető főiskolai végzettségi szintet tanúsító
oklevélként az olyan külföldi oklevél ismerhető el,
a)
amely felsőfokú alapképzésben folytatott legalább hároméves időtartamú
tanulmányok befejezését tanúsítja,
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b)
c)

amely az első fokozatú egyetemi végzettség megszerzését tanúsítja, ha a külföldi
képzés többfokozatú, és
amely alapján megállapítható a végzettségi szintek azonossága.

(3) Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető egyetemi végzettségi szintet tanúsító
oklevélként a külföldi oklevél akkor ismerhető el, ha
a)
a külföldi oklevél

egyetemi szintű alapképzésben folytatott tanulmányok befejezését tanúsítja,

főiskolai szintű végzettség megszerzése után kiegészítő egyetemi alapképzés
befejezését tanúsítja, vagy

amennyiben a külföldi képzés többfokozatú, akkor az, az első fokozatú
egyetemi végzettség után a második fokozatú egyetemi végzettség
megszerzését tanúsítja,
b)
megállapítható a végzettségi szintek azonossága,
c)
az oklevél vagy az oklevelek együttesen legalább négyéves időtartamú képzés
befejezését tanúsítják, és
d)
a külföldi oklevél tudományos (doktori) fokozat megszerzésére jogosít.
(3) Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető alapfokozat végzettségi szintjével
egyenértékű végzettségi szintet tanúsító oklevélként az a külföldi oklevél ismerhető el,
amely
a)
felsőfokú képzésben folytatott legalább hároméves időtartamú tanulmányok
befejezését tanúsítja, vagy
b)
amennyiben a külföldi felsőoktatási rendszer egymásra épülő
végzettségekből (fokozatokból) áll, az elsőként megszerezhető, legalább hároméves
külföldi felsőoktatási végzettség (fokozat) megszerzését tanúsítja, feltéve, hogy a
végzettségi szintek összevethetősége is megállapítható.
(4) Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető mesterfokozat végzettségi szintjével
egyenértékű végzettségi szintet tanúsító oklevélként a külföldi oklevél akkor ismerhető el,
ha
a)
a külföldi felsőoktatási rendszer egymásra épülő végzettségekből (fokozatokból) áll,
feltéve, hogy a felsőoktatásban folytatott tanulmányok teljes időtartama eléri a négy
évet

egyetemi szinten folytatott legalább négyéves tanulmányok befejezését
tanúsítja, vagy

a másodikként megszerezhető, legalább egyéves külföldi felsőoktatási
végzettség (fokozat) megszerzését tanúsítja
b)
megállapítható a végzettségi szintek összevethetősége, és
c)
a külföldi oklevél az oklevelet kibocsátó országban tudományos fokozat
megszerzésére irányuló képzésre való jelentkezésre jogosít.
(5) Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető szakirányú továbbképzést tanúsító
oklevélként az a külföldi oklevél ismerhető el, amely
a)
külföldi oklevélhez vezető képzés megkezdésének előfeltétele a (3) vagy a (4)
bekezdés szerinti külföldi felsőoktatási végzettség,
b)
külföldi oklevélhez vezető képzés időtartama az egy évet eléri, és
c)
külföldi oklevél nem tanúsít (3), (4) vagy (6) bekezdés szerinti végzettséget.
(6) Hazai doktori fokozat végzettségi szintjével egyenértékű végzettségi szintet tanúsító
oklevélként az a külföldi oklevél ismerhető el, amely
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a)
b)
c)

külföldi oklevélhez vezető képzés megkezdésének előfeltétele a (4) bekezdés szerinti
külföldi felsőoktatási végzettség,
külföldi oklevélhez vezető képzés vagy kutatás időtartama az egy évet eléri, és
külföldi oklevél végzettségi szintje a hazai doktori fokozat végzettségi szintjével
összevethető.

(7) A kérelmező választhat az (1)-(2) bekezdésben és a (3)-(6) bekezdésben szabályozott
elismerési eljárások között.
(8) A határozatban rendelkezni kell arról is, hogy a kérelmező milyen formában használhatja a
külföldi felsőoktatási intézmény által adományozott címét. Ha a kérelmező címe
összetéveszthető valamely hazai címmel, az eljáró hatóság előírja, hogy a külföldi cím csak
az oklevelet kiállító intézmény vagy hatóság megnevezésével együtt használható. A külföldi
felsőoktatási intézmény által adományozott cím elismerésekor figyelemmel kell lenni az Ftv.
149. § (11) bekezdésében foglaltakra.
Résztanulmányok beszámítása
32. §
(1) A külföldön folytatott, nem befejezett felsőfokú iskolai (rész-) tanulmányok beszámítása a
külföldi oktatási intézmény jogállásának, a tanulmányi idő és a tanulmányi követelmények
figyelembevételével, valamint a hazai és külföldi tanulmányi kötelezettségek
összehasonlítása alapján történik. A beszámításról szóló kérelmet azon kar dékánjához kell
benyújtani, ahol a kérelmező a tanulmányai folytatására jogosult lehet, illetve tanulmányait
folytatni kívánja. A kérelemhez csatolni kell:
a)
a külföldi intézmény által kiállított okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyvet), amely
hitelt érdemlően igazolja a felsőfokú tanulmányok időtartamát, valamint az oklevél
megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak,
vizsgák stb.) sikeres teljesítését.
b)
az a) pontban megjelölt okiratok hiteles fordítását.
(2) A beszámításról – a kar ügyrendjének megfelelően – a Kari Kreditátviteli Bizottság írásban
megadott javaslatát figyelembe véve, amely
a)
a résztanulmányok teljes elismerésére, vagy
b)
meghatározott időtartam (évfolyam, szemeszter) elismerésére, vagy a kiegészítő
feltételek (vizsgák, gyakorlatok) meghatározására, vagy
c)
a beszámítás elutasítására irányulhat,
a kar dékánja hozza meg a határozatot.
(3) A részleges elismerésről, illetve az elutasításáról szóló határozatot részletesen indokolni kell.
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Vegyes rendelkezések
33. §
(1) A döntést hozó testületi szervek a határozatot kötelesek részletesen indokolni abban az
esetben, ha az elismerési vagy honosítási kérelmet elutasítják, az elismerést vagy honosítást
feltételhez kötik, vagy ha az elismerést vagy honosítást nem a kérelemnek megfelelően
teljesítik.
(2) Az eljárás költségeit – ha jogszabály vagy nemzetközi megállapodás másképp nem
rendelkezik – a kérelmező viseli. Az eljárási díjtételek:
a)
alkalmassági vizsga díja:
10.000-30.000 Ft
b)
szakmai gyakorlat díja:
15.000-35.000 Ft
c)
különbözeti vizsga díja:
10.000-30.000 Ft
d)
szakdolgozati konzultáció és bírálati díj:
10.000-20.000 Ft
e)
kiegészítő tanulmányok díja (tanulmányonként):
15.000-40.000 Ft
f)
középfokú/felsőfokú végzettségi szint elismerésének eljárási díja: a mindenkori
minimálbér ¼ részének megfelelő összeg
(3) Az oklevél elismerése, tudományos fokozat honosítása esetén az egyetem, illetve a kar
köteles az adatokat az oklevél nyilvántartóba, a tudományos fokozatokról vezetett kötelező
nyilvántartásokba bevezetni.
(4) A jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései az irányadóak. Az elismerési és
honosítási eljárás egyéb kérdéseiben információt és segítséget nyújtanak az Oktatási Hivatal
Magyar
Ekvivalencia
és
Információs
Központ
honlapján
(http://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak) található tájékoztatók.
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IV. fejezet
Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálása
A fegyelmi vétség
34. §
(1) A hallgatók kötelessége a jogszabályok és a Szervezeti és Működési Szabályzat megtartása,
a rájuk bízott vagy az általuk használt eszközök rendeltetésszerű használata és védelme. Ha
hallgató a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárásban a hallgató, továbbá
meghatalmazottja járhat el.
(2) Nem tekinthető fegyelmi vétségnek az olyan kötelességszegés, amelyhez a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat fűz hátrányos következményeket.
A fegyelmi büntetés
35. §
(1) A fegyelmi büntetés célja a nevelés és a megelőzés. A fegyelmi büntetés megállapításánál a
cselekmény összes körülményeire, így különösen a sérelmet szenvedettek körére, a
következményekre, a jogsértő magatartás ismétlésére, az elkövetett cselekmény súlyára, a
hallgató vétkességének fokára (szándékosság, gondatlanság), valamint az enyhítő és
súlyosító körülményekre kell figyelemmel lenni.
(2) A fegyelmi büntetés lehet
a)
megrovás,
b)
szigorú megrovás,
c)
a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott kedvezmények és juttatások
csökkentése, illetőleg megvonása, amely a 6 hónapot nem haladhatja meg.
d)
határozott időre – legfeljebb két félévre – szóló eltiltás a tanulmányok folytatásától,
e)
kizárás a felsőoktatási intézményből.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott büntetés időtartama a hat hónapot nem
haladhatja meg, a d) pontjában meghatározott eltiltás időtartama legfeljebb két félév lehet.
A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetésként szociális támogatást
megvonni nem lehet. A (2) bekezdés d)-e) pontjaiban meghatározott büntetés kiszabása
együtt jár a hallgatói jogviszonnyal összefüggő juttatások, kedvezmények végleges, illetve
időszakos megvonásával. A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés
ideje alatt a hallgatói jogviszony szünetel.
(4) A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az
egyetemen kell lefolytatni.
(5) A kollégiumi tagsági jogviszony keretében elkövetett fegyelmi vétség, károkozás, valamint
a kollégiumi házirend megsértése esetén a fegyelmi eljárást a Kollégiumi Fegyelmi és
Kártérítési Szabályzat szerint kell lefolytatni.
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Az elsőfokú és a másodfokú fegyelmi jogkör
36. §
(1) A fegyelmi jogkört első fokon a Kar Fegyelmi Bizottsága gyakorolja.
(2) A Kari Fegyelmi Bizottság 3 tagú: két főt a Kari Tanács választ mandátumának idejére
egyszerű többséggel az oktatók illetőleg a karon foglalkoztatott egyéb közalkalmazottak
közül, egy főt a HÖK delegál Alapszabályában meghatározottak szerint. A bizottság elnökét
a tagok maguk közül választják egyszerű többséggel.
(3) A fegyelmi jogkört másodfokon a rektor által átruházott hatáskörben a kar dékánja
gyakorolja.
(4) A fegyelmi ügyben a fegyelmi bizottság tagjaként nem járhat el:
a)
aki az ügyben, mint terhelt vagy védő, továbbá mint sértett, bejelentő, vagy mint
ezek képviselője vesz vagy vett részt, valamint a felsoroltak hozzátartozója,
b)
aki az ügyben, mint tanú vagy szakértő vesz vagy vett részt,
c)
akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.
(6) A fegyelmi ügy elbírálásából való kizárásra vonatkozó rendelkezést a jegyzőkönyvvezetőre
is alkalmazni kell.
(7) Nem kizárási ok, ha a fegyelmi bizottság tagja a hivatalos hatáskörében tudomására jutott
fegyelmi vétség, illetve bűncselekmény miatt tett bejelentést.
(8) A fegyelmi bizottság köteles gondoskodni arról, hogy ne járjon el az, akivel szemben
kizárási ok áll fenn. Ilyen esetben a fegyelmi bizottság vezetője a kizárást hivatalból
kezdeményezi.
(9) A fegyelmi bizottság tagja köteles a fegyelmi bizottság vezetőjének haladéktalanul
bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. A bejelentés elmulasztásáért vagy
késedelmes teljesítéséért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik.
(10) A kizárási okot a fegyelmi bizottság más tagja, a terhelt, a védő, a sértett és a sértett
képviselője is bejelentheti.
(11) A fegyelmi bizottságnak az a tagja, aki a reá vonatkozó kizárási okot maga jelentette be,
bejelentésének elintézéséig az ügyben nem járhat el.
(12) A fegyelmi bizottság tagja mindaddig korlátozás nélkül járhat el, amíg jogerős határozat
meg nem állapítja a kizárási ok fenn álltát, ha a bejelentő a kizárás megtagadása után az
eljárás ugyan azon szakaszában kizárásra irányuló újabb bejelentést tesz.
A fegyelmi eljárás elrendelése
37. §
(1) Fegyelmi eljárást a kar dékánja vagy a kollégium vezetője (koordinátora) rendel el az eljárás
alá vont hallgató és az érdekelt személyek egyidejű értesítésével. A szervezeti egységek
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vezetői (rektor, intézetigazgató, tanszékvezető, egyéb nem oktatási szervezeti egység
vezetője) fegyelmi vétség gyanúja esetén kezdeményezik a fegyelmi eljárás elrendelését. A
fegyelmi eljárás elrendelésére a tudomásszerzést követő 1 hónapon belül kerülhet sor.
Tudomásszerzésnek minősül, amikor az eljárásra okot adó körülmény a fegyelmi eljárás
megindítására jogosult tudomására jut.
(2) A fegyelmi eljárás lefolytatására az a kar illetékes, amellyel az eljárás alá vont hallgató
hallgatói jogviszonyban áll. Ha a hallgató több karral áll hallgatói jogviszonyban, az a kar
jogosult a fegyelmi eljárás lefolytatására, amelyhez kapcsolódó kötelességét megszegte,
illetőleg amelynek sérelmére a cselekményt elkövette.
(3) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a felsőoktatási intézménynek a fegyelmi vétségről
való tudomásszerzése óta egy hónap, illetőleg a vétség elkövetése egy év eltelt. Az említett
tudomásszerzésén a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult személy tudomásszerzését kell
érteni.
(4) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy ellen ugyanabban az ügyben büntetőeljárás folyik,
annak jogerős befejezéséig, illetve, ha a fegyelmi eljárás alá vont személy meghallgatása,
tárgyaláson való részvétele önhibáján kívüli okból nem lehetséges, legfeljebb az akadály
megszűnéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni. A fegyelmi eljárás felfüggesztése alatt
az elévülés nyugszik. A fegyelmi vétség gyanúja miatt a hallgató ellen foganatosított eljárási
cselekmény (fegyelmi eljárás elrendelése, idézés, meghallgatás stb.) az elévülést
megszakítja.
(5) A fegyelmi eljárást – a (4) bekezdésében foglaltak kivételével - egy hónapon belül be kell
fejezni.
(6) Ha a fegyelmi eljárás során bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merül fel, arról a
fegyelmi bizottság elnöke tájékoztatja a fegyelmi eljárást indító személyt. Feljelentést az
egyetem rektora tesz.
(7) A fegyelmi eljárást elrendelő intézkedés tartalmazza a fegyelmi eljárás alá vont hallgató
nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát, a kar megjelölését, valamint az eljárás alapjául
szolgáló cselekmény rövid leírását.
A fegyelmi tárgyalás
38. §
(1) A tárgyalásra az eljárás alá vont hallgatót, a tanúkat és a felkért szakértőt írásban kell
megidézni. Az idézésben meg kell jelölni a fegyelmi eljárás alá vont hallgató nevét, a
fegyelmi tárgyalás helyét és idejét, valamint azt is, hogy a címzettet milyen minőségben
idézik. A megidézettet fel kell hívni arra, hogy személyi vagy diákigazolványát hozza
magával.
(2) A fegyelmi eljárás alá vont hallgatót az idézésben figyelmeztetni kell arra, hogy jogában áll
védekezést írásban benyújtani, továbbá, hogy az eljárásban meghatalmazottja vagy jogi
képviselője útján is részt vehet, valamint arra, hogy kétszeri szabályszerű idézés ellenére
való távolmaradása a tárgyalás megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza.
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(3) Az eljárás alá vont személy meghatalmazottja bármely cselekvőképes személy vagy jogi
képviselő lehet.
(4) A hallgató jogai:
a)
betekinthet az eljárási iratokba,
b)
indítványokat terjeszthet elő,
c)
a tanúhoz, szakértőkhöz kérdéseket intézhet.
(5) A fegyelmi tárgyalást a fegyelmi bizottság elnöke vezeti. Ügyel a rendelkezések
megtartására, a tárgyalás rendjének megóvására és gondoskodik arról, hogy az eljárásban
résztvevő személyek jogaikat gyakorolhassák.
(6) Ha a fegyelmi eljárás alá vont hallgató másodszori, szabályszerű idézése ellenére nem jelent
meg – s magát előzetesen, elfogadható indokkal nem mentette ki – a fegyelmi tárgyalás
távollétében is megtartható.
(7) A fegyelmi tárgyalás az egyetem polgárai számára nyilvános. A fegyelmi bizottság a
nyilvánosságot – közérdekből, vagy az eljárás alá vont hallgató érdekében – a tárgyalásról,
vagy annak egy részéről indokolt határozatával bármelyik fél kérelmére vagy hivatalból
kizárhatja. A határozat kihirdetése az egyetem polgárai számára zárt tárgyalás esetén is
nyilvános.
(8) A fegyelmi bizottság elnöke a megjelentek számbavétele után – ha a tárgyalás
megtartásának nincs akadálya – felhívja a tanúkat a helyiség elhagyására. Ezután az elnök
ismerteti a fegyelmi tárgyalás alapjául szolgáló adatokat. Ezt követően a bizottság
meghallgatja az eljárás alá vont hallgatót. A fegyelmi eljárás alá vont – még ki nem
hallgatott – más hallgató, illetve a még ki nem hallgatott tanú nem lehet jelen. Ha az eljárás
alá vont hallgató a fegyelmi vétség elkövetését a tárgyaláson beismeri, és a beismeréshez
nem fér kétség, a további bizonyítást mellőzni lehet.
(9) Ha további bizonyítás válik szükségessé, a fegyelmi bizottság meghallgatja a tanút és
szükség esetén a szakértőt, ismerteti a beszerzett iratokat. A tanútól meg kell kérdezni, hogy
az ügyben érdekelt-e, vagy elfogult-e, figyelmeztetni kell az igazmondás kötelezettségére és
a hamis tanúskodás büntetőjogi következményeire.
(10) A tanú kihallgatása alatt a még ki nem hallgatott tanú nem lehet jelen. Ha a tanú vallomása a
fegyelmi eljárás alá vont hallgató védekezésével, vagy más tanúk vallomásával ellentétes,
ennek tisztázását – szükség esetén – szembesítéssel kell megkísérelni.
Jegyzőkönyv, határozat
39. §
(1) A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a fegyelmi bizottság
elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvben foglaltakat a meghallgatott
személyekkel ismertetni kell és ennek megtörténte után a jegyzőkönyv megfelelő részét
velük is alá kell íratni. A meghallgatott személy a jegyzőkönyv kiegészítését vagy
helyesbítését kérheti. Az aláírás esetleges megtagadását és ennek okát a jegyzőkönyvben
rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet a fegyelmi iratokhoz kell csatolni.
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(2) A fegyelmi bizottság határozatát a bizonyítási eljárás lefolytatása után, zárt ülésen, egyszerű
többségi szavazással hozza meg. A zárt ülésen csak a fegyelmi bizottság elnöke és tagjai,
valamint a jegyzőkönyvvezető lehet jelen.
(3) A határozat fegyelmi büntetést kiszabó vagy fegyelmi eljárást megszüntető határozat lehet.
A fegyelmi bizottság a határozatot kizárólag a fegyelmi tárgyaláson közvetlenül megvizsgált
bizonyítékokra alapozhatja. Kétséget kizáróan nem bizonyított tényt a fegyelmi eljárás alá
vont hallgató terhére értékelni nem lehet. A határozatot írásban kell meghozni és azt közölni
kell a hallgatóval.
(4) A határozat bevezető részében meg kell jelölni az ügy számát, azt, hogy mely felsőoktatási
intézmény hozta, továbbá annak a hallgatónak a nevét, aki ellen a fegyelmi eljárást
elrendelték, valamint a fegyelmi tárgyalás helyét, idejét és azt, hogy a tárgyalás nyilvános
volt-e.
(5) Büntetést kiszabó határozatot kell hozni, ha a fegyelmi bizottság megállapítja, hogy az
eljárás alá vont hallgató fegyelmi vétséget követett el és ezért vele szemben fegyelmi
büntetés kiszabását látja szükségesnek.
A büntetést kiszabó határozat rendelkező részének tartalmazni kell:
a)
a fegyelmi eljárás alá vont hallgató nevét és egyéb személyi adatait (lakcím, személyi
vagy diákigazolvány száma, évfolyam, szak, tagozat),
b)
az elkövetett fegyelmi vétség megnevezését,
c)
az alkalmazott fegyelmi büntetést és az ezzel kapcsolatos egyéb rendelkezéseket (pl:
határozat nyilvános kihirdetésének elrendelése),
d)
a jogorvoslati tájékoztatást: a hallgató a határozat kézhezvételétől számított 15 napon
belül az Egyetemi Fegyelmi Bizottságnál fellebbezéssel élhet. A fellebbezést írásban
kell a Kari Fegyelmi Bizottsághoz benyújtani.
A büntetést kiszabó határozat indokolásának tömören tartalmaznia kell:
a)
a megállapított tényállást,
b)
a bizonyítékok megjelölését és értékelését,
c)
ha a hallgató bizonyítási indítványát a fegyelmi bizottság elutasította, annak
indoklását,
d)
annak kifejtését, hogy az elkövetett cselekmény milyen vétséget valósít meg, és
annak elkövetésében a hallgató mennyiben vétkes,
e)
a büntetés kiszabásánál figyelembe vett körülményeket,
f)
hivatkozást azokra a rendelkezésekre, amelyek a fegyelmi büntetés alapjául
szolgáltak.
(6) A fegyelmi bizottság megszüntető határozatot hoz, ha:
a)
megállapítása szerint a fegyelmi eljárás alá vont hallgatónak felrótt magatartás nem
minősül fegyelmi vétségnek,
b)
a fegyelmi indítványban említett vétséget nem a fegyelmi eljárás alá vont hallgató
követte el,
c)
a fegyelmi vétség elkövetése nem bizonyítható,
d)
nem állapítható meg a hallgató vétkessége,
e)
a fegyelmi vétség elévült,
f)
az eljárás alapjául szolgáló cselekményt fegyelmi úton már jogerősen elbírálták.
(7) A megszüntető határozat rendelkező részének tartalmaznia kell:
a)
a fegyelmi eljárás alá vont hallgató nevét és egyéb személyi adatait,
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b)
c)
d)
e)

a fegyelmi vétség megjelölését, amely miatt a fegyelmi eljárást elrendelték,
a fegyelmi eljárás megszüntetésének kimondását,
a megszüntetés okának megjelölését,
a jogorvoslati tájékoztatást: a hallgató a határozat kézhezvételtől számított 15 napon
belül az Egyetemi Fegyelmi Bizottságnál fellebbezéssel élhet. A fellebbezést írásban
kell a Kari Fegyelmi Bizottsághoz benyújtani.

A megszüntető határozat indokolásában röviden elő kell adni a megállapított tényeket és
bizonyítékokat, ki kell térni azokra az okokra, amelyek a fegyelmi bizottságot az eljárás
megszüntetésére indították, ennek során hivatkozni kell arra a pontra, amelyen a fegyelmi
eljárás megszüntetése alapul.
(8) Az eljáró fegyelmi bizottság elnöke az ülésen meghozott határozatot kihirdeti: a rendelkező
részét felolvassa és ismerteti a határozat indokolásának lényegét. A határozat kihirdetése
után a fegyelmi bizottság elnöke felhívja a fellebbezésre jogosultakat jogorvoslati
nyilatkozatuk megtételére. A nyilatkozatok jegyzőkönyvbe vétele után az elnök a fegyelmi
eljárást berekeszti.
(9) A fegyelmi bizottság határozatát a kihirdetéstől számított nyolc napon belül írásban kell
foglalni. Az írásba foglalt fegyelmi határozatot és megfelelő számú másolati példányát az
eljáró fegyelmi bizottság elnöke írja alá.
(10) A határozatot az eljárás alá vont hallgatónak és jogi képviselőjének kézbesíteni kell. A
fegyelmi bizottság a kihirdetett határozatát nem változtathatja meg. A határozat érdemével
és indoklási részével össze nem függő hibákat (név, szám, számítási hiba, vagy más hasonló
elírások) azonban saját hatáskörében kérelemre vagy hivatalból kijavíthatja.
A fellebbezés
40. §
(1) Az első fokú érdemi határozat ellen a fegyelmi eljárás alá vont hallgató a határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban fellebbezést nyújthat be a dékánnak
címezve az elsőfokú szervnél.
(2) A fellebbezésnek a határozatban foglalt rendelkezések végrehajtására halasztó hatálya van.
(3) A Kari Fegyelmi Bizottság elnöke a fellebbezést és az eljárásban keletkezett iratokat a
fellebbezési határidő leteltét követően haladéktalanul felterjeszti a másodfokú szervhez. A
másodfokú szerv a fellebbezést a kézhezvételétől számított 15 napon belül bírálja el.
(4) A másodfokú szerv szükség esetén az érdekelteket megidézheti és meghallgatásuk, valamint
egyéb beszerzett bizonyítékok alapján határoz. Ebben az esetben a fellebbezést 30 napon
belül kell elbírálni. Az eljárásra az elsőfokú fegyelmi eljárás szabályai megfelelően
irányadóak.
(5) A másodfokú szerv az első fokú határozatot:
a)
helybenhagyja,
b)
megváltoztatja,
c)
hatályon kívül helyezi és az első fokú fegyelmi jogkör gyakorlóját új eljárásra és új
határozat hozatalára utasítja.
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(6) A másodfokú szerv az eljárás keretében az első fokú fegyelmi eljárásban hozott határozatot
hatályon kívül helyezi, ha az első fokú eljárás során a fegyelmi vétség nem kellően került
bizonyításra. A másodfokú szerv az első fokú fegyelmi bizottság határozatának hatályon
kívül helyezésével egyidejűleg utasítja az első fokú fegyelmi bizottságot a fegyelmi eljárás
ismételt lefolytatására és új határozat hozatalára. A másodfokú határozatnak ilyenkor
tartalmazni kell a másodfokú szerv irányelveit.
(7) Ha a fellebbezés elkésett, vagy azt nem a jogosult terjesztette elő, a másodfokú szerv a
fellebbezést elutasítja.
Bírósági felülvizsgálat
41. §
(1) A hallgató a másodfokon hozott határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti annak közlésétől
számított 30 napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói jogviszonyra vonatkozó
rendelkezések megsértésére hivatkozással. A bírósági eljárásra a Polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. tv. XX. fejezetét kell alkalmazni. A bíróság a döntést megváltoztathatja.
A bíróság az ügyet soron kívül bírálja el.
A határozat végrehajtása
42. §
(1) A határozatot csak jogerőre emelkedés után lehet végrehajtani.
(2) Az első fokú határozat azon a napon emelkedik jogerőre, amelyen:
a)
a fellebbezésre jogosult úgy nyilatkozik, hogy nem kíván fellebbezni, illetőleg a
fellebbezését visszavonja,
b)
a fellebbezési határidő fellebbezés bejelentése nélkül telt el,
c)
a másodfokú fegyelmi bizottság az első fokú határozatot helyben hagyta, illetőleg a
fellebbezést elutasította.
(3) A másodfokú határozat a kihirdetés napján emelkedik jogerőre.
(4) A jogerőre emelkedett határozatra záradékul rá kell vezetni, hogy a határozat jogerős és
végrehajtható, valamint azt, hogy mely napon emelkedett jogerőre. A jogerős határozatot
nyilvántartásba kell venni, a határozat egy másolatát a hallgató személyi iratgyűjtőjébe kell
elhelyezni.
(5) A jogerős határozatot a bizottság elnöke megküldi a fegyelmi eljárás elrendelőjének és a
fegyelmi büntetés végrehajtására jogosult szervnek.
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Mentesítés a fegyelmi büntetés jogkövetkezményei alól
43. §
(1) A hallgató (volt hallgató) a fegyelmi büntetéshez fűződő hátrányos következmények alól
mentesül a következő esetekben:
a)
a 38. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén a
határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónap elteltével, de legkésőbb a
következő szemeszterkor,
b)
a 38. § (2) bekezdésének c) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén a határozatban
kiszabott büntetés lejártával,
c)
a 38. § (2) bekezdésének d) pontjában foglalt fegyelmi büntetés esetén az eltiltás
lejártával,
d)
a 38. § (2) bekezdésének e) pontjában foglalt kizárás az intézményből fegyelmi
büntetés esetén határozat jogerőre emelkedésétől legalább három év, a kizárás a
kollégiumból fegyelmi büntetés esetén a határozat jogerőre emelkedésétől számított
két szemeszter elteltével.
(2) Mentesülés esetén a fegyelmi határozatot a nyilvántartásból törölni kell. A törlés úgy
történik, hogy az iratgyűjtőben elhelyezett határozatra az első fokú fegyelmi testület elnöke
a mentesülés tényét záradékként feljegyzi.
(3) A hallgató a kiszabott büntetés lejárta előtt írásban kérheti a mentesítést. A kérelmet az
elsőfokú fegyelmi bizottsághoz kell benyújtani. A bizottság a kérelmet 15 napon belül
bírálja el. A kérelem elbírálásakor a bizottság különösen a hallgató magatartását, életvitelét,
a kár megtérülését veszi figyelembe. A mentesítés elutasítása ellen - a határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül - fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a
másodfokú szerv bírálja el.
Felelősség a hallgató által okozott kárért
44. §
(1) A hallgató a tanulmányai kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a felsőoktatási
intézménynek, kollégiumnak, illetőleg a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen
okozott kárt – a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltéréssel a Ptk. rendelkezései szerint - köteles
megtéríteni.
(2) Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a károkozás napján
érvényes minimálbér egyhavi összegének 50%-át.
(3) Szándékos károkozás esetén a hallgató a teljes kárt köteles megtéríteni.
(4) A hallgató jegyzékkel vagy átvételi elismervénnyel visszaszolgáltatási vagy elszámolási
kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett hiányért, kárért teljes kártérítési
felelőséggel tartozik, feltéve, hogy azt állandóan őrizetében tartja, kizárólagosan használja
vagy kezeli. Mentesül a felelősség alól, ha a hiányt elháríthatatlan ok idézte elő.
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Felelősség a hallgatónak okozott kárért
45. §
(1) A felsőoktatási intézmény, a kollégium, a gyakorlati képzés szervezője a hallgatónak a
hallgatói jogviszonnyal, kollégiumi felvételi jogviszonnyal, gyakorlati képzéssel
összefüggésben okozott kárért a Ptk. rendelkezései szerint köteles helytállni.
Felelősség a felsőfokú szakképzés keretében okozott kárért
A kártérítési jogkör. A kártérítési eljárás
46. §
(1) A kártérítési jogkört első fokon a Kari Fegyelmi és Kártérítési Bizottság, másodfokon az
egyetem rektora által átruházott hatáskörben a dékán gyakorolja. A kártérítési eljárást az
oktatási és más szervezeti egységek vezetői kezdeményezik az illetékes kar dékánjánál.
(2) A hallgatónak jegyzékkel vagy átvételi elismervénnyel - visszaszolgáltatási vagy
elszámolási kötelezettséggel - átadott-átvett dolgokról a szervezeti egységnek nyilvántartást
kell vezetni, megjelölve benne a visszaadási határidőt is. A kiadó a határidő lejártakor a
hiányról értesíti a szervezeti egység vezetőjét. A szervezeti egység vezetője a leltárkönyv
adatai alapján 15 napos határidő megjelölésével, írásban felhívja a hallgatót a birtokában
lévő dolog visszaadására vagy elszámolásra. A határidő eredménytelen eltelte esetén
kezdeményezi a kártérítési eljárást.
(3) A hallgatói kártérítési eljárást a kari jogkört gyakorlók folytatják le. A kártérítési jogkör
gyakorlója a káresemény tisztázása céljából vizsgálatot rendelhet el, amennyiben a káreset
ügyében a döntéshez szükséges adatok nem elégségesek. A vizsgálat során a tényállást
pontosan fel kell tárni: a káreset megjelölése, helye, ideje, keletkezése, lefolyása, nagysága
(pénzbeli értéke: tényleges kár), a hallgató vétkességének foka (szándékosság,
gondatlanság), a vétkes személyek megnevezése, adatai, a vétkességben való arány, a kár
várható megtérülése stb. A vizsgálat megállapításait káreseti jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
(4) A kártérítési jogkör gyakorlója az eljárást határozattal zárja le. Megszüntető határozatot hoz,
amennyiben a károkozás nem jogellenes, azt nem az eljárás alá vont hallgató okozta, a
károkozás nem bizonyítható, a kár bekövetkezte a hallgatónak nem felróható (a cselekmény
és a kár között nincs okozati összefüggés), vagy a kártérítési igényt már jogerősen elbírálták.
A kártérítési felelősséget megállapítható határozatban rendelkezni kell a kártérítés módjáról,
együttes károkozás esetén pedig a kármegosztásról. A kártérítésre kötelezettet megilleti a
részletfizetési kérelem előterjesztésének a joga, amelyet az eljáró dékán bírál el.

39

V. Fejezet
A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget
biztosító szabályok
Általános rendelkezések
47. §
(1) Jelen fejezet az Nftv. 49. § (8) bekezdés, valamint a 87/2015. Korm. r. 62-64. §-a alapján
készült. A fejezet hatálya az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, fogyatékossággal élő
hallgatóra terjed ki.
(2) Fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező) az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi,
érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
48. §
(1) A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők, valamint a felsőoktatási intézményekben
tanulmányokat folytató fogyatékossággal élő hallgatók a fogyatékosságukra való tekintettel
a fogyatékosság típusát és mértékét igazoló szakvélemény alapján kérhetik az intézmény
engedélyét a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy
teljes felmentésre, vagy annak más módon történő teljesítésére, valamint a vizsgákon
alkalmazható segítségnyújtásra. Az így nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául
szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet az alap-és
mesterképzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség, illetve felsőfokú szakképzésben
a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi
követelmények alóli felmentéshez.
(2) A fogyatékossággal élő jelentkező a felvételi/átvételi eljárás során a felvételi/átvételi
kérelemhez mellékelve nyújthatja be a fogyatékosság igazolásához szükséges, ill. a
közoktatási intézmény által kiállított dokumentumokat, melyek igazolják, hogy
fogyatékossága a középfokú tanulmányai során fennállt és emiatt kedvezményben részesült.
Részére az e fejezetben előírt kedvezményeket a felvételi/átvételi eljárás során is biztosítani
kell. Az egyes szakokra vonatkozó pályaalkalmassági követelmények teljesítése alól a
fogyatékosságra tekintettel kedvezmény nem adható.
(3) Az egyetem karai a fogyatékossággal élő hallgatókat megillető konkrét tanulmányi és
vizsgakedvezményeket valamint az engedélyezett, de az egyetem által nem biztosított
személyi és technikai segítségnyújtást – figyelembe véve a fogyatékosság típusát, az
érettségi vizsgaszabályzat szerint biztosított kedvezményeket, valamint az adott szak, illetve
felsőfokú szakképzés képesítési, ill. szakmai követelményeit – a tanrendben (tanulmányi és
vizsgakövetelményekben) határozzák meg.
(4) A mentesítést az intézmény csakis az arra irányuló kérelemre adja a hallgatónak.
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A koordinátor
49 §
(1) A fogyatékossággal élő hallgatók segítését rektori koordinátor végzi, kinek személyét az
egyetem rektora jelöli ki és feladatainak ellátására megbízást ad 3 évre. A rektor évenként
gondoskodik arról, hogy a fogyatékossággal élő hallgatók a koordinátor munkáját
véleményezzék és annak eredményét a koordinátor kijelölésénél és megbízatásának
meghosszabbításánál figyelembe veszi. A rektori koordinátor munkáját a kari koordinátorok
segítik.
(2) A rektori és kari koordinátor feladata:
a)
részvétel a fogyatékossággal élő hallgatók által benyújtott, az 51.§ (2) bekezdés
szerinti kérelem elbírálásában és nyilvántartásában, valamint a hallgatót érintő
jogorvoslati döntésekben azzal, hogy az a koordinátor, aki a kérelem elbírálásában
részt vett, nem vehet részt a jogorvoslati eljárásban,
b)
kapcsolattartás a fogyatékossággal élő hallgatókkal, azok segítőivel,
c)
a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai, vizsgái során alkalmazható
segítségnyújtási lehetőségek biztosítása, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók által
igényelt konzultációs lehetőségek megszervezése,
d)
javaslattétel a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló
normatív támogatások felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi
eszközök beszerzésére.
(4) A koordinátornak felsőfokú végzettséggel, valamint fogyatékosügyi kompetenciákkal vagy
fogyatékosügyi szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.
(5) A fogyatékossággal élő hallgatókat megillető különleges bánásmód elbírálásához szükséges
adatokhoz való hozzáférést a felsőoktatási intézménynek biztosítania kell a koordinátor
részére. Az egyetemnek - az adatvédelmi rendelkezések betartásával - folyamatosan nyilván
kell tartani a fogyatékossággal élő hallgatók létszámát, és biztosítani kell az adatok
statisztikai célú felhasználását.
(6) A rektori koordinátort a feladatok ellátásáért díjazás illeti meg, melynek mértékét a rektor
állapítja meg.
Fogyatékossággal Élő Hallgatók Esélyegyenlőségét Biztosító Bizottság
50. §
(1) A fogyatékossággal élő hallgatók kérelmét a rektor által létrehozott öttagú bizottság bírálja
el. A Bizottság tagjait a rektor nevezi ki és bízza meg három éves időtartamra. A
Bizottságnak a rektori koordinátor hivatalból tagja, két tag a kérelmek elbírálásához
szükséges szakmai ismeretekkel rendelkező oktató. A Bizottság két tagja hallgató.
(2) A Bizottság feladata a tanulmányok során a fogyatékossággal élő hallgatók felmentésre,
segítségnyújtásra, mentességre, kedvezményre irányuló kérelmének elbírálása.
(3) A Bizottság a kérelem beérkezését követő 30 napon belül dönt. A döntést a hallgató által
benyújtott orvosi szakvélemény, igazolások, a kar véleménye, illetve szükség esetén a
hallgató személyes meghallgatása után írásban hozza meg. A Bizottság határozatában az 52.
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§-ban biztosított kedvezmények jövőbeni igénybevételére jogosítja fel a hallgatót, a
kedvezmények biztosítása tekintetében azonban a kérelemhez nincs kötve.
(4) A hallgató a Bizottság döntése ellen a közléstől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet
a rektornál. A rektor a fellebbezést 30 napon belül bírálja el.
(5) A hallgató a rektor döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak közlésétől számított

30 napon belül jogszabálysértésre illetve hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezés
megsértésére hivatkozással. A bíróság az ügyet soron kívül bírálja el. A bíróság a rektor
döntését megváltoztathatja.
A fogyatékosság megállapításának és igazolásának a rendje
51. §
(1) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges
vagy időszakos voltát a jelen paragrafus (2) vagy (3) bekezdésben meghatározott
szakvéleménnyel igazolhatja.
(2) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú
tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai, illetve az érettségi
vizsga során kedvezményben részesült, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei
(fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos
szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási
képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és
rehabilitációs bizottságok) által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.
(3) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok
ideje alatt nem állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a
tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült, a fogyatékosság a
rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődei által kibocsátott szakértői véleménnyel
igazolható.
(4) A fogyatékkal élő hallgató, amennyiben a felvételi eljárás során fogyatékosságára tekintettel
többletpontban részesült, a beiratkozáskor köteles a fogyatékosságáról kiállított határozatot
bemutatni, amely határozat a törzslap része.
(5) A fogyatékkal élő hallgató kérelmére tanulmányai során mentességet biztosít, amelyet a
fogyatékkal élő hallgató a Neptun rendszerben leadható kérvényen keresztül kérelmezhet. A
kérelem leadásához a kari koordinátorok és az Egyetemi Tanulmányi Központ minden
esetben köteles segítséget biztosítani.
(6) Amennyiben a hallgató fogyatékosságára tekintettel a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott nyelvi követelmények alól kéri felmentését, a kérelem
leadási határideje a fogyatékkal élő hallgatóra vonatkozó záróvizsga jelentkezési időszak
utolsó napja.
(7) Amennyiben a fogyatékkal élő hallgató fogyatékosságát felsőfokú tanulmányai alatt
állapítják meg, tanulmányi kedvezményeit a Neptun rendszerben leadható kérvénnyel
keresztül érvényesítheti.
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(8) Az fogyatékkal élő hallgató, aki fogyatékosságára tekintettel rendszeres szociális ösztöndíj
pályázatot nyújt be, a fogyatékosságát igazoló határozatot köteles mellékletként csatolni a
pályázathoz.
(9) A fogyatékkal élő hallgatók fogyatékosságára vonatkozó adatokat az egyetem köteles
bizalmasan kezelni.

Az esélyegyenlőséget biztosító kedvezmények
52. §
(1) A fogyatékossággal élő hallgató kérelmére a felsőoktatási intézménynek a tanterv
előírásaitól részben vagy egészében eltérő követelményeket kell megállapítania, illetve figyelemmel az Nftv. 49. § (8) bekezdésére - azok teljesítésétől el kell tekintenie a (2)-(7)
bekezdésben foglalt kedvezmények közül legalább egy, szükség szerint több kedvezmény
biztosításával, ha a fogyatékosságot igazoló szakvélemény megállapításai alapján
kedvezmény, illetve mentesség biztosítható a hallgató számára.
(2) Mozgáskorlátozott hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a)
a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve
annak más formában történő teljesítése,
b)
az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése,
c)
mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
d)
mentesítés a manuális készségeket igénylő feladatok alól azzal, hogy az elméleti
ismeretek megkövetelhetők,
e)
az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális eszközök, berendezési
tárgyak használatának lehetővé tétele,
f)
a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb
felkészülési idő biztosítása,
g)
a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása.
(3) Hallássérült (siket, nagyothalló) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a)
a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve
annak más formában történő teljesítése,
b)
a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, szóbeli vizsgáztatás során hallgatói igény esetén - jelnyelvi vagy orális tolmács biztosítása,
c)
mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
d)
az érthetőség és a megértés szempontjából az előadásokon és vizsgákon az
elhangzottak egyidejű írásban való megjelenítése a hallgató részére,
e)
minden vizsgáztatás alkalmával segédeszközök, vizuális szemléltetés biztosítása,
f)
a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb
felkészülési idő biztosítása,
g)
a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő, jegyzetelő tolmács, jelnyelvi tolmács
biztosítása.
(4) Látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a)
a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve
annak más formában történő teljesítése,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

az írásbeli vizsgák helyett a szóbeli vizsga, illetve az írásbeli számonkérés esetén
speciális technikai eszközök használata,
mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
mentesítés a manuális, vizuális készségeket igénylő feladatok alól, de az elméleti
ismeretek megkövetelhetők,
az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó
eszközön, digitálisan, pontírásban vagy nagyításban történő hozzáférhetősége,
a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb
felkészülési idő biztosítása,
a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása.

(5) Beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós
beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális
pöszeség, megkésett beszédfejlődés) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a)
a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga, és a számonkérések esetén speciális technikai
eszközök használata,
b)
mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
c)
a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb
felkészülési idő biztosítása,
d)
a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása.
(6) Pszichés fejlődési zavarral küzdő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a)
a diszlexiás-diszgráfiás-diszortográfiás hallgatónál:
aa) az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
ab) írásbeli vizsga esetén a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított
felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő,
ac) a vizsgán a szükséges segédeszközök (különösen számítógép, írógép,
helyesírási szótár, értelmező szótár, szinonima szótár) biztosítása,
ad) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
b)
a diszkalkuliás hallgatónál:
ba) mentesítés a számítási feladatok alól, de az elméleti ismeretek
megkövetelhetők,
bb) a vizsgák alkalmával mindazon segédeszközök használata, amelyekkel a
hallgató a tanulmányai során korábban is dolgozott (különösen táblázatok,
számológép, konfiguráció, mechanikus és manipulatív eszközök), továbbá
hosszabb felkészülési idő biztosítása,
c)
a hiperaktív, figyelemzavarral küzdő hallgatónál:
ca) az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
cb) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél
hosszabb felkészülési idő biztosítása,
cc) vizsgáknál a hallgató várakozási idejének minimálisra csökkentése,
cd) az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális eszközök, berendezési
tárgyak alkalmazása,
ce) a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása, vagy a vizsga
helyiségének elhagyása nélküli szünetek, vagy mozgásos aktivitás
engedélyezése, érzelmi megnyilvánulások tolerálása,
cf) külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten,
cg) az egyéni sajátosságok függvényében a szóbeli vizsgáztatás során - hallgatói
igény esetén - a kérdések leírása vagy többszöri megismétlése, komplex
kérdések részegységekre történő lebontása, segítség az elvárások és kérdések
tisztázásához,
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az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek
hanghordozó eszközön, digitálisan történő hozzáférhetősége,
ci) a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása,
a magatartásszabályozási zavarral (szocio-adaptív folyamatok zavaraival, az érzelmi
kontroll, ön-, vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás
gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, a célirányos
viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésével) küzdő
hallgatónak:
da) az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése,
db) a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása vagy szünetek
engedélyezése, az egyéni késztetések, érzelmi megnyilvánulások tolerálása,
dc) külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten,
dd) a szóbeli vizsgáztatás során - hallgatói igény esetén - a kérdések leírása, az
elvárások és kérdések tisztázása, a feltett kérdések, utasítások
megfogalmazásának egyszerűsítése, pontosítása,
de) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél
hosszabb felkészülési idő,
df) a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása.
ch)

d)

(7) Az autizmussal élő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a)
a számonkérés körülményeinek a hallgató speciális szükségleteihez alakítása, az
írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
b)
számonkérés során segítségadás az elvárások és kérdések tisztázásához, szóbeli
vizsgánál a feltett kérdések, utasítások írásban való megjelenítése, megfogalmazásuk
egyszerűsítése,
c)
a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb
felkészülési idő,
d)
mind a kurzusok, mind a számonkérés során speciális eszközök (elsősorban
hangrögzítő eszköz, számítógép, értelmező szótár, egyéb támogató,
infokommunikációs technológiák) alkalmazása,
e)
mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
f)
a fejlődési zavarából következő nehézségek miatt egyes gyakorlati követelmények
alóli mentesítés, vagy ezek teljesítésének megfelelő, nem gyakorlati feladatokkal
való helyettesítése,
g)
a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása.
(8) A hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított
időtartamhoz képest legalább 30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani.
(9) Halmozott fogyatékosság esetén a (2)-(7) bekezdésben foglalt előnyben részesítések
bármelyike adható, figyelembe véve a hallgató egyéni szükségleteit.
(10) Indokolt esetben a hallgató kérelmére, a szakvélemény alapján a felsőoktatási intézmény a
(2)-(7) bekezdésben szabályozott kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is
biztosíthat a hallgató részére.
(11) A nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés a doktori képzés
tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót
illetve a doktorjelöltet.
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(12) A nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés megilleti azt a
fogyatékossággal élő volt hallgatót, aki záróvizsgát tett és hallgatói jogviszonya megszűnt,
de a szakképzettség megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga kötelezettségét nem teljesítette.
(13) A hallgató fogyatékosságára tekintettel a szakvélemény alapján kérheti a tanulmányi
kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentését vagy azok
más módon történő teljesítésének engedélyezését.
(14) A felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározottak szerint:
a)
bírálja el a fogyatékossággal élő hallgató segítségnyújtásra, mentességre és
kedvezményekre irányuló kérelmét,
b)
kerül megbízásra és látja el feladatát a fogyatékossággal élő hallgatók segítését
felsőoktatási intézményi és kari részről irányító koordinátor,
c)
veheti igénybe a fogyatékossággal élő hallgató - a fogyatékossága típusa és mértéke
szerint - a felsőoktatási intézmény által biztosított, illetve más módon rendelkezésére
álló személyi és technikai segítségnyújtást és szolgáltatásokat,
d)
használhatja fel a fogyatékossággal élő hallgató a speciális jegyzetet, illetve jegyzetet
helyettesítő, más módszerű felkészülést segítő technikai eszközöket.

VI. fejezet
A Demonstrátorok foglalkoztatása
Általános rendelkezések
53. §
(1) A demonstrátori rendszer működésének célja, hogy az egyetem valamennyi karán a nappali
tagozatos hallgatók közvetlenül bevonhatóak legyenek az oktató és tudományos
kutatómunkába, ezáltal felkészüljenek hivatásuk magasabb színvonalú művelésére.
(2) A demonstrátor foglalkoztatása hallgatói munkaszerződés, illetőleg ingyenes vagy
visszterhes megbízási szerződés keretében történhet. A szerződés típusát az érintett kar
vezetője, mint megbízó, illetőleg munkáltatói jogkör gyakorló és a demonstrátor határozzák
meg az összes körülmény alapos mérlegelését követően.
(3) Munkaszerződés kötése esetén a munkáltatói jogokat a kar vezetője gyakorolja. A
demonstrátorral határozott idejű, legfeljebb 10 hónapos, a tanév végéig szóló szerződés
köthető. A demonstrátorok számát a kar vezetője határozza meg. A szerződés a határozott
idő lejártával, a következő tanévben újra köthető.
(4) A demonstrátorok munkájuk ellátásáért hallgatói munkadíjban vagy visszterhes megbízási
szerződés esetén megbízási díjban részesülnek, melynek kifizetése minden hónap 10.
napjáig történik a hallgató által megadott bankszámlára utalással. A kar a demonstrátori
díjazás költségét elkülönített pénzeszközként kezeli, forrása a kari költségvetés.
(5) A hallgatói munkaszerződés alapján végzett demonstrátori tevékenységre (a szerződés
rendes és rendkívüli felmondása, a fegyelmi felelősség) egyebekben a Munka
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Törvénykönyve rendelkezései, a megbízási szerződés keretében végzett demonstrátori
tevékenységre a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
(6) A demonstrátor tevékenységet kollégiumi elhelyezési kérelem esetén figyelembe kell venni.
A demonstrátori pályázat
54. §
(1) A demonstrátori munka pályázat alapján nyerhető el. A pályázatot a Kari Tanács
véleményének figyelembevételével a kar vezetője írja ki.
(2) A demonstrátori pályázatra vonatkozó felhívást az intézetek minden év április 15-ig az
intézeti hirdetőtáblán és a kari honlapon teszik közzé.
(3) Az intézetigazgató demonstrátori igényét az illetékes kar vezetőjéhez az őszi szemeszter
regisztrációs hetében terjesztik be a demonstrátori munkát elnyerni kívánó hallgató írásos
pályázatával együtt. A demonstrátorok személyéről a kar vezetője a Kari Tanács
véleményének figyelembevételével szeptember 15-ig dönt, ezen időpontig írásban értesíti
azokat az intézeteket és hallgatókat is, akik pályázatot nyújtottak be, de a munkát nem
nyerték el.
A demonstrátori munka
55. §
(1) A demonstrátor munkáját a kar vezetője által kijelölt oktató vagy kutató irányítja és
ellenőrzi.
(2) A demonstrátor jogai:
a)
az intézetigazgató által meghatározott keretek között használhatja az oktatási és
kutatási segédeszközöket, a laboratóriumokat,
b)
tanácskozási joggal részt vehet a tanszéki/intézeti értekezleteken,
c)
a szervezeti egység munkatársaival együtt részt vehet szakmai konferenciákon,
tanulmányutakon,
d)
részt vehet a szervezeti egység kutatómunkájában, az itt végzett tevékenységét a
témafelelős - a hallgatói munkadíjon felül - külön juttatással ismerheti el,
e)
az intézetben végzett munkájának eredményeiről TDK dolgozatot, tudományos
cikket, diplomamunkát készíthet,
f)
az oktatási egység vezetőjének, illetve a munkáját irányító oktató/kutató
iránymutatása szerint bekapcsolódhat az oktató munkába.
(3) A demonstrátor oktató munkát a következő területeken végezhet:
a)
gyakorlatok, előadások előkészítése,
b)
a már lehallgatott tantárgyak gyakorlatainak részleges vezetése,
c)
tantárgyi konzultációk tartása.
(4) A demonstrátor kötelességei:
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a)

b)
c)

a munkáját irányító oktató, kutató útmutatása szerint részt kell vállalnia az
intézetigazgató által jóváhagyott program alapján a szervezeti egységben folyó
munkákban,
részt kell vennie az intézetben tudományos diákkörben tevékenykedő hallgatók
munkájának segítésében,
felelős a rá bízott eszközökért, műszerekért, a munkavédelmi, tűzvédelmi és az
egészségvédő óvórendszabályok betartásáért.

(5) A demonstrátori tevékenységet az intézet és a téma megjelölésével a hallgató leckekönyvébe
be kell jegyezni.
(6) A hallgató a demonstrátori feladat ellátása címen az órarendben meghatározott tanórák
látogatása alól indokolt esetben a kar vezetőjétől felmentést kaphat.
(7) A demonstrátorok munkájukat a szervezeti egység vezetője által elfogadott munkaterv
(munkaköri leírás) alapján végzik.

48

VII. fejezet
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya
56. §
(1) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSZ) hatálya kiterjed a Nyugatmagyarországi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) karai által folytatott felsőfokú
szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú
továbbképzésben résztvevő nappali, esti, levelező tagozatos magyar és - ha jogszabály vagy
nemzetközi megállapodás eltérően nem rendelkezik - külföldi állampolgárságú hallgatók
tanulmányi és vizsgaügyeire.
(2) A doktori (PhD) képzésben résztvevő hallgatók tanulmányi és vizsgarendjére vonatkozó
rendelkezéseket a Doktori Szabályzat tartalmazza.
(3) Azokban a kérdésekben, amelyekre az egyetemi TVSZ nem tartalmaz kellő részletességű
előírásokat, a kari rendelkezéseket kell alkalmazni. Az újonnan megfogalmazott kari
szabályok esetén az ETK előzetes véleményét szükséges bekérni.
(4) Külföldi részképzésben résztvevő hallgatók esetében a 66. § szerint az ECTS (European
Credit Transfer System: európai kreditátviteli rendszer) elveinek megfelelően kell eljárni.
A kreditrendszerrel és a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos alapfogalmak
57. §
(1) Aláírás: egy tantárgy félév végi számonkérésének típusa, amely a szorgalmi időszakban
szerezhető.
(2) Aktív félévnek számít a hallgató szempontjából valamennyi, az első beiratkozást követő
félév, amelyre a hallgató bejelentkezett és a hallgató legalább egy tantárgyat felvesz és a
hallgatói jogviszonya fennáll. Aktív a féléve annak a külföldön tanulmányokat folytató
hallgatónak, aki az adott félévre bejelentkezett.
(3) Átsorolás: A egyetem tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar
állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan
félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem a Nftv. 81. § (3)
és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt, nem szerzett legalább
tizennyolc kreditet, és nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában - a
Kormány rendeletében meghatározottak szerint - megállapított tanulmányi átlagot, továbbá
azt, aki az Nftv. 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát visszavonja. Ha a magyar
állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése
előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy a hallgató a tanulmányait bármely okból
önköltséges formában folytatja tovább, helyére - ilyen irányú kérelem esetén - az egyetemen
önköltséges formában azonos szakon tanulmányokat folytató hallgató léphet. Az átsorolásról
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az egyetem a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átsorolását kérő
önköltséges hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján dönt.
(4) Beiratkozási időszak az az időszak, amely alatt a felvételt nyert jelentkező hallgatói
jogviszonyt létesít és az Egyetemre történő beiratkozásakor saját személyi adataival kitölti a
hallgatói jogviszony igazolására szóló ún. „Beiratkozási lapot”.
(5) Bejelentkezési időszak az az időszak, amely alatt a hallgató beiratkozást követő további
féléveiben a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül bejelenti, hogy az adott félévét aktív
vagy passzív félévként kívánja-e nyilvántartatni.
(6) Beszámoló: a tantárgy félév végi számonkérésének típusa, értékelése háromfokozatú
minősítéssel történik.
(7) Duális
képzés
a
műszaki,
informatika,
agrár,
természettudomány vagy
gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve
e képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben
a szak - képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a
képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi
rendelkezéseket tartalmazó -tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács
által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik. Az egyetem duális
képzéseinek szabályait a kari „Duális képzési szabályzat”-ok tartalmazzák.
(8) Egyéni tanulmányi rend: a hallgató számára általában az egyes tantárgyak teljesítése nincs
megadott tanulmányi időszakhoz rendelve. Az előtanulmányi rend és egyéb szabályok
figyelembevételével, a választási lehetőségek felhasználásával a hallgató saját ütemezése
szerint haladhat.
(9) Az előkövetelmény egy tantárgy ismeretanyagának megértéséhez szükséges, másik
tantárgyban,
tantárgycsoportban
szereplő
ismeretanyag,
és/vagy
valamely
kritériumkövetelmény igazolt teljesítése. Egy tantárgy a hallgató számára csak akkor vehető
fel, ha a hallgató az annak előkövetelményeként megjelölt tantárgya(ka)t,
kritériumkövetelményeket az adott tantárgy felvételét megelőzően már teljesítette.
(10) Az előtanulmányi rend a szak tantervében szereplő tantárgyak előkövetelményeinek
összessége.
(11) A felmenő rendszer képzésszervezési elv, amely alapján az új vagy módosított tanulmányi
és vizsgakövetelményt azoktól a hallgatóktól lehet megkövetelni, akik a bevezetését
követően kezdték meg a tanulmányaikat, illetve azoktól, akik azt megelőzően kezdték meg
tanulmányaikat, de választásuk alapján az új vagy módosított tanulmányi és
vizsgakövetelmények alapján készülnek fel.
(12) A félév öt hónapból álló oktatásszervezési időszak.
(13) A félévközi jegy (gyakorlati jegy) egy tantárgy félév végi követelmény típusa, a tantárgy
tanulmányi követelményeinek félévközi, folyamatos értékelésén alapul, a hallgató félévközi
teljesítményének kifejezésére szolgáló érdemjegy, amely a szorgalmi időszakban szerezhető.
(14) A felsőoktatási információs rendszer (FIR) a felsőoktatással kapcsolatos állami hatáskörök
gyakorlásához, a nemzetgazdasági szintű tervezéshez, továbbá a felsőoktatásban résztvevők
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jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat tartalmazó,
elektronikus formában létrehozott, közhiteles központi nyilvántartás. A FIR a felsőoktatási
intézmények adatait tárolja, a személyi nyilvántartás a hallgatói, kollégiumi, vendéghallgatói,
doktorjelölti jogviszonyok, illetve az alkalmazottak esetében a munkaviszony,
közalkalmazotti, megbízási és szolgálati jogviszonnyal rendelkező személyek
nyilvántartását biztosítja.
(15) Fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező) az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi,
érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
(16) A hallgatói képzési szerződés az egyetem és az önköltséges/költségtérítéses képzésre
besorolást nyert hallgató között az Nftv. 39. § (3) bekezdése szerint létesített szerződés.
(17) Halmozottan hátrányos helyzetű hallgató:1
a)
A 2015/2016. tanév előtt tanulmányaikat megkezdő hallgató (jelentkező) esetében:
legfeljebb az adott szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott
képzési idő alatt az a hátrányos helyzetű hallgató, akinek a tankötelessé válásának
időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott eljárásban tett
önkéntes szülői nyilatkozat szerint – legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek, és aki tartós nevelését
követően utógondozói ellátásban részesült,
b)
A 2015/2016. tanévben és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgató
(jelentkező) esetében: az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik
életévét be nem töltött a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint halmozottan hátrányos
helyzetűnek minősül.
(18) Hátrányos helyzetű hallgató:2
a)
a 2015/2016. tanév előtt tanulmányaikat megkezdő hallgató (jelentkező) esetében:
legfeljebb az adott szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott
képzési idő alatt: az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik életévét
be nem töltött személy, akit középfokú, iskolarendszerű szakképzési vagy
felsőoktatási tanulmányai alatt családi körülményei, szociális helyzete okán a jegyző
illetve a gyámhatóság védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi
támogatást folyósítottak, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
vagy akit átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, ideiglenes hatályú intézeti
elhelyezésben részesült, feltéve, hogy a beiratkozást (felsőoktatási felvételi
jelentkezési kérelem benyújtását) közvetlenül megelőző jogosultsági időszakban – az
utolsó középfokú vagy szakképzési évfolyamon vagy az utolsó aktív félévben – a
jogcím fennállt, a felsőoktatási felvételi eljárásban hátrányos helyzetű jelentkezőnek
minősül az a személy is, aki tartós nevelt vagy tartós nevelését követően utógondozói
ellátásban részesült,
b)
A 2015/2016. tanévben és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgató
(jelentkező) esetében: az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik
életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek
minősül.
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(19) Intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó
oktatási/kutatási szervezeti egység.
(20) Intézményi dokumentum: az alapító okirat, továbbá az Nftv-ben előírt szabályzatok,
programok, tervek, így a szervezeti és működési szabályzat, képzési program,
intézményfejlesztési terv, hallgatói önkormányzat alapszabálya, a számviteli törvény és
végrehajtási rendelete szerinti belső szabályzat.
(21) Javító vizsga: Egy adott tárgyból tett sikertelen vizsga első alkalommal történő javítása.
(22) Ismeretek ellenőrzése: a félév teljesítményét az oktatók aláírással igazolják. A vizsgára
történő jelentkezés feltétele az aláírás megléte. Ezen oktatói aláírás megszerzésének
feltételeit a tantárgyi követelményrendszer tartalmazza.
(23) Ismétlő javító vizsga: A tárgyból tett sikertelen javító vizsga megismétlése.
(24) A képesítési keretrendszer: a többciklusú képzés egyes végzettségi szintjeinek minden
képzési területre vonatkozó általános jellemzői.
(25) A képzési ág a képzési terület azon szakjainak összessége, amelyeknek a képzési tartalma a
képzés kezdeti szakaszában azonos.
(26) A képzési és kimeneti követelmények (KKK) azoknak a jogszabályokban meghatározott
ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, képességeknek (kompetencia) összessége,
illetve az a tudás, amelynek megszerzése esetén az adott szakon oklevél kiadható.
(27) A képzési idő az előírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés
megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott idő.
(28) A képzési időszak a képzési idő tagolása szorgalmi időszakra és a hozzá tartozó
vizsgaidőszakra.
(29) A képzési program az intézmény komplex képzési dokumentuma, amely tartalmazza az
alap- és mester- és osztatlan szak, valamint felsőoktatási szakképzés, a szakirányú
továbbképzési szak részletes képzési és tanulmányi követelményeit, a képzés részletes
szabályaival, így különösen a tantervvel, illetve az oktatási programmal és a tantárgyi
programokkal, valamint az értékelési és ellenőrzési módszerekkel, eljárásokkal és
szabályokkal együtt.
(30) A képzési terület azoknak a szakoknak és képzési ágaknak az összessége, amelyek hasonló
vagy részben megegyező képzési tartalommal rendelkeznek.
(31) A konzultáció az egyetem oktatója, kutatója, tanára által a hallgató részére biztosított
személyes megbeszélés lehetősége.
(32) Kötelezően kezelt iratok: A felsőoktatási intézmények által kötelezően kezelt iratok:
a)
törzslap, törzslap-kivonat,
b)
doktorjelölti törzslap,
c)
beiratkozási lap,
d)
doktorjelölti regisztrációs lap,
e)
jogviszony-igazolás,
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leckekönyv, teljesítési lap,
kreditigazolás,
vizsgalap,
záróvizsgajegyzőkönyv,
doktori szigorlati jegyzőkönyv,
doktori védési jegyzőkönyv,
az Nftv. 26. § (3) bekezdése szerinti oktatói nyilatkozat,
végbizonyítvány (abszolutórium),
végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításáról szóló igazolás,
a záróvizsga sikeres teljesítéséről (nyelvi követelmények teljesítésének hiánya miatt
ki nem adható oklevélről) szóló igazolás,
p)
az oklevél kiállításáról szóló igazolás,
q)
oklevél,
r)
oklevélmelléklet,
s)
tanítói műveltségterületi igazolás.
Az e)., g)., l)-s). pont szerinti formanyomtatványok magyar nyelvű szövegét – a doktori
oklevél kivételével – a 87/2015(IV.9) Korm.rendelet. 9. melléklete tartalmazza.
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

(33) A kredit a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi
egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek
elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges. Egy kredit – az ECTS (European
Credit Transfer System: európai kreditátviteli rendszer) elveire tekintettel – átlagosan
harminc tanulmányi munkaórát jelent. A kreditérték meghatározásakor az összes hallgatói
tanulmányi munkaóra a tanórákat és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórákat is
tartalmazza. A kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató teljesítményét elfogadták – nem függ
attól, hogy a hallgató a tudására milyen értékelést kapott.
(34) A kreditigazolás a felsőoktatási intézmény által kiadott és hitelesített papír alapú irat, amely
tartalmazza a hallgató által teljesített tantárgy (tantervi követelmény) tematikájának olyan
leírását, amely lehetővé teszi az Nftv. 49. § (5) bekezdése szerinti döntéshozatal érdekében
annak a vizsgálatát és értékelését, hogy a hallgató által megszerzett és igazolt tudás és más
kompetenciák mennyiben felelnek meg a helyettesített tantárgy (tantervi követelmény)
meghatározott kompetenciáinak. A kreditigazolást a hallgató kérésére kell kiadni. A
kérelmében a hallgatónak meg kell jelölnie, hogy mely követelmények teljesítésének
igazolását kéri. A kreditigazolást a kiállításkor egyedi sorszámmal kell ellátni és az adatait
az egyetem Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszerében nyilván kell tartani.
(35) A kritériumkövetelmény a képesítési követelményekben, illetve a képzési és kimeneti
követelményekben szereplő olyan kötelezően teljesítendő előírás, amelyhez nem mindig
tartozik kredit. Ilyen lehet pl. a szigorlat, a testnevelésben való részvétel, a komplex vizsga,
a képesítési követelményekben előírt nyelvi követelmény, nyári gyakorlat, stb.
(36) A kreditindex a hallgató munkájának mennyiségét és minőségét értékeli. A kreditindex
számításakor csak a képzés tantervében szereplő tantárgyak teljesítése vehető figyelembe.
Kiszámítása úgy történik, hogy a tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból
képzett összeget osztjuk az átlagos előrehaladás esetén egy félév alatt teljesítendő 30
kredittel.
(37) A magyar állami ösztöndíjas hallgató/képzés: a magyar állami ösztöndíjjal támogatott
hallgató/képzés.
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(38) A magyar állami részösztöndíjas hallgató/képzés: a magyar állami részösztöndíjjal
támogatott hallgató/képzés.
(39) A mentorprogram a képzésnek az a sajátos formája, amelyben a hátrányos helyzetű
hallgató felkészítéséhez, felkészüléséhez az egyetem hallgatója, oktatója, kutatója, tanára
segítséget nyújt.
(40) A mintatanterv a tantervben szereplő tantárgyak olyan elosztása félévekre, amelyet ha az
átlagos ütemben haladni akaró hallgató úgy követ, hogy eleget tesz minden tantárgy félévi
követelményének, akkor tanulmányait a képzési és kimeneti követelményekben szereplő
képzési idő alatt befejezi.
(41) A modul a szak tantervének egysége, amely olyan tantárgyakat, illetve tantárgycsoportokat
foglal magában, amelyek tematikailag, a szakképzés célját illetően vagy valamilyen
specializáció céljából rokon ismereteket, vagy több szak közös ismeretanyagát foglalják
össze, a modulok lehetnek egymásra épülők vagy egymást helyettesítők.
(42) A Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer a hallgatók személyes és különleges, a
hallgatói jogviszonnyal, a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és
teljesítésével, illetve tanulmányi és vizsgaügyeivel összefüggő adatainak, valamint az
oktatók, kutatók, tanárok felsőoktatási információs rendszer felé jelentendő adatainak –
hatályos jogszabályoknak megfelelő – nyilvántartására alkalmas informatikai program (a
továbbiakban: Neptun).
(43) Önköltség: egy képzés finanszírozási formája. Összegét a hallgatói képzési szerződés
tartalmazza, a hallgatói jogviszony ideje alatt adott képzésen nem módosítható.
(44) A pályaalkalmassági vizsgálat olyan képességvizsgálat, amelynek keretei között
megállapítják, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az egyéni képességekkel,
tulajdonságokkal, amelyek alkalmassá teszik a képzésben való részvételre, a megszerzett
szakképzettségnek megfelelő tevékenység ellátására.
(45) Párhuzamos képzés esetén a hallgató az egyetemen belül vagy más intézményben
egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzése érdekében több szakon folytat
tanulmányokat.
(46) A passzív félév az a félév, amelyben a hallgató a beiratkozás/bejelentkezés során
szünetelteti hallgatói jogviszonyát és egyetlen tantárgyat sem vesz fel, vagy elmulasztja
bejelentkezési kötelezettségét az adott félévre megadott határidőig.
(47) A regisztrációs időszak az az időszak, amely alatt a hallgató a Neptun tanulmányi és
nyilvántartási rendszerben szabadon vehet fel és adhat le tantárgyakat, szabadon válthat egy
adott tantárgyon belül kurzust, és nyilatkozik arról, hogy az adott féléve aktív vagy passzív
lesz.
(48) A részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés (a továbbiakban: részismereti
képzés) az a képzési forma, amely esetén az egyetem a vele hallgatói jogviszonyban nem
álló felsőfokú végzettségű személlyel – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges
finanszírozás formában, legfeljebb két félévig, részismeretek megszerzése érdekében
hallgatói jogviszonyt létesít.
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(49) Sikeres vizsga javítása: egy adott tárgyból az eredményesen letett vizsgán szerzett
érdemjegy javítása, amelyre minden vizsgaidőszakban egyetlen tárgynál van lehetősége a
hallgatónak.
(50) A specializáció az adott szak részét képező, önálló szakképzettséget nem eredményező,
speciális szaktudást biztosító képzés.
(51) Sporttábor a turisztikai (vízi, kerékpáros, gyalogos), a havas sportok (alpesi sí, stb.) és
az outdoor rekreációs tevékenységek mozgásos, táborszervezési- és táborvezetési ismereteit
átadó, együttlakással megvalósuló, szakmai gyakorlatot adó oktatási forma. A szak KKKjának megfelelően kötelező vagy választható. Ideje 1-1 hét. Területei: Rekreációs tábor, Téli
tábor, Vízi tábor.
(52) A szak valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom (ismeretek,
jártasságok, készségek) egységes rendszerét tartalmazó képzés.
(53) A szakirány az adott szak részét képező önálló szakképzettséget eredményező, speciális
szaktudást biztosító képzés.
(54) A szakképzettség alapfokozattal vagy mesterfokozattal, illetve egyetemi vagy főiskolai
végzettséggel egyidejűleg, valamint a szakirányú továbbképzésben, illetve a felsőoktatási
szakképzésben megszerezhető, a szak és a szakirány vagy specializáció tartalmával
meghatározott, a szakma gyakorlására felkészítő szaktudás oklevélben, felsőfokú szakmai
oklevélben történő elismerése.
(55) A szakmai alkalmassági vizsga az Egyetem által meghatározott ellenőrzési forma, amely a
választott szakképzettség ellátásához szükséges képességeket vizsgálja, azt hogy
rendelkezik-e az egyén a felkészülési (képzési) szakasz eredményes elvégzéséhez
optimálisan kifejleszthető képességekkel.
(56) A szakmai gyakorlat a felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben és
osztatlan képzésben, külső gyakorlóhelyen vagy az egyetem gyakorlóhelyén teljesítendő
részben önálló hallgatói tevékenység.
(57) A székhelyen kívüli képzés az egyetem működési helyén (székhely, telephely) kívüli
településen részben vagy egészben folyó felsőoktatási képzés.
(58) A székhelyen kívüli képzési hely az alapító okiratban meghatározott a székhelyen kívüli
képzésnek (ide nem értve a szakirányú továbbképzést) otthont adó település.
(59) Szigorlat: a tantárgy félév végi számonkérésének típusa, a tantervben
kritériumkövetelmény, több tantárgy integrált számonkérését jelenti. Letételére legkorábban
a szigorlat anyagát jelentő tantárgyak utolsó vizsgájának teljesítését, illetve félévközi
jegyének megszerzését követően kerülhet sor. A szigorlat értékelése ötfokozatú minősítéssel
történik, de kreditértéke nincs.
(60) Tagozat: (a képzés megszervezésének módja): A felsőoktatásban a képzés, a képzési és
kimeneti követelményekben foglaltak szerint, megszervezhető teljes idejű képzésként,
részidős képzésként, továbbá távoktatásként. A teljes idejű képzés félévenként legalább
háromszáz tanórából áll.
a)
A teljes idejű képzést a nappali képzés munkarendje szerint heti öt napból álló
tanítási hét keretében, a munkanapokon kell megszervezni. E rendelkezéstől a
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b)

felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatának egyetértésével el lehet térni. A
teljes idejű képzés duális képzésként is megszervezhető.
A részidős képzés lehet esti vagy levelező képzés munkarendje szerint szervezett
képzés. A részidős képzés időtartama - kivéve a szakirányú továbbképzést - a teljes
idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet. A
szakirányú továbbképzés időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább húsz,
legfeljebb ötven százaléka lehet.

(61) Támogatási idő az az időszak, amely alatt az állami (rész) ösztöndíjas/államilag támogatott
képzésre felvételt nyert és beiratkozott hallgató állami (rész)ösztöndíjas/államilag
támogatott formában folytathatja tanulmányait. A hallgató által igénybe vett támogatási
időnek minősül minden olyan félév, amelyre a hallgató bejelentkezett. Egy személy –
felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen – tizenkét féléven
át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész) ösztöndíjas képzésben. A
fogyatékossággal élő hallgató meghatározott támogatási idejét a felsőoktatási intézmény
legfeljebb négy félévvel megnövelheti.
(62) A tanegység egy félév alatt teljesíthető, kredittel elismert tantervi egység vagy tantárgy.
(63) A tanév tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak.
(64) A tanóra a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató,
kutató, tanár személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium,
gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama negyvenöt perc.
(65) A tantárgy- és kurzusfelvétel a regisztrációs időszakon belül – illetve ezen kívül csak a
jelen szabályzatban meghatározott engedély esetén – egy tantárgy meghirdetett előadási
és/vagy tantermi és/vagy laboratóriumi óráira (kurzusára) vagy annak vizsgakurzusára való
jelentkezés. A tantárgyfelvételt az adott szak tanterve tantárgyi előkövetelmények
teljesítéséhez kötheti.
(66) A tanulmányi idő az adott szakon folytatott tanulmányok ideje, az aktív és passzív félévek
együttes száma. A tanulmányi idő a képzési időnél hosszabb és rövidebb is lehet. A
tanulmányi idő maximális tartama a képzési idő kétszerese.
(67) A tanulmányút - szakmai ismeretek helyszínen történő megszerzése - céljából szervezett,
egy vagy többnapos összefüggő, tantermi foglalkozáson kívüli gyakorlati oktatási forma.
(68) A tanterv egy szak képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően összeállított képzési
terve, amelynek elemei: képzési szakonkénti bontásban a tantárgyak, tantervi egységek
alapján meghatározott óra- és vizsgaterv a követelmények teljesítésének ellenőrzési,
értékelési rendszere, valamint a tantárgyak, tantervi egységek tantárgyi programja.
(69) A telephely az egyetem alapító okiratában meghatározott, a székhelyen kívül működő
szervezeti egység elhelyezését szolgáló település.
(70) Teljesítési lap: a hallgatói személyes azonosító adatain, képzésének megnevezésén kívül
tartalmazza az adott félévben felvett összes kurzus megnevezését, a kurzusok kódját, a
kurzusok oktatójának nevét, a tárgyak kreditértékét és követelményét. A számozott
oldalakkal ellátott dokumentumon lehetőség van a tárgy teljesítési dátumának, az
érdemjegynek, és az oktató aláírásának feltüntetésére. Vitás esetekben az oktató által aláírt
teljesítési lap bizonyítékként szolgálhat.
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(71) A terepgyakorlat olyan tantermi oktatáson kívüli gyakorlati oktatási forma, amely
szervesen kapcsolódik valamely tantárgy elméleti tananyagához. A terepgyakorlat az
egyetem valamely üzemi területén (pl. kísérleti üzem, arborétum) vagy valamely vállalati,
szakmai partnernél valósul meg. A mintatantervben az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó
terepgyakorlat mennyisége tanórákban kerül megadásra.
(72) A további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén a hallgató egyidejűleg több
felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
(73) Tudományterületek: a bölcsészettudományok, a hittudomány, az agrártudományok, a
műszaki tudományok, az orvos-és egészségtudományok, a társadalomtudományok, a
természettudományok és a művészetek, amelyek tudományágakra tagozódnak.
(74) A végbizonyítvány (abszolutórium) a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a
nyelvvizsga letételének és szakdolgozat/diplomamunka elkészítésének kivételével – más
tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz/diplomamunkához rendelt
kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok
megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a
tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek mindenben eleget tett.
(75) Vendéghallgató: belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban
álló, az egyetemen résztanulmányokat folytató hallgató.
(76) A vizsga az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének –
értékeléssel egybekötött – ellenőrzési formája, értékelése ötfokozatú minősítéssel történik.
(77) A vizsgakurzus: az adott tantárgy másodszori vagy harmadszori/többedszeri felvétele.

A tanterv, mintatanterv, egyéni tanulmányi rend
58. §
(1) A részletes oktatási és tanulmányi követelményeket, továbbá a képzés részletes szabályait a
tanterv határozza meg. A tanterv a képzési és kimeneti követelmények (továbbiakban KKK)
tartalmi előírásaihoz, és a kreditrendszer teljesítmény-elismerési rendszeréhez igazodva
határozza meg a végzettség megszerzéséhez szükséges kötelező (A), kötelezően választható
(B) és a szabadon választható (C) tantárgyakat.
(2) A kötelező tantárgyak (A) mindegyikének teljesítése a képzettség megszerzésének feltétele.
A kötelezően választható tantárgyak (B) közül a tantervben megadott kreditnyi tantárgy
felvétele és teljesítése a képzettség megszerzésének feltétele. A szabadon választható
tantárgyak (C) a tanterv által konkrétan meg nem határozott olyan bármely képzésben
szereplő tantárgyak, amelyeket a képzésért felelős kar befogad.
(3) A tantárgymodul a szak tantervének több tantárgyat tartalmazó, egymásra épülő egysége. Az
alapozó modul azon tantárgyak és ismeretek rendezett összessége, melyek elsajátítása
nélkülözhetetlen más, az adott szak sajátosságait meghatározó ismeretkörök, illetve modulok
szempontjából, illetve amelyekre más (szak) modulok (elsősorban a szakcsoporton belüli
szakok moduljai) is ráépíthetők. A szakmai törzsanyag modul a szak minden hallgatója
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számára szükséges szakmai ismereteket tartalmazza. A szakirány/specializáció/műveltségi
terület modul több egymással egyenértékű, egymást helyettesítő oktatási terület, mely az
adott szakterület egy-egy részterületének mélyebb ismereteit tartalmazza.
(4) A hallgatók számára az alapozó és szakmai törzsanyag modul választása kötelező. A
hallgatók joga a párhuzamosan meghirdetett szakirány/specializáció/műveltségi terület
modulok közötti választás. Az egy szakirány/specializáció/műveltségi terület modult
felvehető hallgatók száma korlátozható, a szakirány/specializáció/műveltségi terület modul
és annak tantárgyai felvételéhez a dékán minimális hallgatói létszám jelentkezését és egyéb
feltételeket (pl. minimális kreditértéket, meghatározott tantárgyak teljesítését, stb.) írhatja
elő.
(5) A kreditrendszerben a tanterv ajánlott formája a mintatanterv. A mintatanterv a tantervben
szereplő tárgyak olyan elosztása félévekre, melyet, ha a hallgató követ, eleget tesz minden
tantárgy felvételénél az előtanulmányi kötelezettségeknek, minden félévben 30 (+/-3)
kreditet teljesít, és tanulmányi követelményeit a képzési és kimeneti követelményekben
meghatározott képzési idő alatt fejezi be. A mintatantervben az egyes tantárgyak
előkövetelményét rögzíteni kell. Egy tantárgy a hallgató számára akkor vehető fel, ha a
hallgató az annak előkövetelményeként megjelölt tantárgya(ka)t, kritérium követelményeket
az adott tantárgy felvételét megelőzően már teljesítette.
(6) A mintatanterv tartalmazza oktatási időszakonkénti bontásban valamennyi:
a)
kötelező és kötelezően választható tantárgyat, a tantárgyak meghirdetésének
szabályait,
b)
a tantárgy heti (vagy félévi) tanóraszámát (előadás + tantermi gyakorlat +
terepi és tanüzemi gyakorlat bontásban) és a hozzájuk rendelt krediteket,
c)
a számonkérés típusát (aláírás, évközi jegy vizsga, szigorlat),
d)
a tantárgy meghirdetésének féléveit (őszi és/vagy tavaszi),
e)
a kritérium követelményeket és azok teljesítésének határidejét,
f)
a szakirány választás feltételeit és szabályait,
g)
az előkövetelményeket,
(7) A kreditrendszerű képzésben a hallgató minden félévre egyéni tanulmányi rendet dolgozhat
ki. Az egyéni tanulmányi rend lehetőséget ad a hallgatónak arra, hogy minden tanulmányi
időszakra egyénileg válasszon a felajánlott tantárgyak és a hozzájuk tartozó kurzusok közül.
Az egyéni tanulmányi rendben a hallgató eltérhet az átlagos ütemű előrehaladás esetére a
mintatantervben ajánlott tantárgyfelvételi rendtől.
(8) A tantervben szereplő kötelező (A) és kötelezően választható (B) tantárgyak felvételének
szabályát a tantárgy előtanulmányi rendje, a szak egyes moduljainak választási feltételeit a
modul előtanulmányi rendje határozza meg. Egy adott tantárgyhoz legfeljebb három másik
tantárgy vagy a képzési célt illetően több tantárgyat magában foglaló legfeljebb egy, 15
kreditnél nem nagyobb kreditértékű tantárgycsoport (modul) rendelhető előtanulmányi
kötelezettségként. A tantervben meghatározott egyes tantárgyakhoz más tantárgyaknak
egyidejű felvétele is meghatározható követelményként.
Tantárgyi program, tantárgyi követelmény
59. §
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(1) A tantárgy a szak tantervének alapegysége, melynek felvételéhez és teljesítéséhez feltételek
kötendők. Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismereteket a tantárgyi programok
határozzák meg. A tantárgyi program elkészítése és a Neptun rendszerben történő feltöltése
a tantárgy felelős/szakfelelős feladata. A tantárgyi programok Neptunban történő feltöltése
az adott félév tárgyfelvételi időszakot megelőző 10 nap.
(2) Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismereteket a tantárgyprogramok határozzák
meg. Az egyes tantárgyak programjait az oktatásukért felelős karok akkreditálják. Az egyes
szakok tanterveit az országos akkreditációs eljárást megelőzően a képzésért felelős Kari
Tanácsok, karközi képzés esetén - a képzésben résztvevő karok Tanácsaival egyetértésben a Szenátus határozza meg. Az akkreditált tantárgyak közül a képzésért felelős kar Kari
Tanácsa fogadja be a szak kötelező és kötelezően választható tantárgyait.
(3) A tantárgy programja tartalmazza:
a)
a tantárgy kódját, teljes és rövidített címét,
b)
a heti (félévi) tanóraszámot (előadás + tantermi gyakorlat + terepi és tanüzemi
gyakorlat bontásban),
c)
a félév végi számonkérés típusát (aláírás, félévközi jegy, kollokvium, szigorlat),
d)
az elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka mennyiségét kreditben,
e)
a tantárgy felelős tanszékét/intézetét és oktatóját, a tantárgy felvételének
előkövetelményét,
f)
a tantárgy feladatát a szakképzés céljának megvalósításában,
g)
a tantárgy tananyagának leírását,
h)
az osztályzat (aláírás) kialakításának módját, az esetleges vizsga-követelményeket,
i)
az írott tananyagot (tankönyv, jegyzet, példatár, irodalom, esettanulmány stb.
jegyzékét), a felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközöket,
j)
a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát.
(4) A tantárgy felvételi rendjét a szak mintatanterve, teljesítésének feltételét a tantárgyi
program, adott félév esetében a részletes szabályokat a tantárgyi követelmény határozza
meg.
(5) A tantárgyi követelmény a hallgatók számára megfogalmazza teendőiket és azok határidejét
annak érdekében, hogy a tantárgyat teljesíthessék.
(6) A tantárgyi követelmény tartalmazza:
a)
a foglalkozásokon való részvétel követelményeit és a távolmaradás pótlásának
lehetőségét,
b)
az igazolás módját a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén,
c)
a félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyik) tervezett számát, témakörét és
időpontját, pótlásuk és javításuk lehetőségét,
d)
a félév végi aláírás követelményeit,
e)
az érdemjegy kialakításának módját,
f)
a vizsga típusát,
g)
a tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, segédletek, irodalom listáját
h)
a felvett tantárgyak foglalkozásain való részvétel feltételeit.
(7) Az oktatás első hetében a tanszékek/intézetek közlik a hallgatókkal a tantárgyi követelmény,
valamint a hozzáférhetőségének helyét és módját.
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A tanulmányi ügyekben eljáró szervezeti egységek, bizottságok és személyek
60. §
(1) Egyetemi Tanulmányi Központ (ETK): a hallgatók tanulmányi ügyeinek intézését,
tanulmányi adminisztrációját a Szenátus által elfogadott ügyrendje és eljárásrendje alapján
végző szervezeti egység.
(2) Hallgatói Ügyek Bizottsága: a hallgatók tanulmányi, szociális ügyeinek intézésére,
elbírálására a Szenátus által létrehozott állandó bizottság.
(3) Kari Tanulmányi Bizottság (TB): a hallgatók tanulmányi- és vizsgaügyeiben első fokon
eljáró, a Kari Tanács által létrehozott állandó bizottság. A TB a hallgató írásbeli kérelme
alapján jár el, a hallgató által kifogásolt, a TVSZ rendelkezéseinek megsértésével hozott
intézményi döntés, vagy minden egyéb, a tanulmányokkal összefüggő panasz esetén, illetve
olyan ügyben, amelyet a jelen szabályzat a hatáskörébe utal.
(4) Kari Kreditátviteli Bizottság (KÁB): a Kari Tanács által létrehozott állandó bizottság,
amely a hallgatók kreditakkumulációval kapcsolatos ügyeivel, a más intézményekben
szerzett kreditek beszámításával kapcsolatos hallgatói kérelmekkel, a helyettesítő és
szabadon választható tárgyak elfogadásával, a mesterszakra jelentkező hallgatók
kreditelmerési kérelmeivel foglalkozik.
(5) A hallgató a kari TB és KÁB első fokon hozott határozata ellen a kézbesítéstől/ vagy a
határozat neptun rendszerben történő megjelenésétől számított 15 napon belül halasztó
hatályú fellebbezéssel élhet.
(6) A másodfokú hatáskört az egyetem rektora által átruházott hatáskörben a kar dékánja
gyakorolja.
(7) A jogorvoslati eljárásra egyebekben a Hallgatói Követelményrendszer 7. § irányadó. A kari
TB összetételét a kari ügyrend állapítja meg azzal, hogy a testületben a hallgatók által
delegált tagok száma nem lehet kevesebb, mint a bizottság tagjainak 50%-a.
A tanév időbeosztása, az oktatás időszakai
61. §
(1) Az oktatás időbeli alapegysége a félév, egy tanév két félévből áll. A tanév ősszel kezdődik.
(2) A tanév időbeosztásáról tanévenként, az EHÖK és a karok véleményének kikérését
követően a Szenátus dönt. A rektor és a dékán tanévenként külön-külön legfeljebb 3 nap
tanítási szünetet engedélyezhet.
Kari tanítási szünetet a dékán a rektorral történt egyeztetés után engedélyezhet. Rektori
tanítási szünetek időpontjának meghatározása az EHÖK, dékáni tanítási szünetek
meghatározása a kari HÖK egyetértésével történik.
(3) Az egyetemen a félév szorgalmi időszakból, vizsgaidőszakból és záróvizsgaidőszakból áll.
A félév felépítése: 1 regisztrációs hét, 14 oktatási hét, 5 hét vizsgaidőszak.
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(4) A regisztrációs héten tanórák nincsenek.
(5) A regisztrációs hét és az azt követő 14 oktatási hét alkotja a 15 hetes szorgalmi időszakot.
(6) A beiratkozást/bejelentkezést (regisztrációt), a szorgalmi időszak és a vizsgaidőszak
kezdetét és végét, a tanítási szünetek, az évnyitó és évzáró ünnepségek és a záróvizsga
időszakok időpontjait tanévenként, a karok javaslatainak figyelembevételével az oktatási
rektorhelyettes, a diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat leadásának határidejét, az egyes
képzések záróvizsga napjait, a TDK és a szakmai gyakorlatok időpontjait tanévenként a Kari
Tanácsok határozzák meg és az így kialakított, összesített, intézményi Tanulmányi Rendet a
Szenátus hagyja jóvá. A tanév időbeosztását úgy kell meghatározni, hogy a pótfelvételi
eljárással érkező hallgatók is ugyanazon jogokkal élhessenek, mint az általános felvételi
eljárásban érkezők.
(7) Azokat a tanulmányutakat, terepi-, üzemi-, iskolai, óvodai gyakorlatokat, amelyeket a
mintatanterv nem tartalmaz, a kari tanulmányi rendben kell meghatározni. A tanév
időbeosztását meghatározó eseményeket – pl. az utólagos regisztráció, tárgyfelvétel,
tárgyleadás, kérvényleadás időpontjait az Egyetemi Tanulmányi Központ rögzíti a Neptun
rendszerben, a Szenátus és a Kari Tanácsok által elfogadott általános időbeosztás alapján.
A hallgatói jogviszony keletkezése, megszűnése, szünetelése
62. §
(1) A hallgató az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. A hallgatói jogviszony a felvételről
vagy átvételről szóló döntés alapján, beiratkozással jön létre (62. §) és a hallgatói jogviszony
megszűnéséig tart. Az elsőéves hallgatók a beiratkozással egy időben a TVSZ és egyéb, a
hallgatókat érintő szabályzatokról szóban is tájékoztatást kapnak, a jogaik gyakorlásához és
a hallgatói, illetőleg a tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges tudnivalókról. A
hallgatókra vonatkozó szabályzatok az Egyetemi Tanulmányi Központ honlapján elérhetőek.
(2) A 2012. szeptemberétől tanulmányaikat kezdő hallgatóknak a beiratkozást megelőzően az
önköltség fizetése mellett folytatott képzés tekintetében hallgatói képzési szerződést kell
kötni az Egyetemmel.
(3) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató a beiratkozási
lapon a következő nyilatkozatot köteles aláírni, ellenkező esetben tanulmányait csak
önköltséges finanszírozási formában folytathatja:
„Vállalom a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésnek a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben rögzített feltételeit, és kijelentem, hogy a
feltételeket megismertem.”
A hallgatói ösztöndíjszerződést a hallgatóval az Oktatási Hivatal köti meg.
(4) A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő az egyes képzési
szinteken:
Képzési szint
alapképzés
mesterképzés
egységes, osztatlan képzés

Képzési idő
6 - 8 félév
2 –5 félév
10 félév
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osztatlan tanári mesterképzés
szakirányú továbbképzés
felsőoktatási szakképzés
főiskolai képzés
egyetemi képzés
felsőfokú szakképzés

10-12 félév
2 –5 félév
2 - 4 félév.
6 - 8 félév,
10 félév,
2 - 4 félév.

(5) Az egyes képzési szinteken a végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány megszerzéséhez
minimálisan teljesítendő kreditek:
Képzési szint
alapképzés
mesterképzés
egységes, osztatlan képzés
osztatlan tanári mesterképzés
szakirányú továbbképzés
felsőoktatási szakképzés
főiskolai képzés
egyetemi képzés
felsőfokú szakképzés

Minimális teljesítendő kredit
180-210 kredit,
60-120 kredit,
300 kredit
300 kredit
60-120 kredit
120 kredit
180-210 kredit,
300 kredit
120 kredit

(6) Az egyetem alap- és mesterképzési szakjainak képzési és kimeneti követelményeit 15/2006.
OM rendelet, a tanárszakok képzési és kimeneti követelményeit a 8/2013. EMMI rendelet, a
felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeit a 39/2012. EMMI rendelet
tartalmazza.
(7) Megszűnik a hallgatói jogviszony,
a)
ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján,
b)
ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés
napján,
c)
ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait államilag támogatott/állami
(rész)ösztöndíjas képzésben, és költségtérítéses/önköltséges képzésben nem kívánja
azt folytatni,
d)
az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés esetén az utolsó képzési
időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napján, felsőfokú szakképzés esetén
az első szakmai vizsga utolsó napján,
e)
felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben, ha a hallgató tanulmányainak folytatására
egészségileg alkalmatlanná vált, és a felsőoktatási intézményben nem folyik másik,
megfelelő felsőfokú szakképzés, vagy a hallgató nem kíván továbbtanulni, illetve a
továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, a
megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,
f)
ha a hallgató hallgatói jogviszonyát - fizetési hátralék miatt - a rektor a hallgató
eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után
megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének
napján,
g)
a kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján.
(8) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti (elbocsátás) a hallgatói
jogviszony:
a)
a 2012. szeptember 1. előtt jogviszonyt létesített hallgató esetében a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való
előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti: azaz a hallgató
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tanulmányai során egy tárgyat háromszor vett fel, és azt eredményesen egyik
alkalommal sem teljesítette,
b)
a 2012. szeptemberében 1-től hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók esetében az
azonos tanegységből tett sikertelen vizsgák száma eléri az tízet,
c)
ha a hallgató egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a
következő tanulmányi félévre,
d)
ha az önköltséges képzésben résztvevő hallgató aktív féléveinek száma meghaladja a
képzési idő háromszorosát
e)
ha a hallgató megkezdett passzív féléveinek száma meghaladja a 10-et
feltéve hogy minden esetben a hallgató figyelmét írásban felhívták arra, hogy
kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás
jogkövetkezményeiről.
(9) A (8) bekezdés a) és b) pontja esetén az első felszólításra a beiratkozást követő öt napon
belül, a Neptun rendszerben elektronikus úton küldött üzenetben, míg a második
felszólításra a (8) bekezdés a) pontja esetén a harmadszori tárgyfelvétel félévében a
vizsgajelentkezési időszakot megelőző két hét kezdetéig, (8) bekezdés b) pontja esetén a
kilencedik sikertelen vizsgát követően, írásban, tértivevényes levélben kerül sor.
(10) Az (8) bekezdés c) pontja esetében az első a második passzív félév vizsgaidőszakának utolsó
napjáig a neptun rendszerben elektronikus úton küldött üzenetben, a második felszólításra
azon félév regisztrációs hetét megelőzően legalább két héttel kerül sor tértivevényes levél
formájában, amely félévben a mulasztás jogkövetkezményei még orvosolhatók.
(11) Szünetel a hallgatói jogviszony (passzív félév):
a)
ha a hallgató a regisztrációs időszakban passzív félévre jelentkezik,
b)
ha a hallgató a regisztrációs időszakban és az utólagos regisztrációs időszakban a
bejelentkezést nem végezte el,
c)
ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá
baleset, betegség, vagy más ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni,
d)
ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától,
e)
ha a hallgató a szakközépiskolában az érettségi vizsga letételét követően meg akarja
szerezni a szakképzettséget, a szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb négy
félévig,
f)
az önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés időtartamára.
(12) A (11) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott esetben a hallgatói jogviszony egybefüggő
szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is
élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Az első szünetelésre a (7) bekezdés c) e)
és f) pontja kivételével csak az első félév sikeres teljesítését követően kerülhet sor feltéve,
hogy a hallgató eleget tett a 67. §. (1) pontjában foglaltaknak.
(13) A hallgató a bejelentkezését a félév megkezdését követő egy hónapon belül, de legkésőbb
október 14-ig, illetve március 14-ig visszavonhatja, vagy a beiratkozást követően ugyanezen
időpontokig kérheti a tanulmányai szüneteltetését. Ha a beiratkozást vagy a bejelentkezést
követően a hallgató ezen időpontokig nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév
aktív félévnek minősül és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek
vállalásából következő vagy a képzési szerződésben foglalt kötelezettségeket keletkeztet a
tanulmányi kötelezettségei teljesítésére tekintet nélkül. Ha a hallgató tanulmányait
szünetelteti vagy nem jelentkezik be és ez nem eredményezi a hallgatói jogviszony
megszűnését, az adott félévet passzív félévként kell nyilvántartani.
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(14) A hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama alatt a hallgató nem jogosult tantárgy- és
kurzusfelvételre, vizsgán, záróvizsgán való részvételre, tantárgy elismertetésre, azaz a
tanulmányai a passzív félévben nem értékelhetők, továbbá a hallgató nem jogosult a juttatási
és térítési szabályzatban meghatározott juttatásokra sem.
(15) Az egyetem adott képzési időszakhoz minimális kreditértéket, továbbá minimális
(halmozott) súlyozott tanulmányi átlagot nem ír elő.
(16) A hallgató a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, illetve
szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathat, másik felsőoktatási
intézménnyel hallgatói / vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet.
(17) A 2007. szeptember 1. napja előtt hallgatói jogviszonyt létesített és költségtérítéses
képzésben részt vevő hallgató a - 12 félévnyi államilag támogatott képzési időben – a kari
mellékletben meghatározott feltételek mellett kérheti átvételét államilag támogatott
képzésre.
Az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas és a költségtérítéses/önköltséges képzés
63. §
(1) A költségviselés formája szerint a felsőoktatási képzésben részt vevő hallgató lehet:
a)
államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató / magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott hallgató
b)
költségtérítéses / önköltséges hallgató.
(2) A 2006/07. tanév előtt hallgatói jogviszonyt létesített személy az 51/2007. Korm. r. 3. §ában meghatározottak szerint minősül államilag támogatott képzésben részt vevő
hallgatónak.
(3) Költségtérítéses/önköltséges képzésben vesz részt az a hallgató, aki:
a)
a felvételi eljárás során költségtérítéses/önköltséges képzésre nyert felvételt,
b)
az államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésből költségtérítéses/önköltséges
képzésre került átsorolásra,
c)
aki az államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzés folytatására rendelkezésre álló
képzési időt (támogatási idő) kimerítette,
d)
nem állami ösztöndíjas külföldi hallgató.
(4) A 2012. szeptemberétől kezdődően magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre felvételét nyert
hallgató az Nftv. 47. §-a szerint minősül államilag támogatott hallgatónak.
(5) Önköltséges hallgatónak minősül a 2012 szeptemberétől önköltséges képzésben részt vevő
hallgató.
(6) Az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges hallgatókat
megillető juttatások valamint az őket terhelő fizetési kötelezettségek, továbbá a
finanszírozási formák közötti átsorolás szabályait a Juttatási és Térítési Szabályzat
tartalmazza.
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Átvétel
64. §
(1) Másik felsőoktatási intézményből, vagy más karról, szakról, munkarendről, képzési
nyelvről, de azonos képzési területről, a kapacitás és a hallgató finanszírozási formájának
figyelembevételével az a hallgató vehető át, akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy
fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetve a kötelező elbocsátás, vagy kizárás
feltételei sem állnak fenn. Az átvétel az NFtv. 42.§ (b) és a 87/2015 (IV.9.) pontjai alapján
azonos képzési szinten és képzési területen engedélyezhető, kivéve
a)
a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről
szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti,
b)
osztatlan képzésből alapképzésbe történő,
c)
alapképzésből illetve osztatlan képzésből felsőoktatási szakképzésbe történő átvételt.
(2) Lezárt félévvel rendelkező hallgató esetében a fogadó kar kari szabályzata határozza meg az
átvételhez szükséges tanulmányi (kredit) követelményeket. Lezárt félévvel nem rendelkező
hallgató átjelentkezési kérelme esetében az a dékán, amely karra a hallgató átjelentkezik, a
kapacitás figyelembe vételével, és a hallgató által előadott körülmények mérlegelésével
hozza meg határozatát.
(3) A tanárképzésben történő átjelentkezés speciális esetei:
a)
Az alapképzésre felvett hallgató az alapképzés szakterülete szerinti osztatlan
tanárszakra legfeljebb a második félév végéig kérheti átvételét. Az átvétel során az
intézmény dönt arról, hogy melyik tanárszakkal párosítva vehető fel a tanárszak és
meddig, milyen feltételekkel kell a hiányzó krediteket összegyűjteni. Az alapszak
szakterületétől eltérő tanárszak felvételét a kar különbözeti vizsgához kötheti.
b)
Osztatlan tanárszakon legalább 60 szakterületi kredit összegyűjtése esetén kérheti
átvételét a hallgató alapképzési szakra.
c)
A hallgató kérelmére a második félév végéig – a szakpár legfeljebb egyik
tanárszakjának, legfeljebb egyszeri megváltoztatására lehetőséget kell adni. Az újabb
szakpár felvételét a kar különbözeti vizsgához kötheti.
(4) Államilag támogatott/állami(rész) ösztöndíjas hallgató államilag támogatott/állami
(rész)ösztöndíjas, vagy költségtérítéses/önköltséges képzésre, míg költségtérítéses/önköltséges hallgató kizárólag költségtérítéses/önköltséges képzésre vehető át.
(5) Az átvétel feltételeit a szakfelelős, az illetékes intézet és az átvevő kar Tanulmányi
Bizottsága véleményének meghallgatása után a kar dékánja határozza meg, a határozatban a
döntés indoklását is fel kell tüntetni.
(6) Az egyetemen belüli átvétel a hallgatói jogviszony fennállását nem érinti.
(7) Az átvételi kérelmet:
a)
az intézményen belül történő átvétel esetében a soron következő őszi félév esetén
minden év szeptember 15-ig, tavaszi félév esetében minden év február 15-ig lehet
benyújtani, amennyiben az átvétel intézményen belül történik.
b)
más intézményből történő átjelentkezéskor a soron következő őszi félév esetén
minden év augusztus 31-ig, tavaszi félév esetén minden év január 10-31-ig lehet
benyújtani, az illetékes dékánnak címezve az Egyetemi Tanulmányi Központhoz.
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(8) Az átvételt kimondó határozatban rendelkezni kell arról, hogy az átvett hallgató mely
szakon, tagozaton, képzési helyen, képzési nyelven és finanszírozási formában folytathatja
tanulmányait.
(9) A más szakon, karon vagy intézményben teljesített tantárgyak befogadásáról, a megszerzett
kreditek elismeréséről a fogadó kari KÁB dönt a 73. § szerint.
(10) Tagozatváltás esetén az új munkarendbe beszámítandók a korábban elhasznált félévek.
A párhuzamos képzés
65. §
(1) A 2012. szeptember előtt tanulmányokat kezdő párhuzamos képzésben részt vevő hallgató
egy időben két felsőoktatási intézményben/karon/szakon folytat tanulmányokat és sikeres
elvégzésük esetén külön-külön oklevelet kap. A párhuzamos képzésben részt vevő hallgató
mindegyik szakon köteles beiratkozni, szemeszterenként bejelentkezni. Ugyanazon
intézményben folytatott párhuzamos képzés esetén a hallgató csak egy leckekönyvvel
rendelkezhet. A támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő
számításakor egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató – az elsőként megkezdett
képzésének legkésőbb harmadik félévében létesített további (párhuzamos) hallgatói
jogviszonyára tekintettel –
a)
egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve ha
b)
ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg több szakképzettség,
szakképesítés megszerzésére készül fel.
(2) A 2012. szeptemberétől és utána kezdődően tanulmányokat folytató hallgató esetében a
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki, a
felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési
ciklusban magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon
képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből
félévente a párhuzamosan folytatott állami (rész)ösztöndíjas támogatott képzések számának
megfelelő számú félévet le kell vonni.
A részképzés, vendéghallgatói jogviszony keretében folytatott képzés
66. §
(1) A hallgató a tanulmányaihoz tartozó tantárgyakat más belföldi/külföldi felsőoktatási
intézményben, mint vendéghallgató is felveheti.
(2) A vendéghallgató képzését a kari Tanulmányi Bizottság engedélyezi.
(3) A vendéghallgatónak külön leckekönyvet kiadni nem lehet. Ez alól kivételt képeznek azok a
külföldi felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók, akik számára – erre irányuló írásbeli
kérelemre – vendéghallgatói leckekönyv adható ki, amely tartalmazza
a)
a hallgató személyazonosító adatait,
b)
a hallgatói jogviszony adatait, törzskönyvi számát,
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c)
d)

a képzési időszaknak megfelelő bontásban a tanulmányok során felvett tantárgyakat
(tantervi egységeket), hozzárendelt kreditértékeket, értékelési formák adatait,
a hallgató tanulmányait befolyásoló határozat hivatkozási számát.

(4) A vendéghallgató képzés ideje alatt teljesített tantárgyak a 73. § szerint fogadtathatók be.
(5) Az egyetem a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyeketrészismereti képzés céljából, hallgatói jogviszony keretében, az egyetem bármely kurzusára,
moduljára, külön felvételi eljárás nélkül, önköltséges képzésre felveheti.
(6) A részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre a felsőoktatási intézmény
maximális létszámának figyelembevételével, önköltséges képzés keretében, az alapképzés,
mesterképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzésekre meghatározott képzési
program alapján létesíthet hallgatói jogviszonyt azzal a személlyel, aki nem áll hallgatói
jogviszonyban.
(7) A képzés befejezését követően az egyetem a megszerzett ismeretekről, kreditértékről
igazolást állít ki. a megszerzett ismeretek a felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók.
(8) A hallgató e jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés, illetve
szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét kérelmezni,
további (párhuzamos) hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói
jogviszonyát – az Nftv. 45. § (2) bekezdésben meghatározott ok kivételével – szüneteltetni,
állami (rész)ösztöndíjas képzésre átvételét kérelmezni, támogatási időt igénybe venni.
(9) A részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony időtartamát a
jogszabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybevételére meghatározott
időtartamba be kell számítani.
(10) A részismeretek megszerzésére felvett hallgatóval a JTSZ vonatkozó szabályai szerint
képzési szerződést kell kötni. A képzési szerződés időtartama nem lehet két félévnél
hosszabb.
(11) A részismertek megszerzésére tanulmányokat folytató hallgatóra jelen TVSZ itt felsorolt
fejezetei nem érvényesek:
a)
a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok,
b)
a tanulmányok lezárása.
(12) A részismertek megszerzésére tanulmányokat folytató hallgatóra jelen TVSZ beiratkozással
és bejelentkezéssel foglalkozó fejezete azzal az eltéréssel érvényes, hogy a hallgató az Nftv
50.§ (2) bekezdésében említett eset kivételével passzív félévet nem kérhet.
(13) A részismeretek megszerzése keretében folytatott tanulmányokról kreditigazolást kell
kibocsátani a szerződés lejárta után, 30 napon belül.
A hallgató beiratkozási, bejelentkezési és bejelentési kötelezettsége
67. §
(1) A 62. § (1) bekezdés alapján a felvett hallgató csak a felvételi döntés félévében jogosult arra,
hogy az intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesítsen. A hallgató köteles az intézményi
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beiratkozáskor az első félévben a kar tanulmányi rendjében meghatározott időpontban
beiratkozni, minden további félévben pedig bejelentkezni.
(2) Ha a hallgató bejelentkezési kötelezettségét elmulasztja, a féléve automatikusan passzív
félévnek minősül. A második ilyen mulasztás a 62. § (8) bekezdés c) pontja szerinti
következményekkel jár.
(3) A hallgató a képzési időszak megkezdésére vonatkozó bejelentkezését a képzési időszak
megkezdését követő egy hónapon belül, de legkésőbb október 14. illetve március 14-ig
indoklás nélkül a Neptunban leadott elektronikus kérvény formájában visszavonhatja.
Amennyiben a hallgató ezen időpontig nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév
aktívnak minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget
egyetlen tanulmányi követelménynek sem.
(4) A hallgatónak minden soron következő képzési időszak megkezdése előtt, legkésőbb a
regisztrációs időszak utolsó napjáig be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy
az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti. Az aktív félévre való
bejelentkezés érvényes, ha a Neptun rendszerben nyilatkozik, hogy féléve aktív, legalább
egy tárgyat felvesz. A beiratkozási és bejelentkezési kötelezettség teljesítésének részletes
(eljárási és technikai) szabályait az Egyetemi Tanulmányi Központ eljárásrendje rögzíti.1
(5) A hallgató köteles a Neptun rendszerben szereplő adataiban bekövetkezett változásokat a
rendszer „Adatmódosítás” felület értelemszerű kitöltésével, mellyel a hallgató egyben
büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az adatok a valóságnak
megfelelnek. Az adatváltozás bejelentése esetén az Egyetemi Tanulmányi Központ csak
ezen adatok igazolására szolgáló okmányok/dokumentumok bemutatásával engedélyezi, az
adatmódosítást:
a)
név,
b)
születési hely, idő,
c)
állandó lakcím.
(6) A hallgatókra vonatkozó szabályzatok az Egyetemi Tanulmányi Központ honlapján
elérhetőek. Az elsőéves hallgatók a beiratkozással egyidőben, a hallgatókra vonatkozó
szabályzatokról szóbeli tájékoztatást is kapnak.
A tantárgyak meghirdetése és felvétele
68. §
(1) Az egyetem karai kötelesek biztosítani, hogy a hallgató a tanulmányai során a szakra előírt
kreditek legalább 10%-kal meghaladó, kredit szerzésére alkalmas tantárgyat vehessen fel. A
hallgató e tanulmányait más szak, kar, intézmény tárgyai közül is választhatja. Más
intézmény tantárgyainak felvétele esetén a 73. § szerint kell eljárni.
(2) A Kar köteles meghirdetni a Neptun rendszerben mintatanterv szerinti aktuális félévben az
indított szakok kötelező (A), a kötelezően választható (B), és a szabadon választható (C)
tantárgyakat, akár vizsga, félévközi jegy a tárgy követelménye, a vizsgával záruló
tantárgyait ezen felül a mintatanterv szerinti félévet követő félévben pedig legalább a
vizsgázás lehetőségével.
Módosítva a Szenátus 99/2014. (VI. 25.) sz. határozatával. E külön szabályzat, mint a Neptun-FIR Tanulmányi
Szabályzat része, 2014. július 31. napjáig kerül elfogadásra.
1
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(3) A hallgatók joga (a tantervi előírások figyelembevételével) a tantárgyak, az oktatók
megválasztása, a párhuzamosan meghirdetett tanórák közötti választás.
(4) Amennyiben a félévközi követelmények megfelelő szintű teljesítését oktató aláírással
igazolta, de értékelhető vizsgát, vagy évközi jegyet a hallgató nem tett, a hallgatónak a
tárgyat újból fel kell venni. Ebben az esetben elegendő a vizsga- kurzus felvétele. A hallgató
kérheti az aláírás megszerzésének újbóli lehetőségét is, ha a tantárgy a tanórákat megtartva
kerül meghirdetésre. A tantárgy programjának jelentős változása esetén a
tanszéknek/intézeteknek a tantárgyi követelményekben jeleznie kell a hallgatóknak, hogy a
korábban teljesített félévközi követelmények nem fogadhatók el. Utóbbi két esetben a
megszerzett aláírás érvényét veszti, a félévközi követelményeket ismét teljesíteni kell.
(5) A hallgatók számára konzultációs lehetőség biztosításával, illetve vizsga kurzusok
indításával biztosítani kell, hogy tanulmányaikat az általuk megkezdett szintű képzésen
tudják befejezni.
(6) A karok a kari tanulmányi rendben lehetővé tehetik az előzetes tárgy-és kurzusfelvételt. Az
előzetes tárgy- és kurzusfelvétel kezdő időpontja az őszi szemeszterre június 30., a tavaszi
szemeszterre január 7. után lehet. Az Egyetemi Tanulmányi Központ ezen időpontokig a
karok által biztosított előzetes információk alapján elkészíti az órarendeket.
Részvétel a foglalkozásokon
69. §
(1) Az egyetem hallgatói bármelyik előadást engedély nélkül látogathatják. A gyakorlatokon,
illetve szemináriumokon való részvételhez az azt vezető oktató engedélye szükséges.
Kívülállók a tanulmányi foglalkozásokat csak dékáni engedéllyel látogathatják.
(2) Az kari intézményi tanulmányi tájékoztatóban előírt kötelező tanulmányi foglalkozásokról
öt napig az oktatási dékánhelyettes távolmaradást engedélyezhet. Az összes ilyen
távolmaradás egy szorgalmi időszakon belül nem haladhatja meg a 10 tanítási napot. A
hallgató az engedéllyel felkeresi az érintett tanszékeket/intézeteket a szükséges pótlások
egyeztetése céljából.
(3) A levelező hallgatók kötelező tanulmányi foglalkozásokról való távolmaradásának igazolási
rendjét a dékán külön szabályozza, s ezt a levelező hallgatók tudomására hozza.
(4) A tantárgy oktatójának meg kell tagadnia a tantárgy félévi aláírását, ha egy tantárgyból a
hallgató – igazolt és igazolatlan - hiányzásai meghaladják szorgalmi időszak egyharmadára
eső óraszámot.
(5) Az évközi gyakorlati foglalkozásokról távolmaradt hallgató féléve csak akkor ismerhető el,
ha az elmulasztott gyakorlatot a tantárgyi követelményben foglaltak szerint pótolja.
(6) Nem tekinthető hiányzásnak, ha a hallgató az órarendben nem rögzített kötelező egyetemi
foglalkozáson (sport- és tanulmányi versenyeken, iskolai gyakorlaton, terepgyakorlaton,
hetesi gyakorlaton, egyetemi bizottsági, illetőleg szenátusi üléseken stb.) vett részt és arról a
tárgy oktatójának a megfelelő igazolást bemutatta.
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Az ismeretek ellenőrzése és a kreditgyűjtés (kreditakkumuláció)
70. §
(1) Az egyetem a hallgató kredittel elismert tanulmányi teljesítményt a Neptun tanulmányi
rendszerben tartja nyilván és összegzi. Az összegzés szempontjából figyelembe kell venni
minden kötelező (A), kötelezően választható (B) tantárgyakat, illetve ezek helyettesítő
tárgyait.
(2) Egy tantárgyból csak egyféle követelmény írható elő, amelynek formái a következők:
a)

Aláírás:

a tantárgy, tantervi egység félévközi követelményeinek teljesítését az oktató
aláírásával igazolja,

a vizsgára bocsátás feltétele, illetve a csak vizsgaalkalommal meghirdetett
kurzusok felvételének feltétele a korábbi félévben megszerzett aláírás.

b)

Beszámoló: a tantárgy félév végi számonkérésének típusa, értékelése háromfokozatú
minősítéssel történik.

c)

Félévközi jegyet írhat elő a tanterv, ha a tantárgy elméleti anyagának gyakorlati
alkalmazása és az alkalmazási készség értékelése a képzési cél szempontjából
szükséges és lehetséges. A félévközi jeggyel értékelendő tantárgy követelményeit a
hallgatónak a szorgalmi időszakban kell teljesítenie, kivéve az elégtelen félévközi
jegy kijavítását.
A vizsga valamely tantárgy félévi anyagának számonkérése. Ennek keretében arról
kell meggyőződni, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el a tananyagot, illetőleg
arról, hogy képes lesz-e az erre épülő további tananyag elsajátítására. A vizsga
értékelése ötfokozatú minősítéssel történik.

d)

e)

Ha a hallgató az oktatási időszak végén szigorlatot tesz, a szigorlat félévében más
számonkérési formát – a gyakorlatértékelést kivéve – a tantárgy anyagából előírni
nem lehet. Szigorlatot tarthat a tanszék/intézet a szorgalmi időszakban vagy a
vizsgaidőszakon kívül is. Ha a szigorlat letételére külön szigorlati időszakot
biztosítanak, a tantárgy utolsó oktatási időszakának anyagából kollokvium is
előírható. Záróvizsga tantárgyból szigorlatot előírni nem lehet.

f)

A hallgató kötelező szakmai (üzemi, termelési, óvodai-iskolai stb.) gyakorlatát
(kivéve a külföldi cseregyakorlatokat) a tantervi előírásoknak megfelelően kell
értékelni.

(3) A tananyag ismerete értékelhető:
a)
a szorgalmi időszakban tett írásbeli vagy szóbeli beszámolóval, írásbeli (zárthelyi)
dolgozattal, otthoni munkával készített feladat (terv, mérési jegyzőkönyv)
értékelésével,
b)
a vizsgaidőszakban tett vizsgával és/vagy szigorlattal (ötfokozatú minősítéssel: jeles
(5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)),
c)
záróvizsgával (84. §)
(4) A hallgató munkájának minősítésében nem tehető különbség attól függően, hogy államilag
támogatott/állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses/önköltséges képzésben vesz-e
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részt. A hallgató csak abban az esetben kezdheti meg félévi vizsgáit egy adott tantárgyból,
ha a szorgalmi időszak befejezéséig tanulmányi és egyéb kötelezettségeinek eleget tett, s ezt
a tantárgy oktatója a hallgató leckekönyvében vagy a Neptun rendszerben aláírásával
igazolja.
(5) A régi típusú (papíralapú) leckekönyvbe és az egyedi leckekönyv esetén a felvett tárgyra
vonatkozó bejegyzéseket (aláírás, érdemjegy stb.) a félévzárást követően Egyetemi
Tanulmányi Központ rögzíti az elektronikus tanulmányi nyilvántartás adatai alapján. A
hallgató a vizsgaidőszakot követő 14. munkanap végéig jogosult felszólalni a Neptunrendszerben rögzített téves, vagy hiányzó érdemjeggyel kapcsolatosan. A Neptunrendszerben rögzített téves/hiányzó érdemjegy korrigálására irányuló kérelméhez csatolni
kell a teljesítési lapot.
(6) A tantárgy előadójának a félév kezdetén ismertetnie kell a hallgatókkal az aláírás, illetve a
vizsgára bocsátás tantárgyi követelményeit. Amennyiben a hallgató a tantárgyi
követelményeket nem teljesíti, aláírását, vizsgára bocsátását az intézetvezető, illetve a
tantárgy előadója megtagadhatja, vagy a félév elismerését meghatározott feltételekhez
kötheti. A tantárgy előadója a szorgalmi időszak befejezésekor az érintett hallgatókat erről
Neptun üzenetben értesíti. Ezt követően a Neptun rendszerben a vizsgázás lehetőségét
letiltja.
(7) Félév végi osztályzat adható:
a)
félévközi jeggyel, mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tantárgyak esetén, a
szorgalmi időszak alatti ellenőrzések alapján,
b)
vizsga jeggyel ekkor az érdemjegy megállapítása történhet csak a vizsgán mutatott
teljesítmény alapján vagy a félévközi ellenőrzések és a vizsgán mutatott teljesítmény
együttes figyelembevételével. Ez utóbbi esetben az érdemjegy megállapítása
legalább 50%-ban a vizsga, és legfeljebb 50%-ban a szorgalmi időszak alatti
ellenőrzések alapján történik,
c)
szigorlati jeggyel.
(8) Ha a félévközi jegy megállapítása zárthelyik alapján történik, a szorgalmi időszakban kell
lehetőséget biztosítani a sikertelen vagy meg nem írt zárthelyik pótlására (kivételt jelenthet a
szorgalmi időszak utolsó hetében megírt zárthelyi pótlása). Ha a hallgató a pótlási
lehetőség(ek)kel sem tudja az félévközi jegyet megszerezni, a vizsgaidőszak második
hetének végéig a 71. § (10) bekezdése szerint két alkalommal, javító vizsga és ismétlő javító
vizsga jelleggel kísérletet tehet az évközi jegy megszerzésére.
(9) A vizsgával záruló tantárgy félévközi követelményeinek teljesítését az aláírás igazolja. A
vizsgára bocsátás feltétele ezen aláírás megszerzése. Az aláírás feltételeként a félévközi
ellenőrzéseken elérhető pontszám legalább 50%–ának elérését lehet előírni. Ha a hallgató
olyan kötelezettségét nem teljesíti, mely a követelmény szerint a vizsgára bocsátás feltétele
és a vizsgaidőszakban pótolható, úgy az adott tantárgyból a követelmény teljesítése
legkésőbb a vizsgaidőszak második hetének végéig egy alkalommal, a Juttatási és Térítési
Szabályzatban meghatározott díj befizetése mellett kísérelhető meg.
(10) A zárthelyi dolgozatírás időpontját úgy kell meghatározni, hogy annak kezdete reggel 8 óra
utáni és befejezése 20 óra előtti időpontra essen.
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A vizsgák és szigorlatok rendje, a vizsgaidőszak
71. §
(1) A vizsgát oly módon kell megszervezni, hogy minden érintett hallgató jelentkezni tudjon és
vizsgázhasson. A vizsganapokat és vizsgalehetőségeket a vizsgaidőszakon belül
egyenletesen kell elosztani a létszámnak megfelelően. A vizsgalehetőségek számának
meghatározásánál a tantárgyat felvett hallgatók létszámának minimum kétszeresét kell
alapul venni. A vizsgaidőszakban 30 fő hallgató létszámig legalább három, 30 fő felett
legalább hetente egy vizsganapot kell biztosítani. Vizsga csak az egyetem székhelyén,
telephelyén, illetőleg a használatában (bérleményében) lévő épületben, annak helyiségében
szervezhető.
(2) A vizsgarendet az oktatónak a vizsgaidőszak előtt legalább három héttel a Neptun
rendszerbe történő meghirdetéssel, és lehetőség szerint az utolsó előadási órán szóbeli
tájékoztatással nyilvánosságra kell hozni.
(3) A hallgató vizsgára a Neptun rendszerben jelentkezik. Vizsgára feljelentkezni és
lejelentkezni a vizsgát megelőző munkanapon déli 12 óráig lehet.
(4) Feljelentkezés után vizsgáról való távolmaradás esetén a hallgató tudása nem értékelhető.
Az adott tárgyból egy vizsgajelentkezési lehetőséget távolmaradás esetén is kimerített. A
távolmaradást a hallgató az Egyetemi Tanulmányi Központban leadott igazolással
igazolhatja. Igazolatlan távolmaradás esetén a hallgató köteles a felmerült költségeket
megtéríteni a Juttatási és Térítési Szabályzatban meghatározott összeg megfizetésével. A
hallgató a második vizsgára ismétlő javítóvizsga díj fizetési kötelezettség nélkül
jelentkezhet, akár igazolt, akár igazolatlan távolmaradásról van szó.
(5) A vizsgázó számára lehetővé kell tenni a felelete előtti rövid felkészülést. A több részből
álló vizsgát is lehetőleg egy napon kell lebonyolítani. A vizsgák zavartalanságáért, nyugodt
légköréért a vizsgáztató, illetve a vizsgabizottság elnöke a felelős.
(6) Az érdemjegy közlésének határideje: szóbeli vizsga esetében a vizsga végét követő 24 órán
belül, írásbeli vizsga esetén a vizsga végét követő 3 munkanapon belül. A közlés: a Neptun
rendszerbe történő felvitellel történik. Amennyiben a hallgató az érdemjegy késedelmes
közlése miatt az azonos tanegységből meghirdetett vizsgáról lemarad, a vizsgáztató köteles
új vizsgaidőpontot meghirdetni a pótlási lehetőség biztosítására.
(7) Írásbeli vizsga esetén biztosítani kell, hogy a hallgató dolgozatát az eredmény kihirdetését
követő két munkanapon belül megtekinthesse.
(8) Személyazonosító okmány nélkül a hallgató nem vizsgázhat. A vizsga befejezéséig a
leckekönyv csak a személyazonosság igazolására szolgálhat.
(9) A szóbeli vizsgák – ideértve a záróvizsgát és a diplomamunka/szakdolgozat védését is nyilvánosak. A nyilvánosságot a dékán a 83. § (1) szerint korlátozhatja.
(10) A hallgató azonos tanegységből – függetlenül attól, hogy azt hányadszor veszi fel - egy
félévben maximum háromszor vizsgázhat: amennyiben az első vizsga nem sikerül, a
hallgató a sikertelen vizsgát megismételheti (a továbbiakban: javítóvizsga), és a sikertelen
javítóvizsga is megismételhető (a továbbiakban: ismétlő javítóvizsga). Ha javítóvizsga sem
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volt sikeres, és a vizsgán, valamint a javítóvizsgán ugyanaz az egy személy vizsgáztatott, a
hallgató kérésére biztosítani kell, hogy az ismétlő javítóvizsgát másik oktató vagy
vizsgabizottság előtt tehesse le. Ez a jog akkor is megilleti a hallgatót, ha a vizsga letételére
új képzési időszakban kerül sor.
(11) A hallgató a vizsgaidőszak befejezéséig javító vizsgát tehet nem elégtelen vizsga
érdemjegyét megszerzését követően. Ezen a korrekciós vizsgán (szigorlaton) rontani is
lehet.
(12) A szigorlatot legalább két oktatóból álló bizottság előtt kell letenni, arról jegyzőkönyvet kell
vezetni, és azt az Egyetemi Tanulmányi Központnak meg kell küldeni. A bizottság elnöke
egyetemi/főiskolai docens, illetve tanár ez alól felmentést az illetékes kar dékánja adhat.
(13) A vizsgaalkalomhoz tartozó névsort a vizsga megkezdése előtt ki kell nyomtatni a Neptun
rendszerből. A vizsgáztató/oktató a kitöltött, aláírt vizsgalapot a vizsga befejezése után
köteles a tanszéken/intézetben leadni, amely a vizsgaidőszak utolsó napján azokat eljuttatja
az Egyetemi Tanulmányi Központba. Szigorlat esetén a Neptun rendszerből szigorlati
jegyzőkönyvet kell nyomtatni és kitöltve a vizsgaidőszak végén eljuttatni az Egyetemi
Tanulmányi Központba.
(14) A kari TB különösen indokolt esetben a hallgató kérelmére a vizsgaidőszakon kívül is
engedélyezhet vizsgát, amelyet a hallgató a Neptunban leadható kérvénnyel kérelmezhet.
(15) Ha az előkövetelményként megjelölt tárgyból a hallgató vizsgakurzust vesz fel, a szorgalmi
időszak második hetében kiírt CV vizsgahéten egy vizsgát tehet. Amennyiben az
előkövetelményként megjelölt tárgy számonkérési formája félévközi jegy, a tárgy oktatója a
tantárgyi tematikában az előrehozott számonkérés fenti lehetőségét kizárhatja. Az
előkövetelményként megjelölt tárgy ily módon történő teljesítése esetén utólagos
tárgyfelvételi kérelem benyújtásával a hallgató a ráépülő tárgyat felveheti, és az adott
félévben teljesítheti. Sikertelen előzetes teljesítés esetén a vizsgakurzus a félév során még
teljesíthető, a sikertelen előrehozott számonkérés a vizsgák számába beszámít.
Kritérium követelmények, nyelvvizsga követelmények
72. §
(1) A mintatantervben rögzített kritérium követelmények teljesítése az abszolutórium
megszerzésének feltétele.
(2) Az oklevél/diploma/bizonyítvány megszerzéséhez a képzési és kimeneti követelmények
nyelvvizsga követelményt írhatnak elő.
Más intézményben, valamint az egyes képzési szinteken és szakokon megszerzett és
összegyűjtött kreditek más képzési szinteken történő elismerése és beszámítása
73. §
(1) A hallgató kérheti más felsőoktatási intézményben teljesített tanulmányai képzése részeként
történő elismerését.
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(2) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kredittel elismert
tanulmányi teljesítményt – ha annak előfeltétele fennáll – bármelyik felsőoktatási
intézményben folytatott tanulmányok során el kell ismerni, függetlenül attól, hogy milyen
felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezték
azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául
szolgáló ismeretek összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett
ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek.
(3) A tanulmányok elismerése a kreditérték megállapításával és az érdemjegy elfogadásával
történik. Az elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantervi
követelménynek a kreditértékével, amelyet teljesítettnek minősítenek, a megszerzett
érdemjegy azonban a tantárgy elismerésekor nem módosítható.
(4) A felsőfokú/felsőoktatási szakképzésből alapképzésben való továbbtanulás esetében az
alábbi kreditbeszámítási elvet kell érvényesíteni:
a)
a felsőfokú szakképzésben szerzett krediteket az azonos képzési területhez tartozó
alapképzésbe be kell számítani minimum 30, maximum 60 kredit erejéig,
b)
a 39/2012.(XI.21.) EMMI rendelet szerint a felsőoktatási szakképzettség
megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit, amelyből
ba) a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma:
legalább 90 kredit,
bb) a képzési terület szerinti, nem besorolási szakon való továbbtanulás esetén
beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit,
c)
az Nftv 15. § (2) bek. szerint 2015. szeptember 1-től a felsőoktatási szakképzésben
az azonos képzési területhez tartozó alapképzési szakba beszámítható kreditek száma
legalább 30, legfeljebb 90 kredit lehet.
(5) A Kreditátviteli Bizottság a korábbi tanulmányokat és munkatapasztalatokat tanulmányi
követelmény teljesítéseként elismerheti. A munkatapasztalat alapján beszámítható kreditek
száma legfeljebb 30 lehet.
(6) A 2012. szeptember előtt hallgatói jogviszonyt létesített hallgató az abszolutórium
megszerzéséhez legalább 30 kreditet abban a felsőoktatási intézményben köteles teljesíteni,
ahol abszolutóriumot szerez.
(7) A 2012. szeptemberétől tanulmányait kezdő hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium)
megszerzéséhez – a felsőoktatási intézményben folytatott, illetve más korábbi tanulmányok,
továbbá az előzetesen megszerzett tudás kreditértékként való elismerése esetén is – legalább
a képzés kreditértékének harmadát az adott intézményben köteles teljesíteni.
(8) A hallgató a Neptun tanulmányi rendszerben, az ott megjelölt kötelező mellékletek
benyújtásával kérheti a más karon, más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgyak
befogadását a kartól. A befogadásról szóló döntést az oktató véleményezése alapján az
illetékes kari KÁB hozza. A KÁB a hozzá benyújtott kérelmeket olyan határidővel bírálja el,
hogy a befogadást kérelmező hallgató (az esetleges fellebbezést követő) végleges döntés
figyelembevételével állíthassa össze a következő féléves tanrendjét.

A tanulmányi eredmény nyilvántartása
74. §
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(1) A tanulmányok kreditekben mért teljesítéséről az egyetem nyilvántartást vezet, melynek
során a következő, a 87/2015.(IV.9.) Korm.rendelet 35.§ szerinti kötelezően kezelt iratokat
alkalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

törzslap, törzslap-kivonat,
beiratkozási lap,
jogviszony-igazolás,
leckekönyv, teljesítési lap,
kreditigazolás,
vizsgalap,
záróvizsga-jegyzőkönyv,
az Nftv. 26. § (3) bekezdése szerinti oktatói nyilatkozat,
végbizonyítvány (abszolutórium),
végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításáról szóló igazolás,
a záróvizsga sikeres teljesítéséről (nyelvi követelmények teljesítésének hiánya
miatt ki nem adható oklevélről) szóló igazolás,
az oklevél kiállításáról szóló igazolás,
oklevél,
oklevélmelléklet,
tanítói műveltségterületi igazolás.

(2) Kétség esetén a leckekönyvi bejegyzés, illetőleg a teljesítési lap az irányadó.
(3) Az egyetem a 2014/15. tanévben jogviszonyt létesített hallgatók számára a 79/2006. Korm.
rendelet 15/D. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, a
Neptunból kinyomtatott, külön szabályzatban meghatározott rend szerint hitelesített és
szétválaszthatatlanul összetűzött okiratként előállított „C” típusú leckekönyvet állít ki.
(4) A 2015/2016. tanév szeptembertől hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók számára
törzslap-kivonat kerül kiállításra (a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet 41.§ (1) pontja szerint):
a)
kötelezően, amennyiben a hallgató jogviszonya abszolutórium nélkül szűnik meg a
62. § (7) valamely pontja alapján,
b)
kérésre, amennyiben a hallgató abszolvál, de az abszolutóriumot követő első
záróvizsga időszakban nem tesz záróvizsgát. Ebben az esetben a törzslap-kivonatot a
hallgató kérésére térítésmentesen ki kell állítani.
c)
amennyiben a hallgató abszolutóriumot szerez, és az abszolutórium megszerzését
követő záróvizsga időszakban oklevelet szerez, törzslap-kivonat kerül kiállításra.

A törzslap
75. §
(1) A hallgató személyes és tanulmányi adatainak nyilvántartására a törzslap szolgál, a
törzslapban megjelölt hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódóan. Formai és tartalmi
követelményeit a 87/2015. (IV. 9) Kormányrendelet 36. §-a tartalmazza.
(2) A papír alapon vagy elektronikusan előállított és hitelesített hallgatói törzslap a Neptun
rendszerben nyilvántartott adatokból az alábbiakat tartalmazza:
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a)

b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosító számát, a székhely, illetve a
telephely címét, a hallgató nevét, hallgatói azonosító számát és a törzslap
sorszámát, valamint a papír alapú törzslap esetén a részét képező oldalak sorszámát
és funkcióját összesítő felsorolást;
a hallgató személyes adatait (születési neve, anyja születési neve, születési helye és
ideje, állampolgársága, bejelentett lakóhelyének, tartózkodási helyének címe,
értesítési címe és telefonszáma, elektronikus levélcíme, társadalombiztosítási
azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való
tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat - külön törvény szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási
jogot igazoló okmány - megnevezése, száma);
a leckekönyv-nyomtatvány sorszámát és a diákigazolvány sorszámát;
a törzslaphoz kapcsolódó hallgatói jogviszony adatait (keletkezésének és
megszűnésének időpontja, típusa);
a hallgató képzésének adatait képzésenként (a képzés neve, szintje, munkarendje,
nyelve, a képzési és kimeneti követelmények szerinti képzési ideje, telephelye, a
képzés megkezdésének időpontja és létrejöttének módja, a határozat száma, a
képzés befejezésének időpontja és módja), a képzés - több képzés esetén a képzések
- bemeneti feltételeként meghatározott okiratok adatait (az okirat megnevezése,
kibocsátó intézmény neve, az okirat száma, kiállításának időpontja), átvétel esetén
az átadás adatait (az átadó felsőoktatási intézmény neve, azonosító száma, az átadó
intézményben folytatott képzés neve, szintje, munkarendje, nyelve, helye,
finanszírozási formája);
a képzési időszakra vonatkozó összefoglaló adatokat (a képzési időszak
megnevezése, a képzések neve, finanszírozási formája, státusza, a támogatott félév
sorszáma, az adott képzési időszakban felvett és megszerzett kreditek száma,
elismert kreditek száma, az összes kredit száma, a súlyozott tanulmányi átlag);
képzési időszakonként a felvett tantárgyak, tantervi egységek adatait (neve, kódja,
az oktató neve, a kreditértéke, a számonkérés módja, heti vagy féléves óraszáma, a
foglalkozás típusa, a követelmények teljesítésének értékelése, időpontja, az értékelő
oktató neve), a képzési időszak lezárásának adatait képzésenként (a lezárás dátuma,
a felvett kredit, a teljesített kredit, a (halmozott) súlyozott tanulmányi átlag, a
kreditindex, korrigált kreditindex, összesített korrigált kreditindex);
saját vagy más felsőoktatási intézményben korábban folytatott tanulmányok alapján
teljesítettnek elismert tantervi követelményeket képzésenként, képzési
időszakonként (a tantervi követelmény megnevezése, kódja, kreditértéke, a
kreditátviteli bizottság döntésének száma és dátuma);
saját vagy más felsőoktatási intézményben folytatott párhuzamos vagy
vendéghallgatói
tanulmányok
alapján
teljesítettnek
elismert
tantervi
követelményeket képzésenként, képzési időszakonként (a tantervi követelmény
megnevezése, kódja, kreditértéke, értékelése, a kreditátviteli bizottság döntésének
száma és dátuma);
külföldi felsőoktatási intézményben folytatott résztanulmányok alapján
teljesítettnek elismert tantervi követelmények adatait képzésenként, képzési
időszakonként (a keretprogram jellemzője, a képzés neve, a külföldi intézmény
neve, a tantervi követelmény megnevezése, kreditértéke, kódja, átszámított
értékelése, a kreditátviteli bizottság döntésének száma és dátuma),
munka- és egyéb tapasztalatok alapján teljesítettnek elismert tantervi
követelményeket képzésenként képzési időszakonként (a tantervi követelmény
megnevezése, kreditértéke, a kreditátviteli bizottság döntésének száma és dátuma);
a hallgatót érintő döntéseket képzésenként (típusa, száma és dátuma, rövid leírása);
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l)

m)
n)

o)

p)

q)
r)

s)
t)
u)
v)

a szakmai gyakorlat teljesítésével kapcsolatos adatokat képzésenként
(megnevezése, értékelése, kreditértéke, a szakmai gyakorlóhely neve, a gyakorlat
időtartama, a gyakorlatvezetők neve, a teljesítés elfogadásának időpontja, az
elfogadó neve, beosztása);
a végbizonyítvány (abszolutórium) adatait;
a szakdolgozat, diplomamunka adatait (témaköre, címe, a képzés neve, a benyújtás
dátuma, a témavezető és a bíráló neve, értékelése, továbbá ha nincs záróvizsga
részeként védés, akkor a szakdolgozat végső értékelése, az értékelést adó neve,
beosztása, az értékelés dátuma);
a záróvizsga adatait (a képzés neve, a vizsga részei és azok időpontjai,
részeredményei, a végső értékelés, a bizottság elnökének és tagjainak neve, oktatói
azonosítója);
az oklevél adatait (a formanyomtatvány sorszáma, az oklevél intézményi sorszáma,
a képzés neve, a megszerzett végzettségi szint és szakképzettség neve, a kiállítás
időpontja, az aláíró neve, beosztása);
az oklevélmelléklet adatait (a formanyomtatvány sorszáma, a kiállítás időpontja, az
aláíró neve, beosztása);
az idegennyelvi követelmények teljesítésére vonatkozó adatok (a nyelv
megnevezése, a követelmények teljesítésének módja, a nyelvvizsga szintje, fajtája,
típusa, a bizonyítvány száma, a kiállító intézmény neve, a kiállítás dátuma, az okirat
benyújtásának időpontja; felmentés esetén a felmentés oka, a határozat száma és
dátuma, részleges felmentés esetén a felmentett rész megjelölése is);
a fegyelmi és kártérítési adatokat;
a fogyatékossággal kapcsolatos adatokat (típusa, a szakvéleményt kiállító szakértő,
bizottság neve, címe, a szakvélemény kelte, bemutatásának időpontja);
a hallgatói balesetre vonatkozó adatokat;
a törzslap hitelesítését.

Vizsgalap
76. §
(1) A vizsgalap tartalmazza
a)
az adott tanév félévének megjelölését,
b)
a tantárgy, tantervi egység megnevezését, kódját,
c)
a vizsga időpontját,
d)
a vizsgáztató oktató nevét,
e)
a vizsgáztató oktató oktatói azonosító számát (Neptun kódját),
f)
a vizsgáztató oktató aláírását,
g)
a vizsgára jelentkezett hallgató nevét, hallgatói azonosító számát (Neptun kódját), és
h)
a vizsga értékelését, a keltezést.
(2) A vizsgalapon a vizsgáztató oktató rögzíti a vizsga értékelését és a vizsgát követően
aláírásával haladéktalanul érvényesíti azt. Ha a vizsgalapon szereplő és a Neptunban
rögzített értékelés eltér egymástól, a vizsgalap értékelését kell irányadónak tekinteni. Ha a
vizsgalapon és a teljesítési lapon vagy a leckekönyvben szereplő értékelés eltér egymástól, a
teljesítési lapon vagy a leckekönyvben szereplő értékelést kell irányadónak tekinteni.
(3) A nem vizsga keretében szerzett értékelésről is vizsgalapot kell kiállítani.
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A teljesítési lap
77. §
(1) A teljesítési lap tartalmazza:
a)
az adott tanév félévét,
b)
a hallgató nevét,
c)
a hallgatói azonosító számot (neptun kódot),
d)
a hallgató által felvett tantárgy, tantervi egység megnevezését,
e)
a vizsga időpontját,
f)
a vizsga értékelését,
g)
a vizsgáztató oktató nevét,
h)
a vizsgáztató oktatói azonosító számát
i)
a vizsgáztató aláírását.

A kreditek nyilvántartása
78. §
(1) A beiratkozott hallgatókat nyilván kell tartani a 87/2015 (IV.9) Korm. rendelet előírásai
szerint. Az Egyetemi Tanulmányi Központ köteles a hallgatók tanulmányi teljesítményéről a
Neptun rendszerben nyilvántartást, vezetni és karbantartani.
(2) A hallgató a kreditek megállapításához szükséges adatok változását, keletkezését a
felsőoktatási intézmény Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint
köteles bejelenteni és igazolni. Az igazolás határideje nem lehet több mint
a)
követelmények teljesítésére vonatkozó adat esetében 2 hónap,
b)
egyéb esetben 3 hét.
(3) A hallgató számára biztosítani kell, hogy a tanulmányi kreditnyilvántartása,
kreditakkumulációja számára olvasás céljából szabadon hozzáférhető legyen, de biztosítani
kell, hogy személyiségi jogok figyelembevételével az illetéktelen személy számára
hozzáférhetetlen legyen.
(4) Annak a hallgatónak, akinek megszűnt a jogviszonya, személyes adatait az egyetem a
hallgatói jogviszony megszűnésétől számított nyolcvan évig kezelheti.
A tanulmányi eredmény mutatószámai
79. §
(1) A tanulmányi átlageredményt a vizsgaidőszakot követően haladéktalanul, de legfeljebb a
következő szorgalmi időszak második hetének végéig meg kell állapítani.
(2) A kijavított érdemjegyet az átlageredmény kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni.
(3) A hallgató elfogadott tanulmányi munkájának mennyiségét az adott félévben vagy a
tanulmányok kezdetétől megszerzett kreditek száma mutatja.
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(4) A tanulmányi munka mennyiségi és minőségi értékelésére szolgál a kreditindex. A
kreditindex egy félévre vonatkozik. A kreditindexet a leckekönyvbe be kell jegyezni
Kreditindex

=

 (az adott félévben teljesített kredit * érdemjegy)
30

(5) A korrigált kreditindex a kreditindexből, és a félév során teljesített és az egyéni
tanulmányi rendben vállalt kreditek arányának megfelelő szorzótényezővel számítható.

Korrigált
kreditindex

=

 (az adott félévben teljesített kredit * érdemjegy)
30

*

Σ teljesített kredit
Σ felvett kredit

(6) Az összesített korrigált kreditindex a hallgató több féléven keresztüli teljesítményének
mennyiségi és minőségi megítélésére szolgál. Az összesített korrigált kreditindex számítása
megegyezik a korrigált kreditindex számításával, azzal, hogy félévenkénti harminc kreditet
és a teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe venni.
(7) Az kreditindex számításánál befogadott tantárgyak csak abban az esetben vehetők
figyelembe, ha a tantárgy teljesítése abban a félévben történt, amelyre az kreditindex
vonatkozik. Az adott félévi ösztöndíjak megállapításának alapja az előző félévi kreditindex.
(8) A hallgató teljesítményének nyomon követésére a súlyozott tanulmányi átlag, illetve a
kumulált tanulmányi átlag szolgál.
A súlyozott tanulmányi átlag: az adott félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és
érdemjegyeinek szorzataiból képzett összeget a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével
kell elosztani.
Súlyozott
tanulmányi átlag

=

 (adott félévben teljesített kredit * érdemjegy)
 adott félévben teljesített kredit

(9) A kumulált tanulmányi átlag az oklevél minősítésénél a szigorlati átlagot helyettesítheti:
Kumulált
tanulmányi átlag

=

 (a hallgató tanulmányai során teljesített és befogadott kredit * érdemjegy)
 a hallgató tanulmányai során teljesített és befogadott kredit

(10) A befogadott tantárgy eredménye nem számítható be a kumulált tanulmányi átlagba, ha azt a
hallgató a szakmai képzéséhez nem tartozó tantárgyak köréből a szabadon választott
tantárgyakra engedélyezett kereten felül veszi fel.
Kedvezményes tanulmányi rend
80. §
(1) Kedvezményes tanulmányi rendet engedélyezhet tanulmányi eredménye, részképzésben,
párhuzamos képzésben, (amennyiben a képzés ütemterve szükségessé teszi) duális
képzésben, hallgatói mobilitás keretében szervezett részképzésben való részvétele vagy jó
tanulmányi eredménye esetén, közösségi, szociális és egészségügyi indokai, élsportolói
eredménye alapján, a kari TB illetve az oktatók véleménye alapján a dékán/dékánhelyettes.
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A Neptun rendszerben leadott kérelem benyújtása során a hallgató köteles a fenti indokokat
hitelt érdemlően igazolni.
(2) Az engedély alapján a hallgató a kötelező tanulmányi foglalkozásokon való részvétel alól
teljes vagy részleges felmentésben részesülhet, feladatainak beadási határideje módosulhat,
vizsgáit a vizsgaidőszakon kívül is, de legkésőbb a következő szorgalmi időszak kezdetéig
leteheti, az oktatási időszakot hamarabb lezárhatja, vagy más kedvezményben részesülhet.
(3) Az engedély egy félévre szól, és indokolt esetben visszavonható. A kedvezményes
tanulmányi rend nem jelenti a tanulmányi kötelezettségek teljesítése alóli felmentést. A
kedvezményes tanulmányi rendről szóló határozatot - amelyben rögzíteni kell a tárgy
teljesítésének feltételeit - a hivatalos bejegyzésekben rögzíteni kell.
(4) A hallgató a kedvezményes tanulmányi rend birtokában köteles egyeztetni a féléves
követelményekről az érintett oktatókkal, a határozathozataltól számított két héten belül.
Egyeztetés hiányában az oktató a félévi aláírást megtagadhatja.
A végbizonyítvány (abszolutórium)
81. §
(1) Az egyetem annak a hallgatónak, aki a tantervben előírt tanulmányi és
vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot - a nyelvvizsga letétele, a
diplomamunka/szakdolgozat elkészítése kivételével - teljesítette, és az előírt krediteket
megszerezte, végbizonyítványt állít ki (abszolutórium) a teljesítés napját követő húsz napon
belül a teljesítés napjának dátumával.
(2) Végbizonyítvány (abszolutórium): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és - a
nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével - más
tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához)
rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok
megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a
tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett.
(3) A végbizonyítvány kiállításáról - a kiállítással egyidejűleg - a hallgatót értesíteni kell a
Neptun tanulmányi rendszeren keresztül.
(4) A végbizonyítványt
a)
a 2014/2015. tanév előtt jogviszonyt létesített hallgatók számára az egyetem rektora,
illetve átruházott hatáskörben a dékán írja alá a hallgató leckekönyvében,
b)
a 2014/2015. tanévtől jogviszonyt létesített hallgatók esetében a rektor által
átruházott jogkörben a dékán írja alá.
(5) A 2015/2016. tanévtől jogviszonyt létesített hallgatók végbizonyítványát egyedi sorszámmal
kell ellátni.
(6) A végbizonyítvány kiállításáról szóló igazolást a törzslap alapján kell kiállítani.
A diplomamunka, szakdolgozat, záródolgozat
82. §
80

(1) A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez az egyetemi szinten/MSc/MA képzésben
diplomamunkát, a főiskolai szinten/BSc/BA képzésben szakdolgozatot, a felsőoktatási
szakképzésben záródolgozatot kell készítenie. Ez összetett, egyéni feladat, amely a
megszerzett tudás szintézisét és alkotó alkalmazását követeli meg.
(2) Diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat témákat az intézet saját hirdetőtábláján és/vagy a
kar
honlapján
teszi
közzé.
Az
érintett
intézetigazgatóval
egyeztetett
diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat kiírását (feladatterv) a tantervben rögzített
félévben kell elkészíteni
(3) A diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat beadási határidejét a kari tanulmányi rend
szakonként meghatározza.
(4) A „Diplomamunka készítés” / „Szakdolgozat készítés”/ „Záródolgozat készítés”
érdemjeggyel végződő tantárgy, amennyiben felvételének előkövetelménye van, azt a
mintatanterv tartalmazza. A tantárgy aláírását és érdemjegyét a konzulens adja meg.
(5) A diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat készítését a konzulens irányítja. Konzulens a
kar oktatója és kutatója, illetve dékáni engedéllyel külső, felsőfokú végzettségű szakember
lehet. Külső szakember csak belső konzulenssel együtt kérhető fel. A hallgatónak a
záróvizsgát megelőző félév szorgalmi időszak utolsó napjáig joga van egy alkalommal
konzulenst/címet/témát váltani.
(6) A diplomamunkát/szakdolgozatot/záródolgozatot bíráltatni kell. A bíráló csak
egyetemi/főiskolai oklevéllel rendelkező külső szakember, illetve egyetemi/főiskolai oktató
vagy kutató lehet, akit a tanszékvezető/intézetigazgató, vagy a dékán kér fel. A
diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat bírálatát a konzulens és/vagy külső szakember
készíti el. A bírálatokat legkésőbb 5 nappal a diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat
védése előtt el kell juttatni a jelölthöz. A bíráló és a konzulens javaslatot tesz a
diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat minősítésére.
(7) A hallgató köteles a diplomamunkáját/szakdolgozatát/záródolgozatát feltölteni a NymE
diplomamunka repozitórium (http://diploma.nyme.hu) oldalon, amely a megvédett és
elfogadott
diplomamunkákat/szakdolgozatokat/záródolgozatokat
tartalmazza.
A
"Diplomamunka Repozitórium" kétszintű, tartalmazza a dolgozat azonosításához szükséges
ún. metaadatokat (ki és milyen címen, hol s mikor készítette el, ill. adta be dolgozatát) és
tartalmazza a dolgozat teljes szövegű változatát valamilyen elektronikus file-formátumban
(többnyire PDF formában). A repozitóriumba került és kerülő állományok feldolgozásának
üteme és módja a különböző karok/intézmények hatáskörébe tartozik.
(8) A diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat védése a kiíró intézetben,
időpontja előtt, de legkésőbb a záróvizsgával egy időben
diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat sikeres megvédése a szóbeli
bocsátás feltétele. A védés osztályzatát öt fokozatú (jeles (5), jó (4), közepes
(2), elégtelen (1)) minősítéssel kell kialakítani.

a záróvizsga
történik. A
záróvizsgára
(3), elégséges

(9) A TDK dolgozat szakdolgozatnak, diplomamunkának akkor fogadható el, ha erről a TDK
konferencia bíráló bizottságának tagjai írásban nyilatkoztak. Ez esetben is a tanulmányi
rendben rögzített időpontban, az utolsó évfolyamon lehet a dolgozatot, a témát kiíró
tanszéken/intézetben leadni.
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(10) A hallgatónak a diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat bevezetőjében nyilatkoznia kell
arról, hogy munkája során csak olyan forrásokat használt fel, amelyekre az
irodalomjegyzékben hivatkozott, vagy amelyeket a bibliográfiában feltüntetett. Plágium
esetén a diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat elégtelen érdemjegyűnek tekintendő, az
alkalmazandó eljárást az egyetem Plágium szabályzata.
A diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat titkosítása
83. §
(1) A diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat megvédése nyilvános. Ezt kizárólag államtitok,
szolgálati titok, valamint üzleti titok megvédése érdekében lehet korlátozni (titkosítani).
(2) A titkosításról a hallgató kérésére a dékán/dékánhelyettes határoz. A kérelmet a Neptun
kérvénykezelőben kell beadni, az Egyetemi Tanulmányi Központ által rögzített, a kari
tanulmányi rendekben meghatározott időpontig. A kérelmet a konzulensnek támogatni kell.
A döntés nem fellebbezhető.
(3) Az államtitok, szolgálati titok, illetve üzleti titok védelme érdekében titkosított
diplomamunka/szakdolgozat esetében
a)
a művet csak olyan személy ismerheti meg, aki a készítését irányító konzulens,
bíráló, vagy tagja a bíráló/záróvizsga-bizottságnak és írásban vállalja, hogy a
megismert államtitkot, szolgálati titkot, illetve üzleti titkot megőrzi,
b)
a mű megvédésén csak a bíráló/záróvizsga bizottság tagja, a témavezető, konzulens
és a hallgató lehet jelen,
c)
a mű titkosításnak megfelelő (elzárt) tárolásáról a könyvtár és levéltár gondoskodik,
d)
a mű nem hivatkozható, idézhető.
(4) A titkosítás kérelemmel és titkosítási záradékkal történik. A titkosítás időtartama: 15 év.
(5) A titkosítás ideje alatt a dolgozatba csak a hallgató, illetőleg a titoktartási nyilatkozatot
aláíró konzulens, bíráló/záróvizsga bizottsági tag tekinthet bele. A dolgozatról másolat nem
készíthető. A betekintés előtt a kérelmező személyazonosságát ellenőrizni kell.
(6) A titkosítással kapcsolatos kérelem, titkosítási záradék és nyilatkozat mintáját a 3. számú
melléklet tartalmazza.
A záróvizsga
84. §
(1) A hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, szakirányú
továbbképzésben záróvizsgával, felsőfokú szakképzésben szakmai vizsgával fejezi be.
(2) A hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követően bocsátható
záróvizsgára. A 2012 szeptemberében és utána hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók
esetében a záróvizsga a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő
vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony
megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési
követelmények szerint letehető. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év
eltelte után záróvizsga nem tehető.
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(3) A 2012. szeptember 1. előtt hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók a záróvizsga az
abszolutórium (végbizonyítvány) kiállításától számított hét éven belül feltétel nélkül
letehető. Hét év eltelte után a záróvizsga letételét a kar feltételhez kötheti.
(4) Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben
fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget.
(5) A záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzése, valamint
a szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat elkészítése és benyújtása a kar által a
tanrendben meghatározott időpontig és formában.
(6) A kar tanulmányi rendje tartalmazza az adott tanév záróvizsga időszakait. A záróvizsgát
csak a kijelölt záróvizsga-időszakban lehet letenni.
(6) Sikertelen záróvizsga esetén a jelölt további két alkalommal tehet záróvizsgát.
(7) A záróvizsga
a)
a diplomamunka/szakdolgozat megvédéséből és azzal egyidejűleg, vagy elkülönítve,
b)
a képesítési/képzési és kimeneti követelményekben és a tantervben előírt írásbeli
illetőleg szóbeli vizsgából,
c)
egyes szakokon meghatározott gyakorlatok elvégzéséből áll.
(8) A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek
ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a
tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a tantervben meghatározottak szerint több
részből - szakdolgozat vagy diplomamunka megvédéséből, további szóbeli, írásbeli,
gyakorlati vizsgarészekből – állhat.
(9) A záróvizsgára összesen legalább 15 és legfeljebb 30 kreditnek megfelelő ismeretanyagot
felölelő tantárgyak (tantárgycsoportok) jelölhetők ki.
(10) A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell letenni, amelynek elnöke és legalább még két
tagja van. A záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi
vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens legyen, továbbá legalább egy
tagja ne álljon foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az érintett felsőoktatási intézménnyel
vagy a felsőoktatási intézmény másik szakjának oktatója legyen. A záróvizsgáról
jegyzőkönyvet kell vezetni.
(11) A szakfelelős/intézet által előterjesztett és a Kari Tanács által jóváhagyott Záróvizsga
Bizottság elnökét és tagjait a kar dékánja záróvizsga-időszakonként bízza meg.
(12) Amennyiben a diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat védése a szóbeli záróvizsgával
egy időben történik, a diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat értékelését a Záróvizsga
Bizottság végzi. Amennyiben a diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat védése a szóbeli
záróvizsgától időben elkülönül, a Kari Tanács a diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat
értékelésére külön bizottságot jelölhet ki, amely a diplomamunkát/szakdolgozatot/
záródolgozatot minősíti. A diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat minősítése ebben az
esetben a szóbeli záróvizsgán nem módosítható. A külön bizottság összetételére a
Záróvizsga Bizottság összetételére vonatkozó irányelvek érvényesítendőek.

83

(13) A jelölt szakmai felkészültségét a Bizottság tagjai osztályozzák, majd zárt ülésen – vita
esetén szavazással – megállapítják a záróvizsga eredményét. Szavazat-egyenlőség esetén az
elnök szavazata dönt.
(14) A záróvizsga eredménye a diplomamunka/szakdolgozat és a szóbeli záróvizsga – és egyes
szakokon a záró gyakorlatok minősítése - osztályzatainak számtani átlaga, minősítése:
a)
jeles
4,50 – 5,00
b)
jó
3,50 – 4,49
c)
közepes
2,50 – 3,49
d)
elégséges
2,00 – 2,49
(15) A felsőoktatási szakképzésen a záróvizsga minősítésének számítása: a záróvizsga részét
képezi a gyakorlati félévről összeállított szakmai beszámoló érdemjegye, a záródolgozat
megvédése és a szóbeli vizsga.
(16) Ha a záróvizsga bármely része elégtelen, az egész záróvizsga elégtelennek minősül.
(17) A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni, tartalmi követelményeit a 87/2015 (IV.9) Korm
rendelet 42.§ (3) pontja tartalmazza:
a)
a hallgató nevét, hallgatói azonosító számát,
b)
a szak megnevezését,
c)
a záróvizsga időpontját, részeinek megnevezését, azok értékelését,
d)
a záróvizsga-bizottság tagjainak nevét, oktatói azonosító számát, aláírását,
e)
a szakdolgozat (diplomamunka) címét,
f)
a szakdolgozat (diplomamunka) témavezetőjének és bírálójának nevét, oktatói
azonosító számát,
g)
a szakdolgozat (diplomamunka) megvédésének időpontját,
h)
a feltett kérdéseket,
i)
a záróvizsga végső értékelését, minősítését.
(18) A záróvizsgák eredményeiről és tapasztalatairól a Záróvizsga Bizottság elnökei írásban
tájékoztatják a kar dékánját.
Az oklevél, oklevélmelléklet
85. §
(1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres
záróvizsga, továbbá a szak KKK-ban meghatározott nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és
kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a
hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy alapképzésben egy
középfokú, „C” típusú általános nyelvi, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a
továbbiakban: nyelvvizsga). A szak KKK-ban meghatározott nyelvekből tett nyelvvizsga
fogadható el. Ha a képzés nyelve nem magyar, akkor nem kell nyelvvizsgát igazoló
dokumentumot bemutatni.
(2) Ha a hallgató az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány, idegen nyelvből, illetve a nyelvoktató
kisebbségi oktatásban nemzetiségi nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és sikeresen
teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét a
részletes követelményekben meghatározott módon,
a)
ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú,
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40-59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú, államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.
Az érettségi bizonyítvány/érettségi tanúsítvány záradékában szerepel az, hogy a vizsgázó
érettségi bizonyítványa/érettségi tanúsítványa nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű
okirat. A megfelelően záradékolt érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány ugyanolyan hiteles
államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványnak számít, mint bármelyik nyelvvizsga
központ által kiállított kemény fedeles nyelvvizsga-bizonyítvány.
b)

(3) Az oklevelet az (1)- (2) bekezdésben meghatározott nyelvvizsga igazolásának benyújtását
követő 30 napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett. Ha a
hallgató a záróvizsga időpontjában már bemutatta az államilag elismert nyelvvizsgát igazoló
dokumentumot, az oklevelet a sikeres záróvizsga napjától számított 30 napon belül kell
kiállítani és kiadni számára.
(4) A nyelvvizsga követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik
tanulmányaiknak első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik
életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016.
tanévben tesznek záróvizsgát.
(5) Az oklevél minősítését a záróvizsga (84. § (15) bekezdése szerint], valamint a szigorlatok
vagy a tanulmányok egészére számított kumulált tanulmányi átlag egyszerű számtani átlaga
adja. A számításnál használt valamennyi tényező és végeredmény esetében a nem kerekített,
két tizedes jegy pontosságú értéket kell figyelembe venni.
(6) Az oklevél minősítésénél az eredménytelen vizsgák osztályzatát figyelmen kívül kell
hagyni.
(7) Az (5) és (6) bekezdés
szerint kell minősíteni:
a)
kiváló
b)
jó
c)
közepes
d)
elégséges

szerint kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a következők
4,50 – 5,00
3,50 – 4,49
2,50 – 3,49
2,00 – 2,49

(8) Kitüntetéses oklevelet/diplomát kap az, aki a záróvizsga minden tantárgyából jeles
eredményt ért el, diplomamunkájának/szakdolgozatának és valamennyi szigorlatának
osztályzata jeles, vagy a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó súlyozott tanulmányi átlaga
legalább 4,00, továbbá osztályzatai között közepesnél alacsonyabb eredmény nincs.
(9) Az oklevelet magyar és angol nyelven, nemzeti és etnikai kisebbségi képzés esetében
magyar nyelven és a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, nem magyar nyelven folyó
képzés esetén magyar nyelven és a képzés nyelvén kell kiadni.
Az oklevélen/diplomán fel kell tüntetni az adott szakon megszerzett szakképzettség szintjét
egyrészt a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR), másrészt az Európai Képesítési
Keretrendszer (EKKR) szerint. Az MKKR és EKKR szint független a képzési területtől.
Képzési szint
felsőoktatási szakképzés
alapképzés
mesterképzés
osztatlan képzés

MKKR szint
5
6
7
7
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EKKR szint
5
6
7
7

(10) Az alapképzésben, és mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél
mellé ki kell adni az Európai Bizottság és az Európa Tanács által meghatározott
oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, valamint nemzeti vagy etnikai kisebbségi
képzés esetében - a hallgató kérésére - az érintett kisebbség nyelvén, az alábbiak szerint:
a)
a 2003/2004 - 2006/2007. tanévben kezdett hallgatók esetében a hallgató kérésére
költségmentesen magyar nyelven, a hallgató költségére a fentiek szerint idegen
nyelven,
b)
a 2006/2007. tanévben és később kezdett hallgatók esetében kötelezően,
térítésmentesen magyar és a fentiek szerint idegen nyelven.
(11) Az oklevél és az oklevélmelléklet közokirat. Az oklevél és oklevélmelléklet tartalmi és
formai kritériumait jogszabály határozza meg. Az oklevelet a rektor által átruházott
hatáskörben a dékán, az oklevélmellékletet a dékán írja alá és az Egyetemi Tanulmányi
Központ igazgatója hitelesíti.
A hallgatói kérelmek kezelésének szabályai
86. §
(1) A hallgató által a hallgatói jogviszonya alatt benyújtható kérelmeket a 4. számú melléklet
tartalmazza tételesen felsorolva. További kérelemfajták bevezetését az Egyetemi
Tanulmányi Központ koordinálja a karok előzetes előterjesztése alapján.
(2) Jelen szabályozás nem tartalmazza a Juttatási és térítési szabályzat hatálya alá tartozó
hallgatói támogatások igénylésekor benyújtandó kérelmeket, valamint a HKR. 6. §
(Tájékoztatáshoz való jog) alapján keletkezett egyéb hallgatói beadványokat.
(3) A vizsgákra (vizsga, szigorlat, javítóvizsga, ismétlő javítóvizsga) fel- és lejelentkezés nem
kérelemként került definiálásra.
(4) A táblázatban felsorolt kérelmeket elektronikusan a Neptun kérvénykezelő modul útján kell
benyújtani. Az elektronikus úton benyújtandó kérvényeknél a döntést is elektronikus úton
kell közzé tenni. Az elektronikus kérvények esetén a kérvénykelező modulban hozott
határozat Neptun üzenetben való közlése hivatalos tájékoztatásnak minősül, az Nftv. 41/C. §
(1) bek. alapján, legkésőbb az irat megküldését követő ötödik napon.
(5) Az elektronikusan benyújtandó kérelmek benyújtási határideje: az adott nap 22 óra.
(6) Az elektronikusan benyújtandó kérelmekhez a mellékleteket is elektronikus úton
(szkennelve) kell benyújtani.
(7) Amennyiben az elektronikus úton benyújtandó kérelemhez mellékletek csatolása szükséges,
azt a kérelem kitöltésétől számítottan két órán belül lehet megtenni. Azon kérelmek esetén,
ahol mellékletek csatolása kötelező, és a hallgató a rendelkezésre álló időn belül nem
csatolta a mellékletet, a kérelem formai hiba miatt automatikusan elutasításra kerül. A
formai hiba miatt elutasított kérelem esetén nincs fellebbezésre lehetőség, hanem a kérelem
a beadási határidő végéig újra beadható. Díjköteles kérvény akkor támogatható, ha a
benyújtáskor generált szolgáltatási díj a hallgató által kiegyenlítésre került.
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(8) A hallgatói kérelemnek teljes mértékben helyt adó határozat indokolást nem tartalmaz, és
ellene a fellebbezés is kizárt. A jogorvoslati kérvénysablon tételesen tartalmazza azon
kérelmeket, amelyek ellen fellebbezésre van lehetőség. A határozattal egyidejűleg a hallgató
indexébe/törzslapjába/oklevélmellékletébe hivatalos bejegyzés készül.
A méltányossági jogkör
87. §
(1) A hallgató, írásban, különleges méltánylást érdemlő esetben kérheti, hogy a jelen szabályzat
alapján a tanulmányok folytatása szempontjából számára hátrányos rendelkezések
következménye alól, illetőleg a Tanulmányi Bizottság vagy a Kreditátviteli Bizottság
számára hátrányos döntése alól felmentést, könnyítést kapjon vagy az egyéb
jogkövetkezmény alkalmazása alól az egyetem eltekintsen.
(2) A hallgató az egyetemen hallgatói jogviszonyának fennállása alatt egyszer – párhuzamos
képzés esetén minden hallgatói jogviszonya fennállása alatt egyszer – kaphat
méltányosságot. Amennyiben az alapképzésben résztvevő hallgató ezzel a jogával élt, és
mesterképzésben folyamatos jogviszony mellett folytatja tanulmányait, a méltányosság joga
a mesterképzés ideje alatt még egyszer megilleti.
(3) A méltányossági kérelem a Neptunban rendszeren keresztül leadható kérvénytípus.
(4) A méltányosság gyakorlása diszkrecionális jogkör, amelyet az egyetem rektora által
átruházott hatáskörben a kar dékánja gyakorol.
(5) A méltányossági határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.
(6) A méltányossági határozatot a Neptun rendszerben a „Hivatalos bejegyzések” mezőbe be
kell jegyezni, amely bejegyzés megtörténtéért az Egyetemi Tanulmányi Központ felelős.
(7) A méltányossági határozatban rendelkezni kell a hallgató számára biztosított
kedvezményről, a pótlás módjáról illetőleg arról, hogy a hallgató a továbbiakban
méltányossági kedvezményt nem kaphat.
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelmezése
88. §
(1) Jelen szabályzat értelmezésével kapcsolatban bármely hallgató, oktató illetőleg az egyetem
bármely szervezeti egysége írásban kérdést intézhet az egyetem oktatási-rektorhelyetteséhez.
Az oktatási rektorhelyettes a kézhezvételt követő 15 napon belül írásban köteles választ adni
a kérdésre. Az állásfoglalás alkalmazása az egyetem minden hallgatója, oktatója és
szervezeti egysége számára kötelező érvényű.
Átmeneti rendelkezések
89. §
(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 1993. évi felsőoktatási
törvény) alapján megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – változatlan szakmai
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követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával kell
befejezni.
(2) A 2005. évi felsőoktatási törvény alapján megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben –
változatlan szakmai követelmények, és vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával,
bizonyítvány kiállításával kell befejezni.
(3) Azok a hallgatók, akik az egyetemen a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték
meg, azt az egyetem által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési
követelmények szerint fejezhetik be, és a 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény
rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű
végzettséget tanúsító oklevelet szereznek. A hallgatók részére biztosított tanulmányi időt, a
tanulmányok megszakítását és szünetelését a hallgatói jogviszonyuk létesítésekor érvényes
rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. A hallgatói jogviszony megszűnésére
azonban jelen fejezet rendelkezései vonatkoznak.
(4) Az (1)-(3) bekezdés hatálya alá tartozó hallgatókra a korábbi Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat alkalmazandó. Ezen hallgatók jelen Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
rendelkezéseinek alkalmazása során hátrányosabb helyzetbe nem kerülhetnek a korábban
hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezéseihez képest kivéve, ha az eltérő
rendelkezés jogszabályon alapszik.
(5) Az Nftv. 112. § (1) pontja szerint, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján
megkezdett képzéseket - folyamatos képzésben - 2016. szeptember 1-jéig lehet változatlan
szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával
befejezni. Azok hallgatói jogviszonyát, akik e határidőig nem szerezték meg
végbizonyítványukat, e dátummal meg kell szüntetni. Azok a volt hallgatók, akik 2016.
szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek, 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.
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VIII. fejezet
A Tudományos Diákkör
A tudományos diákkörök célja
90. §
(1) A Nyugat-magyarországi Egyetemen a tudományos diákkör (a továbbiakban: TDK) a
komplex egyetemi képzés szerves része, az egyetemi tehetséggondozás megnyilvánulási
formája. Célja:
a)
a kötelező tananyagot meghaladó tudományos igényű önképzés elősegítése, mely
kiterjed a hallgatók szakmai és nyelvi ismereteinek elősegítésére,
b)
a tudományos megismerés gyakorlatának és a kutatás módszertanának elsajátítása,
c)
a hallgatók bevezetése az elméleti és gyakorlati kutató munkába,
d)
a doktori képzésbe való bekapcsolódás előkészítése,
e)
a TDK munka során elért eredmények szakmai nyilvánosságának megteremtése,
hasznosításának támogatása.
A diákkörök működése
91. §
(1) A TDK munka alapja a hallgató és konzulens között kialakult témaorientált személyes
kapcsolat. Konzulens lehet az egyetem oktatója, kutatója, valamint erre felkészült elméleti és
gyakorlati külső szakember.
(2) A TDK-nak minden egyetemi és főiskolai képzésben, alapképzésben és mesterképzésben
részt vevő hallgató a tagja lehet, aki kedvet érez képességeinek ilyen irányú fejlesztéséhez.
(3) Diákkört azonos tudományterület iránt érdeklődő hallgatók szervezhetnek.
(4) A tudományos diákkörök tanszékekhez vagy intézetekhez kapcsolódóan, azok szakmai
irányításával végzik tevékenységüket. A tanszéknél nagyobb szervezeti egységekben több
diákkör is működhet, a diákkörök egyidőben több szervezeti egységhez is kapcsolódhatnak.
(5) A tudományági diákkörök együttműködhetnek az egyetem többi tudományos diákkörével,
szakmai, tudományos szervezetekkel, egyesületekkel, szakmai körökkel.
(6) A diákkör nevében szerepelnie kell az egyetem nevének, s meg kell jelölni benne azt a
tudományágat, amelynek a művelését feladatául választotta. A megalakult tudományos
diákköröket az egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa nyilvántartásba veszi.
(7) Az egyetem pénzügyi támogatás formájában is gondoskodik a tudományos diákkörök
működési feltételeiről, jutalmazza a legkiválóbb dolgozatok készítőit, konzulenseit, a
diákköri munka szervezőit. Az éves támogatási összeget a kutatási rektorhelyettes
előterjesztése alapján (a NYME eredeti költségvetése részeként) az Szenátus fogadja el.

(8) A tudományos diákkörök öntevékenyen szervezik életüket, munkaprogramot állíthatnak
össze, amely a rendezvényeiket (előadó ülések, módszertani megbeszélések, vitaestek,
tanfolyamok, táborok, kutatásmódszertani tanulmányutak, stb.) tartalmazza.

(9)

A tudományos diákkörök tagjai a kutatási eredményeiket az évente megrendezendő kari
TDK konferencián mutathatják be. A konferencián előzetes jelentkezés után a külön
szabályozott formai követelményeknek megfelelő dolgozat rövid bemutatásával lehet az
elért eredményeket ismertetni. A konferencia jelentkezési lapja, a dolgozat és az előadás
egységes bírálati szempontjai karonként a kar sajátosságainak megfelelően a jelen
szabályzat mellékleteit képezik.

(10) A konferencián bemutatott dolgozat az előírt formában megszerkesztve szakdolgozatnak,
illetve diplomatervnek is beadható, a Kari TDK Tanács javaslatára országos és nemzetközi
konferenciákon bemutatható.
A diákkörök szervezeti rendje
92. §
(1) A karokon folyó diákköri munkát a Kari Tudományos Diákköri Tanácsok koordinálják.
(2) A Kari Tudományos Diákköri Tanács munkája fölött a felügyeletet az ezzel megbízott
dékánhelyettes látja el.
(3) A Kari Tudományos Diákköri Tanács tanár elnökét és titkárát a Kari Tanács, diák
társelnökét és titkárát a hallgatói önkormányzat delegálja a testületbe, tagjai a diákkörök
képviselői. A megbízatás a Kari Tanács megbízatásával azonos időtartamra szól. A delegált
tisztségviselők indokolt esetben megbízatásuk lejárta előtt is lemondhatnak vagy
visszahívhatók. Az időközben megüresedő helyekre a küldő szervek új tagokat delegálnak.
93. §
(1) A karok TDK-tevékenységének összehangolását az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács
végzi.
(2) Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke a tudományos rektorhelyettes, tagjai a
Szenátus által határozatlan időre választott titkár és a kari TDK Tanácsok tagjai, egyenlő
arányban karonként.
A diákköri tanácsok hatásköre
94. §
(1) Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács:
a)
koordinálja a karok TDK tevékenységét,
b)
az intézményi tudományos diákköri feladatokra rendelkezésre álló pénzeszközöket a
karok között felosztja,
c)
tájékoztatja a Szenátust a TDK munkáról,
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d)

folyamatos kapcsolatot tart az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal.

(2) A Kari Tudományos Diákköri Tanács:
a)
szervezi évente a kari TDK konferenciákat,
b)
ellátja a TDK tagok érdekképviseletét, a TDK juttatások elosztását,
c)
eldönti, hogy az országos és nemzetközi konferenciákon kik képviselik a Kart,
d)
szervezi a tudományos diákkörök közös akcióit,
e)
ápolja a hazai és külföldi társintézményekkel fenntartandó kapcsolatokat,
f)
kapcsolatot tart fent az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal.
A tudományos diákköri tevékenységet végző hallgatók jogai és kötelességei
95. §
(1) Azon hallgató, aki az egyetemen dolgozó konzulensének irányításával valamilyen téma
feldolgozására vállalkozott, használhatja a munkájához szükséges laboratóriumi
felszereléseket, eszközöket, műszereket, amelyek épségéért felelősséggel tarozik.
(2) Dolgozatának elkészítéséhez az egyetem biztosítja az informatikai központ, az egyetemi,
illetve kari könyvtár szolgáltatásait.
(3) Tanszéki ajánlással a témájának kidolgozásához szükséges mértékű tanulmányi könnyítést
kérhet a kar dékánjától (pl. tanulmányi szabadság a szemeszter meghatározott napjaira,
egyéni tanulmányi rend egy szemeszterre).
(4) Pályázhat az egyetemen kiírt különböző támogatások elnyerésére.
(5) Teljesítménye alapján - a Kari Tudományos Diákköri Tanács irányításával – különböző
szintű hazai és nemzetközi konferenciákra jelentkezhet.
(6) A hallgatót megillető szerzői jogra, valamint a mű értékesítésére vonatkozóan a 14. §
rendelkezései irányadóak.
(7) A TDK/OTDK konferencián való szereplését az ETK a leckekönyv/törzslap "Hivatalos
bejegyzések" rovatába írja be. (A bejegyzés szövege: Az .... évi kari/oszágos tudományos
diákköri konferencián … című dolgozatával szerepelt., illetve: Az .... évi kari oszágos
tudományos diákköri konferencián … című dolgozatával …… helyezést ért el / ....... díjat
érdemelt ki.)
(8) A hallgató munkája során köteles betartani mindazokat a rendszabályokat, amelyek az adott
munkahelyen a tűzesetek és a balesetek elkerülését, a dolgozó ember egészségének, az
eszközök épségének védelmét szolgálják.
(9) A hallgatót az általa okozott károkért anyagi felelősség terheli.
(10) A hallgató köteles betartani a tudományos élet etikai normáit.
(11) Támogató intézménye elvárja, hogy hallgatója az Alma Matert a különböző rendezvényeken
a legjobb tudása szerint, felelősséggel képviselje.
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A kari konferenciák szervezése
96. §
(1) A kari konferenciák kiírását a Kari TDK tanácsok végzik el.
(2) A dolgozatot a kiírásban megjelölt határidőn belül, 2 példányban, magyar és angol nyelvű
összefoglalóval kell a konferenciára leadni.
97. §
(1) A Kari TDK Tanács gondoskodik arról, hogy a dolgozatokat két-két bíráló véleményezze a
mellékelt pontozólap segítségével. Amennyiben a két bíráló pontszámai között az adható
maximum 25%-ánál nagyobb különbség van, harmadik bírálót kell felkérni.
(2) A konferencián a zsűri értékeli az előadást, és a dolgozatok, valamint az előadások
összpontszámát figyelembe véve ítéli oda a díjakat, helyezéseket.
(3) A konferencia után a beadott dolgozatok a Kari TDK Tanács gondozásában maradnak
legalább 2 évig, amíg az országos és nemzetközi konferenciákra való nevezéshez szükség
lehet rájuk, majd az érintett intézetbe kerülnek megőrzésre.
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IX. fejezet
Juttatási és térítési szabályzat
Általános rendelkezések
98. §
(1) Jelen fejezet az Nftv. 85/A-85/E. §, a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007.
Korm. rendelet, az Nftv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.)
Korm. rendelet és a Hallgatói Követelményrendszer 4. §-a alapján a hallgatóknak adható
juttatások és a hallgatók által fizetendő térítések szabályait tartalmazza. A hallgatói
juttatások mindenkori összegét az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés tartalmazza. Az e fejezetben
szabályozott hallgatói juttatások részletes elosztását a kari JTB határozza meg a
jogszabályok, a jelen szabályzat, illetve az 5. számú melléklet alapján, szeptember 30.
/február 28. napjáig Kari Tanácsi jóváhagyással minden félévre vonatkozóan.
(2) Az egyetemen a hallgatók részére adható hallgatói juttatások jogcímeit, a juttatásokra
jogosult hallgatói kört, a juttatás formáját, a juttatás forrását, a juttatás százalékos mértékét a
5. számú melléklet tartalmazza. A havi gyakorisággal fizetendő juttatások átutalásáról az
egyetem – a tanulmányi félé első hónapjának kivételével – a tárgyhó 10. napjáig köteles a
hallgató számlavezető pénzintézete felé intézkedni.
(3) A hallgató szociális alapú ösztöndíjat és doktorandusz ösztöndíjat egyidejűleg csak egy
felsőoktatási intézményben kaphat az állami költségvetés terhére. Amennyiben a hallgató
egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a
felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített államilag
támogatott hallgatói jogviszonyt. A hallgató beiratkozáskor írásban nyilatkozik arról, hogy
az egyetemen elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.
(4) Államilag támogatott hallgatónak minősül az államilag támogatott képzésben részt vevő, az
Nftv. 114/D. § (3) bekezdésében megjelölt hallgatói kör, valamint 2012. szeptemberétől a
magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgató. A magyar állami
részösztöndíjas hallgatót a magyar állami ösztöndíjas hallgatóval azonos mértékben, a
jogosultság megállapításakor 1,0-es szorzóval kell figyelembe venni.
(5) Jelen fejezet alkalmazásához az 51/2007. Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott fogalmak
(Értelmező rendelkezések) és az Nftv. alapján jelen paragrafus § (6)-(8) bekezdésében
meghatározottak irányadóak.
(6) A hallgatói normatíva juttatásának jogcímei a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet
és az Nftv. 85/C §. alapján:
a)
Teljesítmény alapú ösztöndíj (tanulmányi ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj)
b)
Szociális alapú ösztöndíj
c)
Doktorandusz ösztöndíj,
d)
Egyéb ösztöndíj.
(7) Hátrányos helyzetű hallgató vagy jelentkező: az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában
huszonötödik életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi
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igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 67/A. §-ában meghatározottak szerint hátrányos
helyzetűnek minősül [Nftv. 108. § 10. pont].
Halmozottan hátrányos helyzetű hallgató vagy jelentkező: az a beiratkozás (jelentkezés)
időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 67/A. §-ában meghatározottak szerint
halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül [Nftv. 108. § 9. pont].
(8) Jelen fejezetben meghatározott jogcímeken igénybe vehető hallgatói támogatások
igényléséhez benyújtandó hatósági igazolások, bizonyítványok, közokiratok és egyéb
okiratok fajtáját és formáját az Egyetemi Tanulmányi Központ és a kari honlapjok
tartalmazzák.
(9) Amennyiben a hallgatói juttatások kiutalásához szükséges adatokat a hallgató az aktuális
félév végéig, kétszeri felszólítás után sem pótolja, a Neptunban kiírt juttatási tételek törlésre
kerülnek. A felszólítást az Egyetemi Tanulmányi Központ a Neptun rendszeren keresztül
köteles a félév során kétszer, az első meghiúsult utalás után illetve a félév vége előtt 15
nappal úgy, hogy a pótlás után lehetőség legyen az utalás megtörténtére.
Eljáró testületek
99. §
(1) A hallgatói juttatási ügyek intézése a kari Juttatási és Térítési Bizottság (JTB) hatásköre.
(2) A kari Juttatási és Térítési Bizottság legalább hat tagú testület, tagjainak legalább 50%-át a
hallgatók adják. A bizottság pontos összetételét a kari ügyrend tartalmazza. A bizottság nem
hallgató tagjait a Kari Tanács választja mandátumának idejére egyszerű többséggel.
(3) A bizottság első fokon jár el a kar hallgatóit érintő, e szabályzat hatálya alá tartozó juttatási
ügyekben: dönt a hallgatókat megillető juttatási keretösszegek felhasználásáról. A térítési
ügyekben a Szenátus döntéséhez javaslatokkal élhet.
(4) A bizottság határozatai, döntései ellen, a közléstől számított 15 napon belül az érintett
hallgató fellebbezéssel élhet. A másodfokú jogkört a rektor által átruházott hatáskörben a
dékán gyakorolja. A másodfokú szerv a fellebbezést a kézhezvételtől számított 15 napon
belül bírálja el. A másodfokú határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye.
(5) A bizottság közreműködik a hallgatói juttatásokkal és térítésekkel kapcsolatos kari
sajátosságok kidolgozásában.

Tanulmányi ösztöndíj
100. §
(1) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi ösztöndíjban
az egyetem államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb
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50%-a részesülhet oly módon, hogy az egy hallgatónak megállapított ösztöndíj havi
összegének el kell érnie a hallgatói normatíva 5%-át.
(2) Az ösztöndíjban részesülök körének és számának meghatározásakor biztosítani kell, hogy az
azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetők és
az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek.
(3) Az egyetemre felvételi eljárás során felvételt nyert és beiratkozott hallgató a beiratkozást
követő első képzési időszakban (szemeszter) tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.
(4) Más felsőoktatási intézményből, karról, szakról, tagozatról átvételt nyert hallgató az első
teljesített aktív, államilag támogatott/állami ösztöndíjas féléve után részesül ösztöndíjban.
(5) Az egyetemnek a 2007. szeptember 1. előtt felvett hallgatók esetében a tanulmányi ösztöndíj
megállapítása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy e hallgatók közül az alacsony
tanulmányi teljesítményű hallgatók nem sorolhatók át költségtérítéses képzésre.
(6) A hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból történő szünetelése, megszűnése esetén a
tanulmányi ösztöndíj a szünetelés kezdetének napjától illetve a megszűnés napjától tovább
nem folyósítható. A hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén az adott félévben kifizetett
juttatást a hallgató köteles visszafizetni az egyetem részére.
Köztársasági ösztöndíj
101. §
(1) A köztársasági ösztöndíj a tanév teljes időtartamára (10 hónap) nyerhető el. Az ösztöndíj
havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy
tizedével.
(2) Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő
statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve
mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de legalább az egyetemen egy fő.
A karonkénti hallgatói arány felosztásáért az oktatási rektorhelyettes felelős. Az
ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki a
mindenkori jogszabály szerinti pályázati kiírásnak megfelel.
(3) Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást az egyetem minden
karán a határidő lejártát 30 nappal megelőzően, a pályázatok elbírálásának szempontjaival
együtt, közzé kell tenni. A pályázatokat a hallgató a karhoz nyújtja be. A pályázatokat a
Szenátus által delegált jogkörében a Kari Tanács rangsorolja. A pályázatok alapján az
egyetem augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatási és kulturális miniszternél az ösztöndíj
adományozására.
(4) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében
jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági
ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben meghatározott feltételek és az intézményi
keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta
meg, az oktatási és kulturális miniszter jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat
adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető figyelembe a köztársasági
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ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az intézmény a hallgatói
előirányzat vagy saját bevétele terhére köteles kifizetni.
(5) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.
(6) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból az intézményben megszűnik
vagy szünetel, a köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek
megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a köztársasági
ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév
második félévében már folytatja.
(7) A hallgató köztársasági ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több
intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben
részesül köztársasági ösztöndíjban, amellyel előbb létesített hallgatói jogviszonyt.
(8) Pályázatot
nyújthatnak be államilag támogatott/állami
(rész)ösztöndíjas
költségtérítéses/önköltséges teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók.

és

(9) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató jogviszonya megszűnik és
tanulmányait felvételi eljárás keretében mesterképzésben folytatja – függetlenül attól, hogy
azt másik felsőoktatási intézményben kezdi meg – a köztársasági ösztöndíj folyósítására az
új jogviszonya keletkezése esetén is jogosult.
Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj
102. §
(1) A tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgatók (pl. tanulmányi
versenyen elért helyezés, TDK munka) részére, pályázat alapján, havonta vagy egyszeri
alkalommal folyósított, meghatározott időre adható juttatás.
(2) A hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból történő szünetelése, megszűnése esetén az
intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a szünetelés kezdetének napjától
illetve a megszűnés napjától tovább nem folyósítható. A hallgatói jogviszony szüneteltetése
esetén az adott félévben kifizetett juttatást a hallgató köteles visszafizetni az egyetem
részére.
(3) A juttatás forrása saját bevétel is lehet. A juttatásra való jogosultság egyéb feltételeit a kari
melléklet tartalmazza.
Rendszeres szociális ösztöndíj
103. §
(1) Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, kérelmére, egy
tanulmányi félévre biztosított, havonta folyósított juttatás.
(2) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor az 51/2007. Korm. rendelet 21. §-ában
írtakat kell figyelembe venni.
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(3) Szociális juttatásra jogosult hallgató [51/2007. Korm. r. 2. § (1) bekezdés g) pont]: az a
teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes,
osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki
a)
államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként
vesz részt, vagy
b)
tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon,
szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag
támogatott képzésben való részvételre.
(4) A hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével –
tanulmányi félévente egyszer, egységesen vizsgálja a Juttatási és térítési bizottság, majd
ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek,
valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához.
(5) Az ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói
normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzet e alapján rendszeres szociális
ösztöndíjra jogosult az 51/2007. Korm. rendelet 21. §-ában foglaltakat figyelembe véve, és
a)
fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy,
b)
halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
c)
családfenntartó, vagy
d)
nagycsaládos, vagy
e)
árva.
(6) Az ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói
normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató amennyiben a hallgató szociális helyzet e alapján
rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult az 51/2007. Korm. rendelet 21. §-ában foglaltakat
figyelembe véve, és
a)
hátrányos helyzetű, vagy
b)
gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
c)
félárva.
(7) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgatónak egy tanévre biztosított, havonta folyósított
juttatás, melyet az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgató az aktuális
félév második hetében kérvényezhet. A rendszeres szociális ösztöndíjat a hallgatónak a
Neptunban leadott adatlapon kell kérvényeznie, a szükséges mellékletek csatolásával
egyidejűleg. A határidőn túl és/vagy hiányosan leadott pályázati űrlapokat a bizottság
elutasítja. A pályázatok elbírálása a kari JTB hatásköre.
(8) A rendszeres szociális ösztöndíj abban az esetben kerülhet csak kifizetésre, ha a pályázó
kérelmével a JTB által meghatározott minimum ponthatárt elérte, melyet a JTB a szemeszter
első ülésén határoz meg.
(9) A rendszeres szociális támogatásból a képzés teljes időtartamára kizárandó az a hallgató, aki
a)
valamely adatot, tényt hamis színben tüntet fel,
b)
valótlan adatot, tényt állít,
c)
nyilvánvalóan alaptalanul hivatkozik valamely adatra, tényre,
és ezzel a JTB megtévesztésére törekszik.
(7) A hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból történő szünetelése, megszűnése esetén a
rendszeres szociális ösztöndíj a szünetelés kezdetének napjától illetve a megszűnés napjától
tovább nem folyósítható. A hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén az adott félévben
kifizetett juttatást a hallgató köteles visszafizetni az egyetem részére.
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Rendkívüli szociális ösztöndíj
104. §
(1) A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának
kiegyenlítésére, kérelem alapján folyósított egyszeri juttatás. A beérkezett hallgatói
kérelmekről a Juttatási és térítési bizottságnak legalább havonta egyszer döntést kell hozni.
A kifizetésről a döntés jogerőre emelkedését követő 8 napon belül kell intézkedni.
(2) A hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból történő szünetelése, megszűnése esetén a
rendkívüli szociális ösztöndíj a szünetelés kezdetének napjától illetve a megszűnés napjától
tovább nem folyósítható. A hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén az adott félévben
kifizetett juttatást a hallgató köteles visszafizetni az egyetem részére.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
105. §
(1) Az ösztöndíjra vonatkozó szabályokat az 51/2007. Korm. rendelet 18-20. § tartalmazza
Alaptámogatás
106. §
(1) Az első alkalommal a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben állami ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első
bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű
alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 103. § (5-6.) bekezdésében foglalt
feltételeknek megfelel.
(2) Az első alkalommal teljes idejű mesterképzésben államilag ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt
létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 75%ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 103. § (5-6.)
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj
107. §
(1) A szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott hathét, vagy annál hosszabb idejű, egybefüggő szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatóknak
adható. A szakmai gyakorlati ösztöndíjat kérelmezni kell.

98

(2) Az ösztöndíjban az az állami ösztöndíjas, teljes idejű képzésben résztvevő hallgató
részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő
helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai
gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke legalább 25 km.
(3) A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át
nem haladhatja meg.
(4) A hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból történő szünetelése, megszűnése esetén a
szakmai gyakorlati ösztöndíj a szünetelés kezdetének napjától illetve a megszűnés napjától
tovább nem folyósítható. A hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén az adott félévben
kifizetett juttatást a hallgató köteles visszafizetni az egyetem részére.

Egyéb hallgatói ösztöndíjak
108. §
(1) A karok a hallgatói juttatásokhoz nyújtott költségvetési támogatás terhére, valamint saját
bevétel terhére a jogszabályban és jelen szabályzatban felsoroltakon kívül más
ösztöndíjalapot is képezhetnek (pl. szakkollégiumi ösztöndíj, hátrányos helyzetű hallgatók,
sportolók tanulmányi költségeit kiegészítő ösztöndíjak). Az ösztöndíjalapból pályázati úton
mind az államilag támogatott, mind a költségtérítéses/önköltséges hallgatók részesülhetnek.
Az ösztöndíj odaítélésnek objektív elveit és feltételeit a kari mellékletek tartalmazzák. Az
ösztöndíj kifizetése a Neptun rendszerben történik.
(2) A Kari Tanács az ösztöndíjalap létrehozását és a pályázható ösztöndíj elbírálásának rendjét
előzetesen véleményeztetni köteles a Gazdasági Igazgatósággal és az oktatási
rektorhelyettessel.
(3) A hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból történő szünetelése, megszűnése esetén a
egyéb hallgatói ösztöndíj a szünetelés kezdetének napjától illetve a megszűnés napjától nem
folyósítható. A hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén az adott félévben kifizetett
juttatást a hallgató köteles visszafizetni az egyetem részére.
(4) Saját bevétel [51/2007. Korm. r. 2. § (1) bekezdés h) pont]: az Nftv. 82. § (1)-(2) bekezdése
szerinti térítési díj, továbbá az intézményi szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj,
valamint az intézmény vállalkozási tevékenységének eredménye, gazdasági társaságtól
kapott támogatásból származó bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj
fizetésére kapott támogatás.
Jegyzet előállítás támogatása
109. §
(1) A juttatásra rendelkezésre álló összeget az egyetem jegyzetek előállítására, azok
hallgatókhoz való eljuttatásnak segítésére, fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait
segítő eszközök beszerzésére használhatja fel. A rendelkezésre álló összeg nagyságáról a
Gazdasági Igazgatóság minden év november 15. napjáig írásban tájékoztatja a kari
vezetőket. A támogatás felhasználásáról a Kari Tanács dönt. A támogatás felhasználását a
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HÖK előzetes véleményezi. A támogatás felhasználásáról a rektor évente egyszer, minden
év május 31. napjáig írásban tájékoztatja a hallgatói önkormányzatot.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg – a HÖK egyetértésével - felhasználható
elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök
beszerzésére, amennyiben azt digitális tananyag előállítására, beszerzésére vagy a
fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszköz beszerzésére fordítja az egyetem.
Kulturális és sporttevékenység támogatása
110. §
(1) A kulturális tevékenység körébe tartozik különösen az egyetem keretei között a hallgatók
részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karriertanácsadás, életviteli és tanulmányi, valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás.
(2) A sporttevékenység körébe tartozik különösen az egyetem keretei között a hallgatók részére
szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra
nevelést biztosító tevékenység, életmód-tanácsadás.
(3) A karok számára a hallgatói létszám után folyósítandó kulturális és sporttevékenység
támogatás külön témaszámon kerül nyilvántartásra minden karon. Ezt a keretet kizárólag a
kari Juttatási és Térítési Bizottság döntése alapján lehet felhasználni.
Kollégiumi elhelyezés
111. §
(1) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető. A pályázati kérelmeket objektív,
pontozásos rendszerben kell elbírálni. Az elbírálás rendjét és a szempontokat a kollégiumi
szabályzat tartalmazza.
Tehetségbónusz
112. §
(1) Azon államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges teljes
idejű képzésben részt vevő hallgatók, akik a köztársasági ösztöndíj feltételeinek
megfelelnek, a kötelezően elvégzendő alap- és mesterképzésben illetve osztatlan képzésben
+10% krediten túl a következő tanév mindkét félévére további tantárgyakat térítésmenetesen
felvehetnek. A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók tanulását ne a 10%os többlet-kredit limit, hanem kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük
korlátozza.
Az államilag támogatott és a költségtérítéses/önköltséges képzés közötti átsorolás rendje
113. §
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(1) A HKR 69. § alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint
lehet államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses
[önköltséges] hallgató. A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi
időtartamra szól.
(2) Az államilag támogatott és költségtérítéses/önköltséges finanszírozási forma között átsorolás
szabályait az Nftv. 48. § (2)-(3) bekezdés, 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 61. § alapján 5.
számú melléklet tartalmazza. Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas
képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára
sorolható át.
(3) A 2007. szeptember 1-je előtt tanulmányait államilag támogatott képzésben kezdő hallgató
tanulmányai teljesítménye miatt nem sorolható át költségtérítéses képzésre.
(4) Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.
A hallgatók által fizetendő térítések
114. §
(1) Az államilag támogatott/állami(rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók által, az
Nftv. 82. § (1)-(2) és a 83.§ (1) bekezdés szerinti, térítési díj ellenében igénybe vehető
szolgáltatásokat és a térítési díjakat a (3) pont tartalmazza.
(2) A költségtérítéses/önköltséges hallgatók költségtérítési díjait a 7. számú melléklet
tartalmazza. (Nftv. 83.§ (2) bekezdés)
(3) Az egyetem az ugyanabból a tantárgyból tett ismétlő javító vizsgát, előadások,
szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok ismételt felvételét,
a térítési és juttatási szabályzata a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott
kötelezettség elmulasztását vagy késedelmes teljesítését fizetési kötelezettséghez köti. A
fizetési kötelezettség mértéke esetenként nem haladhatja meg teljes munkaidőre
megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) öt százalékát, valamint a térítési
díjak kumulált összege – kivéve jelen szabályzat 114. § (3) bekezdés k) pontjának
figyelembevétele nélkül - nem lehet magasabb, mint a költségtérítési díj/önköltség fele.
Térítési díj megnevezése

1

2
3

4

átvételi kérelem intézményen belül:

szak/tagozatváltás azonos képzési területen és képzési szinten,

alapképzésből osztatlan tanárképzésre,

osztatlan tanárképzésről alapképzésre.
diákigazolványt az adott félévre érvényesítő első matrica után kiadott
minden további matrica
diplomamunka/szakdolgozat/téma/konzulens váltás
diplomaosztó ünnepséggel kapcsolatos díjak
BPK
EMK
KTK
SKK karokon
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Összeg

3 000 Ft

4 500 Ft
3 000 Ft

10.000 Ft/fő

Térítési díj megnevezése

5
6
7
8

9

BDPK,TTMK hallgatóknak (talár)
BDPK,TTMK (igazolás mappa)
egyéb tanulmányi kérelem
harmadik és minden további tárgyfelvétel
határidő elmulasztása
hitelesítés
idegen nyelv oktatás
BPK
EMK
SKK hallgatóinak a második nyelvi kurzusfelvétel esetén (a
követelmények nem teljesítése miatt)

idegennyelv oktatás
10 KTK hallgatóknak minden olyan kurzusfelvétel esetén, ha a hiányzások
száma meghaladja a 25%-ot
11 idegen nyelvi képzési hozzájárulás BPK hallgatók (német nyelvű ovped)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

idegen nyelvű hallgatói jogviszony igazolás
igazolatalan távolmaradás vizsgáról
jogorvoslat/fellebbezés
költségtérítési díj/önköltség befizetési határidő elmulasztása
kreditelismerési kérelem
kreditigazolás/tárgyteljesítési igazolás
leckekönyv másodlat készítése (hagyományos leckekönyvvel
rendelkezők)
összes előírt kredit 110% -ának felvétele után minden felvett kredit
(félévente történő kiírással)
részképzésben résztvevők költségtérítési díja
sikertelen záróvizsga megismétlése
szakirány/specializáció/tanári modul/műveltségi terület módosítás
számlajavítási kérelem (kivéve a céges számlák esetében)
befizetés visszautalása
ugyanabból a tanegységbóől harmadik és minden további vizsga
ugyanabból a tanegységbóől harmadik és minden további szigorlat
utólagos regisztráció
utólagos tárgyfelvétel/tárgyleadás

Összeg
3000 Ft
600 Ft
2 000 Ft
5 000 Ft
200 Ft/oldal

25 000 Ft/
kurzusfelvétel

25 000 Ft/
kurzusfelvétel
180 000
Ft/félév
2 000 Ft
5 000 Ft/vizsga
5 000 Ft
5 000 Ft
3 000 Ft
5 000 Ft
5 000 Ft
4 000 Ft/kredit
4 000 Ft/kredit
20 000 Ft
4 500 Ft
5 000 Ft
1 000 Ft
2 000 Ft
3 000 Ft
4 500 Ft
2 000 Ft

(4) A további, az egyetemmel hallgatói jogviszonyban nem állók számára nyújtott
szolgáltatások díjai:
Szolgáltatási díj megnevezése
a) felvételi eljárás díja (MA/MSc szakokra jelentkezők)
felvételi eljárás díja (külföldi állampolgárságú hallgatók számára
b)
meghirdetett képzéseken)
c) felvételi eljárással összefüggő alkalmassági vizsga
felvételi eljárással összefüggő előzetes kreditelismerési eljárás (MA/MSc
d)
szakokra jelentkezők)
e) díszoklevél kiállítása (BPK volt hallgatói)

Összeg
4000 Ft
9000 Ft
4000 Ft
4000 Ft
5000 Ft

(5) A befizetett költségtérítési díjak/önköltségek a karok saját bevételét képezik. Amennyiben a
hallgató a statisztikai határnapig (október 15./március 15) bejelenti, hogy hallgatói
jogviszonyát szünetelteti -passziválási kérelmet ad le -, a félévre vonatkozó költségtérítési
díj/önköltség 50-%-át és minden további megkezdett hónap után további 10 %-ot köteles
befizetni.
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(6) Amennyiben a hallgató a költségtérítési díj/önköltség teljes összegét befizette a passziválási
kérelem leadása előtt, úgy számára az időarányos részt az (5) pont szerint az egyetem
visszatéríti.
(7) Amennyiben a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá
baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni, rendkívüli passziválási kérelmet nyújt be -, a befizetett költségtérítési díjat/önköltséget az
egyetem visszatéríti.
(8) Bármely, a hallgató által fizetendő térítési díj kizárólag a Neptun-rendszerben fizethető be.
(9) A lejárt fizetési kötelezettség teljesítése feltétele a tanulmányok folytatásának, beleértve az
új hallgatói jogviszony létesítését is. Amennyiben a hallgatónak lejárt fizetési tartozása van:
a)
nem jelentkezhet vizsgára,
b)
a következő félévre nem jelentkezhet be,
c)
nem vehet fel tárgyat,
d)
záróvizsgán nem vehet részt,
e)
oklevelét nem kaphatja kézhez.
(10) . A hallgató a téves befizetés tényét a Neptunon beadható kérvénnyel jelzi. A téves
befizetést az egyetem visszatéríti. Amennyiben a hallgató a befizetés esedékességétől
számított két hónapon belül nem él e jogával, úgy a visszafizetésre nem tarthat igényt.
(11) Amennyiben a hallgató önhibáján kívül kényszerült a kérvény leadására, az ETK-val történő
egyeztetés után, a kérvény díját visszakapja

A költségtérítéses/önköltséges hallgatókra vonatkozó rendelkezések
115. §
(1) A költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatók esetén a hallgatói képzési
szerződésben meghatározott költségtérítési díj/önköltség tartalmazza az Nftv. 81. § (1)-(2)
bekezdésben megjelölt szolgáltatásokat. Minden egyéb szolgáltatásért a hallgatónak térítési
díjat kell fizetni, amely megegyezik az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók
számára a 114. § (3) bekezdésben megszabott díjjal.
(2) A kar-, szak-, és intézményváltó hallgatókkal az intézmény új hallgatói képzési szerződést
köt. Szakváltás esetén a feltételek teljesítése szempontjából az újabb szak képzési ideje,
képzési költsége az irányadó (Nftv. 48/B. § (8)). Tagozatváltás esetén az adott képzésen
keletkezett jogviszony időpontjában érvényes képzési költséget kell figyelembe venni.
(3) Ha a hallgató költségtérítési díja/önköltsége kiegyenlítése nem magánszemély, hanem
adószámmal rendelkező partner által történik, a hallgató köteles kötelezettségvállalási
nyilatkozatot elektronikus úton benyújtani a 4. számú melléklet alapján. A
kötelezettségvállaláson a partner köteles nyilatkozni a számla típusáról (elektronikus, papír
alapú). Az átutalásos számlakérelem leadásakor, a számla kiállításától számítottan a fizetési
határidő 15 nappal meghosszabbodik. A fizetési határidő betartása a hallgató kötelessége.
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(4) A költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgató egyedi kérelme alapján,
részletfizetési kedvezményt kaphat. A részletfizetési kedvezmény két részletben biztosítja a
hallgatónak az költségtérítési díj/ önköltség megfizetését:
1. részlet: szeptember 15. / február 15.
2. részlet: november 10. / április 10.
(5) Bármelyik részlet késedelmes fizetése esetén a hallgató a 114.§ (3) pontban meghatározott
késedelmi díjat köteles megfizetni a 114. § (9) bekezdésben írt szankciók egyidejű
alkalmazásával.
(6) Részletfizetési kedvezmény kizárólag félévenként adható. A részletfizetési kedvezmény
elutasítását indokolni kell. Késedelmes regisztráció esetén részletfizetési kedvezményre
irányuló kérvényt a hallgató nem nyújthat be.
(7) A költségtérítési díj/önköltség befizetési határideje:
a)
felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés, és felsőbb éves szakirányú
továbbképzés esetén: az őszi félévben szeptember 15., a tavaszi félévben február 15.,
b)
elsőéves (az adott félévben felvételt nyert) szakirányú továbbképzés esetén
október31./ március 31.
Fizetési kedvezmények
116.§
(1) A költségtérítéses/önköltséges hallgató kérelme alapján, a költségtérítési díj/önköltség
összegéből mérséklés adható, a dékán előterjesztése alapján a rektor döntése és a kancellár
egyetértése esetén, amennyiben a hallgató a KKK-ban meghatározott képzési időt túllépte,
félévente:
a)
0-9 felvett kredit esetén: 40% költségtérítési díj/önköltség mérséklés
b)
10-19 felvett kredit esetén:
20% költségtérítési díj/önköltség mérséklés
c)
20 felvett kredittől:
nincs mérséklés.
A hallgatói jogviszonyban álló hallgatókkal szembeni követelések érvényesítésének rendje
117. §
(1) Az aktív hallgatói jogviszonyú, lejárt tartozással (költségtérítési díj/önköltség, egyéb térítési
díj, ide nem értve: kollégiumi díj) rendelkező hallgatót az ETK köteles Neptun üzenetben
felszólítani a tartozás rendezésére. A befizetési határidő lejárta után az 5000 Ft késedelmi díj
kerül kiírásra.
(2) Ha a hallgató a Neptun-üzenetben kiküldött első felszólítás ellenére sem fizeti be a kiírt
díjakat az üzenetben megadott határidőig, akkor az Egyetem ismételten - Neptun-üzenetben
- szólítja fel a tartozó hallgatót.
A felszólítás szövege:
Nyilvántartásunk szerint Önnek lejárt tartozása áll fenn a Nyugat-magyarországi
Egyetemmel szemben. Felszólítom, hogy lejárt tartozását 8 napon belül megfizetni
szíveskedjék. Tájékoztatom, hogy a lejárt tartozás megfizetéséig a Neptun rendszerben
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vizsgára nem jelentkezhet, nem regisztrálhat a következő félévre, nem vehet fel tárgyat, nem
záróvizsgázhat.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a tartozásának meg nem fizetése esetén követelést az
egyetem jogi úton érvényesíti.
(3) Ha a hallgató fizetési kötelezettségét nem tudja teljesíteni, és írásban kéri a hallgatói
jogviszonya megszüntetését, az egyetem az Nftv. 59. § (1) bek. b) pontja alapján jogosult a
hallgatói jogviszonyt megszüntetni a bejelentés napján. A hallgatói jogviszony
megszüntetése határozatban a lejárt tartozás megfizetésére vonatkozóan is rendelkezni kell
és azt igazolható módon át kell adni a hallgatónak (személyes átvételnél aláírás, vagy postai,
tértivevényes levél.)
A hallgatói jogviszonyt megszüntető határozat szövege:
Önnek az NYME-vel fennálló hallgatói jogviszonya, … napján kelt, … iktatószámú….
kérésének megfelelően a … nappal a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 59. §
(1) bek. b) pontja alapján … nappal megszűnik. Tájékoztatom, hogy a hallgatói
jogviszonyának megszűnése a … jogcímű, .. összegű az egyetemmel szemben fennálló, lejárt
tartozását nem érinti. Felszólítom, hogy tartozását jelen levél kézhezvételét követőn 8 napon
belül Neptun-rendszeren keresztül megfizetni szíveskedjék. Tájékoztatom, hogy a felszólítás
eredménytelensége esetén a követelést az egyetem jogi úton érvényesíti. Amíg az egyetem
felé tartozása áll fenn, újabb hallgatói, vagy polgári jogi, munkajogi jogviszonyt az
egyetemmel nem létesíthet.
(4) Amennyiben a felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal szünteti meg a hallgató
jogviszonyát és a hallgatónak lejárt tartozása van, a hallgatót ebben az esetben is fel kell
szólítani a lejárt tartozás megfizetésére. A hallgatói jogviszony megszűnésétől függetlenül a
tartozás fennmarad. E felszólítást, a hallgatói jogviszony megszüntetés c. határozattal
egyben, igazolható módon át kell adni a hallgatónak (személyes átvételnél aláírás, vagy
postai, tértivevényes levél.)
A hallgatói jogviszony megszüntetésére vonatkozó határozatnak tartalmaznia kell a
következő szöveget:
„Tájékoztatom, hogy a hallgatói jogviszonyának megszűnése a … jogcímű, .. összegű az
egyetemmel szemben fennálló, lejárt tartozását nem érinti. Felszólítom, hogy tartozását jelen
levél kézhezvételét követőn 8 napon belül Neptun-rendszeren keresztül megfizetni
szíveskedjék. Tájékoztatom, hogy a felszólítás eredménytelensége esetén a követelést az
egyetem jogi úton érvényesíti. Amíg az egyetem felé tartozása áll fenn, újabb hallgatói, vagy
polgári jogi, munkajogi jogviszonyt az egyetemmel nem létesíthet.”
Külföldi állampolgárok magyarországi tanulmányainak támogatása
118. §
(1) Kétoldalú nemzetközi szerződés, a kedvezménytörvény, vagy az emberi erőforrások
minisztere döntése alapján az egyetemen tanulmányokat folytató külföldi állampolgárságú
hallgató az 51/2007. Korm. r. 26-27. §-ai alapján ösztöndíjban részesülhet.
119. §
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(1) Az Nftv. 39. § (1) bek. szerint minden jog megilleti, ami a magyar állampolgárokat. A
szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó
azon hallgatók támogatási ideje, akik korábban államilag támogatott képzésben vettek részt
és államilag támogatott mesterképzésre vettek fel, két félévvel megnövekedik.
Az Európai Gazdasági Térség országaiban részképzésben részt vevő hallgató ösztöndíja
A külföldi részképzésben résztvevő hallgatóra vonatkozó szabályok
120. §
(1) Az 51/2007. (III. 6.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése alapján a magyar állampolgárok
számára, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz
segítséget nyújtó ösztöndíj nyilvános pályázati úton nyerhető el.
(2) A pályázat
a)
a nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárok számára az anyanyelven - az adott
országgal kötött kétoldalú nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint b)
külföldi teljes vagy részképzés keretében államilag elismert felsőoktatási
intézményben folytatott tanulmányok segítését szolgálja.
(3) A pályázatot - a költségvetési törvényben meghatározott keretek között - az oktatásért
felelős miniszter írja ki és a Balassi Intézet bonyolítja le.
(4) A pályázat elbírálására a vonatkozó két- vagy többoldalú nemzetközi szerződések és a
pályázók tanulmányi teljesítménye alapján kerül sor.
(5) A pályázatokat a Balassi Intézethez kell benyújtani, amely rangsorolja azokat. Az oktatásért
felelős miniszter a rangsorolás és a (4) bekezdésben megállapított elvek alapján - szükség
szerint szakértők bevonásával - dönt a pályázatokról, értesíti a pályázót, és hallgató esetén a
felsőoktatási intézményt is.
(6) A pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatása alapján és az
egyetem honlapján közzé kell tenni.
(7) A pályázat benyújtási határideje legkorábban a közzétételtől számított 30. nap.
Átmeneti rendelkezések
121. §
A 2015. évi CXXXI. törvény szerint kell megállapítani a hallgatói juttatásokat a 2005. évi
CXXXIX. törvény alapján tanulmányaikat megkezdett azon jogosult hallgatók részére,
a)
akik tanulmányaikat 2008. szeptember 1-jét megelőzően kezdték meg és hallgatói
jogviszonyuk 2016. szeptember 1-jét követően is fennáll, 2016. szeptember 1-jétől,
b)
akik tanulmányaikat 2008. augusztus 31-ét követően kezdték meg, és hallgatói
jogviszonyuk 2017. szeptember 1-jét követően is fennáll 2017. szeptember 1-jétől,
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c)

akik tanulmányaikat 2009. augusztus 31-ét követően kezdték meg, és hallgatói
jogviszonyuk 2018. szeptember 1-jét követően is fennáll 2018. szeptember 1-jétől.

107

X. fejezet
Hallgatói Munkavédelmi Szabályok
A munkavédelmi szabályzat hatálya
122. §
(1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, illetve a végrehajtására kiadott
5/1993. (VII. 26.) MÜM rendelet, a Biztonságvédelmi Szabályzat valamint az egyéb
jogszabályokban megfogalmazott biztonsági és egészségügyi követelmények betartása
érdekében a Szenátus a munkavédelem rendjét az alábbiak szerint szabályozza.
(2) Jelen fejezet hatálya az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre terjed ki. A
fejezetben nem szabályozott eljárások tekintetében a Biztonságvédelmi Szabályzat
rendelkezései irányadóak.
A hallgatók általános munkavédelmi kötelezettségei
123. §
(1) A hallgató köteles a munkavédelmi vonatkozású jogszabályokat, az általános és szakmai
munkavédelmi előírásokat betartani.
(2) A hallgató köteles a tudomására jutott rendellenességeket azonnal jelenteni, közvetlen
veszély esetén a helyszínt elhagyni.
(3) Aki vét az általános munkarend ellen, alkohol, vagy más bódító készítmények hatása alatt
áll, saját hibájából nem vesz részt a munkavédelmi oktatáson, az előírt orvosi vizsgálaton
nem jelenik meg, továbbá gyakorlati foglalkozáson a védőeszközt nem vagy
rendellenesen használja, a foglalkozástól el kell tiltani és fegyelmi eljárás
kezdeményezhető ellene.
(4) Az intézményben valamennyi hallgatót munkavédelmi tájékoztatásban kell részesíteni.
A munkavédelmi oktatás rendje
124. §
(1) Előzetes munkavédelmi oktatás:
a)
Az intézményhez belépő új elsőéves hallgatót csak a munkavédelmi ismeretekről
szóló tájékoztatást követően lehet oktatási rendbe bocsátani. Hat hónapot
meghaladó távollét után ismét oktatásba állókat munkavédelmi oktatás
szempontjából új belépőnek kell tekinteni.
b)
A hallgatók munkavédelmi tájékoztatása beiratkozáskor, bejelentkezéskor történik
meg, amikor erről aláírásával nyilatkozik. Az intézményen és egységein belül való
áthelyezés, átirányítás során a hallgatókat az oktatás megkezdése előtt gyakorlati
munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.

c)

A helyi körülményekre vonatkozó munkavédelmi oktatást az az oktatási egység
tartja, ahol az oktatás történik.

(2) Ismétlődő munkavédelmi oktatás
Az ismétlődő munkavédelmi oktatást évenkénti gyakorisággal kell végrehajtani.
(3) Rendkívüli munkavédelmi oktatás
Súlyos, halásos, vagy kettőnél több személy egyidejű sérülését eredményező baleset
esetén a veszélyeztetett hallgatói körnek a balesetek elkerülése érdekében rendkívüli
munkavédelmi oktatást szükséges tartani.
(4) A munkavédelmi oktatás rendje
a)
A szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a hallgatói
jogviszony létesítését megelőzően a hallgató – beleértve a hat hónapot meghaladó
távollét után ismét oktatásba álló hallgató is – személyesen jelenjen meg előzetes
gyakorlati oktatás céljából.
b)
A gyakorlati munkavédelmi oktatást az alkalmazás szerint illetékes vezető köteles
a gyakorlat (labor) előtt megtartani, és annak megtörténtét dokumentálni.
c)
A munkavédelmi oktatást szorgalmi időben kell megtartani.
d)
A munkavédelmi oktatás fő témáit előre meg kell határozni. A tematikát az
oktatónak kell összeállítani.
e)
Az előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatás elsősorban a következőkre
terjedjen ki:
Elméleti oktatás:

munkavédelmi alapfogalmak, általános szabályok,

a munkavédelemmel kapcsolatban a hallgató-tanuló számára biztosított
általános jogok és kötelességek,

a hallgató képzéséhez szükséges technológiai, műveleti, kezelési,
karbantartási utasítások,

a balesetek bejelentési kötelezettsége,

védőfelszerelés, védőruha használatának jelentősége, kötelezettsége,

az intézményre vonatkozó speciális munkavédelmi szabályok ismertetése
(labor), a munkavédelmi előírások megszegésének következményei.
Gyakorlati oktatás:

a munkavégzésre vonatkozó biztonságos munkavégzés a jelentkező
balesetveszélyek és a baleset elkerülésének módja,

a munkafegyelem,

a gyakorlati hely és környezetével kapcsolatos balesetveszélyek és ezek
elkerülése,

a
védőberendezések,
védőfelszerelések,
védőruházat
gyakorlati
alkalmazásának kötelmei,

a
gyakorlattal
kapcsolatos
speciális
munkavédelmi
előírások
végrehajtásának gyakorlati bemutatása,

elsősegélynyújtás.
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Egyéni védőfelszerelések, elsősegélynyújtás
125. §
(1) Abban az esetben, ha a hallgató az előírt és részére biztosított egyéni védőfelszerelést
nem használja, a foglalkozáson való részvételtől el kell tiltani.
(2) Ha az előírt egyéni védőfelszerelés valamely oknál fogva nem biztosított, a
gyakorlatvezető köteles a munkavégzést megtiltani. A védőfelszerelés elhasználódása
esetén azonnal gondoskodni kell a kicseréléséről. A hallgató az egyéni védőfelszerelést
munkahelyéről nem viheti el.
(3) A hallgató anyagi felelősséggel tartozik, ha a részére kiadott védőfelszerelést nem a
rendeltetésének megfelelően használja és az emiatt idő előtt elhasználódik.
(4) A szükséges védőfelszerelések igényfelmérését, szükségességének és fajtáinak
megállapítását, az igénylés kezdeményezését az egységek vezetői végzik. Kizárólag
minősített védőfelszerelés kerülhet beszerzésre.
(5) Elsősegélynyújtást csak képzett személy végezhet.
(6) Az elsősegélynyújtó személy nevét és helyét a portán levő táblán kell feltüntetni.
(7) Az elsősegélynyújtók megbízásáról a gazdasági főigazgató, kollégiumokban a
kollégiumigazgató, a gyakorló iskolában az igazgató, képzésükről a munkavédelmi
megbízott gondoskodik.
A munkavégzésre vonatkozó általános magatartási szabályok
126. §
(1) Minden területen biztosítani kell az adott tevékenységhez szükséges létszámot,
eszközöket, a biztonságos oktatás és sportolás feltételeit.
(2) Abban az esetben, ha valamely tevékenységet két vagy több személy végez, a
tevékenységet végzők közül egyet a tevékenység irányításával meg kell bízni és ezt a
csoport tagjaival közölni kell. Ennek a végrehajtásáért a tevékenységet közvetlenül
elrendelő oktató a felelős.
(3) Minden hallgató csak a vezetője által meghatározott tevékenységet folytathat.
(4) Ettől eltérni csak akkor lehet, ha:
a)
nincs meg a sportolás biztonsági feltétele,
b)
a beavatkozás baleset megelőzését, elsősegélynyújtást, vagy nagyobb kár
megelőzését szolgálja.
(5) Olyan munkakörülmény esetén, amikor bárkinek életét, testi épségét vagy egészségét
közvetlenül vagy közvetve veszély fenyegeti, a veszély elhárításáig oktatást végezni,
vagy végeztetni tilos!
(6) A biztonságos oktatás érdekében a munkahelyre szeszesitalt bevinni, ott szeszesitalt
fogyasztani tilos!
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(7) A hallgató köteles jelezni közvetlen vezetőjének, oktatójának, ha egészségügyi okok
miatt vagy más okok folytán tevékenységét testi épsége veszélyeztetése nélkül nem tudja
ellátni. Ilyen esetben a közvetlen vezető, oktató köteles intézkedni a panasz orvoslása
érdekében.
(8) Az intézmény területén tilos minden olyan magatartás – fegyelmezetlenség, játék, oktatás
közben zavarás –, amely a biztonságos képzést akadályozza. A tevékenységet közvetlenül
irányító oktató köteles meggyőződni arról, hogy a körülmények a biztonsági
követelményeknek megfelelnek-e.
Fegyelmi felelősség
127. §
(1) Azokat a hallgatókat, akik a munkavédelmi kötelezettségeiket elmulasztják, szándékosan
megszegik, akkor is felelősségre kell vonni, ha balesetet nem idéznek elő. Így különösen,
ha:
a)
a részére előírt és rendelkezésre bocsátott egyéni védőeszközt figyelmeztetés
ellenére nem használja, illetve a rendeltetésszerű használatától eltér,
b)
az előírt orvosi vizsgálatokon saját hibájából nem vesz részt,
c)
a rá nézve kötelező és elvárható munkát, a felszerelések ellenőrzését nem végzi el
és ezzel magát, hallgatótársát veszélyezteti, vagy balesetet idéz elő,
d)
az előírt munkavédelmi oktatáson saját hibájából nem vesz részt,
e)
a balesetét, sérülését, rosszullétét, veszélyhelyzetet eredményező eseményt nem
jelenti azonnal oktatójának.
Egyes különös szabályok
128. §
(1) Sportolás vagy azt kiegészítő tevékenység kizárólag intézkedésre jogosult felelős vezető,
oktató irányításával történhet.
(2) Méreg felhasználás:
a)
Az intézményben szükségszerűen felhasználásra kerülő mérgek vásárlása,
szállítása, tárolása, kiadása, felhasználása csak a vonatkozó jogszabály
betartásával történhet.
b)
Az egységileg illetékes egység vezető köteles gondoskodni arról, hogy

megfelelő tárolási lehetőség álljon rendelkezésre,

írásban megbízott, szakképzett személy lássa el a méregkezelést, tárolási
teendőket, a kiadását és felhasználását.
c)
Az illetékes egység vezetője felelős azért, hogy a méregvásárlás a vonatkozó
előírások szerint történjen és a méreg beérkezésekor a rendelet előírásai szerint
kerüljön bizonylatolásra és elhelyezésre.
d)
Az illetékes egységvezető – akihez a méregraktár tartozik – köteles gondoskodni
arról, hogy

a méregszekrény, illetőleg méregkamra, vagy a kijelölt raktárterület
biztonsági zárral legyen ellátva és az ajtajának külső felületét szembetűnő
módon szabványos kivitelben „MÉREG” felirattal és halálfej jelzéssel
lássák el,
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e)

takarító személy legyen kijelölve, aki megfelelő oktatást kapott a mérgezés
megelőzésével kapcsolatos tudnivalókról,

a méreg tárolási és felhasználási helyén jól hozzáférhetően legyen
elhelyezve a megfelelő közömbösítő folyadék.
A méreg tárolásával és kiadásával írásban megbízott személy felelős azért, hogy

a méregszekrénybe, illetőleg méregkamrába, vagy a kijelölt helyre
illetéktelen személy ne nyúljon, illetve ne lépjen be,

a munkavégzés során a tárolásra, áttöltésre, kiadásra, takarításra felhasznált
eszközökre, dohányzásra, étkezésre vonatkozó rendeleti előírásokat betartsa.

(3) A hallgatók szorgalmi időben végzett munkájának ellenőrzése az oktatók feladata. Az
ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az egészséges és biztonságos munkavégzés
feltételei adottak-e.
A hallgatói balesetek bejelentése
129. §
(1) A hallgató köteles az intézményben keletkezett sérülését, vagy rosszullétet az őt
közvetlenül irányító személynek haladéktalanul jelenteni.
(2) Amennyiben egészségi állapota miatt a jelentésre képtelen, úgy azt a jelenlévő társa
köteles megtenni.
(3) A jelentési kötelezettség elmulasztását fegyelmi úton kell vizsgálni.
(4) A sérült közvetlen vezetőjének, hallgató esetén a felügyelettel megbízott személynek
kötelessége:
a)
intézkedni a sérült egészségügyi ellátásáról,
b)
gondoskodni a helyszín megőrzéséről, vagy annak rögzítéséről,
c)
haladéktalanul értesíteni az intézmény munkavédelmi megbízottját.
(5) A súlyos, vagy kettőnél több személy egyidejű sérülését okozó munka- és hallgatói
baleseteket az Emberi Erőforrások Minisztériumának haladéktalanul be kell jelenteni. A
hallgatói balesetekről felvett jegyzőkönyvek egy példányát évente meg kell küldeni az
Emberi Erőforrások Minisztériumának.
(6) Az azonnali bejelentésre kötelezett baleseteket az egység vezetőjének jelentenie kell a
rektornak, a gazdasági igazgatónak, a munkavédelmi megbízottnak.
(7) Az azonnali bejelentésre kötelezett baleset esetén a gazdasági igazgató köteles bejelenteni
telefonon, faxon, vagy táviratilag:
a)
a területileg illetékes rendőrkapitányságnak,
b)
, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának,
c)
az illetékes műszaki felügyeletnek.
(8) A távbeszélőn történt bejelentést 24 órán belül írásban meg kell ismételni.
(9) Az azonnali bejelentésre kötelezett baleset esetén a gazdasági igazgató köteles
gondoskodni arról, hogy a rendőrség, munkabiztonsági felügyelőség, továbbá az esetleg
érintett műszaki felügyelet vizsgálatának megkezdéséig a helyszín érintetlenül maradjon.
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(10) A gazdasági igazgató a helyszín megváltoztatására, illetve az oktatás folytatására
megfelelő indok esetén írásban engedélyt adhat, ha további veszély elhárítása vagy
jelentős gazdasági érdek ezt szükségessé tesz.
(11) Ilyen esetben a helyszínről fényképet, esetleg vázlatot kell készíteni és a tárgyi
bizonyítékul szolgáló eszközt meg kell őrizni.
A hallgatói balesetek kivizsgálása
130. §
(1) A balesetek kivizsgálását a gazdasági igazgató, a munkavédelmi megbízott végzik.
(2) A balesetek megelőzése érdekében ki kell vizsgálni minden olyan eseményt is, amely
nem okozott sérülést, de a körülmények figyelembevételével balesetet okozhatott volna.
(3) Kivizsgálásra kötelezett rendkívüli események:
a)
robbanás,
b)
tűzesetek,
c)
gépjárműbalesetek,
d)
géptörés,
e)
épületomlás,
f)
valamint a fentiekben nem szereplő, de jellegében hasonló esemény.
(4) A kvázi balesetek kivizsgálását ugyanazok végzik, mint akik a munkabalesetekét.
(5) A kivizsgálás során fel kell tárni a kvázi baleset okát, meg kell határozni a megszegett
munkavédelmi előírásokat és intézkedni kell hasonló balesetek megelőzésére.
(6) A gazdasági igazgató feladata, hogy kvázi baleset előidézésében vétkesen közrehatók
ellen fegyelmi vagy bűntető eljárást kezdeményezzen.
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XI. fejezet
Záró rendelkezések
131. §
(1) A Hallgatói Követelményrendszert a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a
124/2016. (VI. 27.) számú határozatával fogadta el. A Hallgatói Követelményrendszer
2016. július 1. napján lép hatályba.
(2) A Hallgatói Követelményrendszerrel összefüggő egyéb szabályzatokat a Hallgatói
Követelményrendszer Szenátus általi elfogadását követő 60 napon belül a kar köteles
elkészíteni és azt a Kari Tanáccsal elfogadtatni.

Sopron, 2016. június 27.

Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor

Dr. Dinnyés Álmos
kancellár
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1. számú melléklet

HALLGATÓI / DOKTORANDUSZ MUNKASZERZŐDÉS
(Közzétéve GF-20-33/2012. sz. körlevélben is)

amely létrejött egyrészről a Nyugat-magyarországi Egyetem ………………………………. Kar
……………………………..

szervezeti

………………………………....

dékán)

egység

(adószáma:

………………………

(székhely)

,
(a

képviselője:
továbbiakban:

Munkáltató),

másrészről,
Név:
Anyja neve:
Lakcím:
Születési hely, idő:
Adóazonosító:
TAJ-szám:
Bankszámlaszám:
(továbbiakban: Munkavállaló)
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1.

A Munkavállaló a Munkáltató ………………..………..képzés ……………….. tagozat
……………. évfolyam …………….. félévére beiratkozott (doktorandusz)hallgatója.

2.

Jelen szerződés határozott időre, …………..……..-tól …………..….-ig szól.

3.

A Munkavállaló a Munkáltatónál az oktatási és kutatási feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó
tevékenységet

………………………

(tevékenység

megnevezése)

………………………………. munkakörben, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező
munkaköri leírásban meghatározott feladatokat lát el.
4.

A munkavégzés helye: …………………………………

5.

A munkába lépés napja: ……………………………….

6.

A Felek a próbaidő kikötésétől eltekintenek. / Felek jelen szerződésben próbaidőt kötnek ki. A
próbaidő tartalma 30 nap. A próbaidő tartalma alatt a munkaviszonyt bármelyik fél indoklás
nélkül megszüntetheti.

7.

A Munkavállaló a feladatait havi ………. órában végzi. A Munkavállaló alapbére bruttó
……………………….,-Ft/hó, azaz ……………. Forint.

VAGY amennyiben a munkavállaló doktorandusz hallgató:
Munkavállaló feladatait havi … órában (heti max. 20 óra) végzi.

115

A bérfizetés napja a tárgyhónapot követő hónap 5. napja. A munkabér kifizetés a Munkavállaló
bankszámlájára történő utalással történik.
8.

A Munkavállalót megillető évi rendes szabadság: ………………………………nap

9.

A rendes szabadság mértékének számítási módjára és kiadására az Mt. 115-135. §
rendelkezései, a Munkavállalót és Munkáltatót megillető felmondási idő számítására az Mt. 6485. § rendelkezései irányadóak.

10.

A

Munkáltató

biztosítja

a

Munkavállaló

számára,

hogy Szervezeti

és

Működési

Szabályzatában/Doktori Szabályzatában foglaltak szerint a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos
jogait gyakorolhassa és kötelezettségeit teljesítse.
11.

A munkáltatói jogkört ……………………..…… gyakorolja.

12.

Az Mt. 86-114. § figyelembevételével az irányadó munkarendet, továbbá a munkaidő beosztást
a munkaköri leírás tartalmazza.

13.

A Munkavállaló és Munkáltató kollektív szerződés hatálya alá nem tartozik.

14.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
tv. (Mt.), a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) és a Munkáltató
Szervezeti és Működési Szabályzatában/Doktori Szabályzatában foglaltak megfelelően
irányadóak.

A Munkáltató hivatkozott szabályzatai a www.nyme.hu oldalról szabadon

letölthetőek.
A felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után
jóváhagyólag aláírták.

Kelt, ………………………………..
………………………………………
Munkavállaló

………………………………
Munkáltató

Kapják:
1. Munkavállaló
2. Munkáltató
3. Irattár
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2. számú melléklet
HALLGATÓI/DOKTORANDUSZI KÉPZÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött a
Név: Nyugat-magyarországi Egyetem
Cím: 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky út 4.
Intézményi azonosító: FI 21120
Adószám: 15760346-2-08
(a továbbiakban: Egyetem), másrészről
NÉV: …………………………………
Hallgatói azonosító: ……………….
Szül. hely és idő: ………………….,..
Adóazonosító:……………………….
Állandó lakcíme: ……………………
Kar:……………………………………
Képzés szintje: ……………………..
Képzés neve: ……………………….
Tagozat: ……………………………..
Képzés helye: ………………………
az egyetem költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő személy között (a továbbiakban:
Hallgató) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. tv.(továbbiakban: törvény) alapján az alulírott
helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1.

A Hallgató a 20…./….. tanév ….. félévétől hallgatói jogviszonyban áll az Egyetemmel. A
képzési és kimeneti követelményben meghatározott képzési idő: ..…. félév. Jelen szerződés
határozott időre, a költségviselési (finanszírozási) státusz megőrzéséig, illetőleg a hallgatói
jogviszony megszűnéséig hatályos.

2.

A Hallgató tudomásul veszi, hogy az Egyetemen ezen folytatott tanulmányával kapcsolatos
jogait és kötelezettségeit, jogviszonyával összefüggő (önköltség és térítési díj) fizetési
kötelezettségeit a Szervezeti és Működési Szabályzat Hallgatói Követelményrendszer
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Juttatási és Térítési Szabályzat, és Doktori Szabályzat
tartalmazzák.

3.

Az önköltség összege: …………………… Ft/félév , amely ezen képzés hallgatói jogviszony
ideje alatt nem módosítható.
A költségtérítési díj/önköltség és a tanulmányokkal összefüggő egyéb térítési díjak befizetését a
Hallgató köteles elektronikus úton, a Neptun-rendszeren keresztül gyűjtőszámlás befizetéssel
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teljesíteni. Az önköltség befizetésének határideje az őszi félévben szeptember 15., tavaszi
félévben február 15.
Az önköltség késedelmes fizetése estén fizetési felszólítással egy időben, egyszeri 5 000
forintos késedelmi díj kerül kiírásra.
A Hallgató tudomásul veszi, hogy regisztráció, tantárgy felvétel, illetve a vizsgára való
jelentkezés, a záróvizsgán való részvétel fizetési hátralék fennállása esetén nem engedélyezett.

4.

Az Egyetem jogszabályban illetőleg a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt
kötelezettségeinek felróható módon való megszegése esetén a befizetett költségtérítési
díjat/önköltséget

köteles

a

Hallgatónak

visszatéríteni.

A

szerződésszegéssel

és

jogkövetkezményeivel kapcsolatban a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.

Jelen szerződésből eredő jogviták elbírálására az általános hatáskörű polgári bíróság jogosult.

6.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. tv. és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak irányadóak. Jelen
szerződés megkötése a tanulmányok megkezdésének illetve átsorolás esetén a finanszírozás
változás elfogadásának előfeltétele és rendelkezései a szerződő felek aláírásával lépnek
hatályba.

7.

Az egyetem a hallgatót a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül értesíti a tanulmányaival
kapcsolatos teendőkről, tanulmányi előmeneteléről, pénzügyi kötelezettségeiről. A hallgatónak
kötelessége figyelemmel kísérni a Neptun tanulmányi rendszerben a neki címzett üzeneteket.
Ennek elmulasztásából a Hallgatót ért hátrányért az Egyetem nem vállal felelősséget.

A felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után
jóváhagyólag aláírták.
…………………………. , ……………………….

………………………………………………

………………………………………………

Hallgató

Az Egyetem képviseletében
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3. számú melléklet
KÉRELEM/Határozat sablon

Alulírott …….hallgató, kérem, hogy a diplomamunkát/szakdolgozatot/záródolgozatot – mivel
az állami, szolgálati, vagy üzleti titkot tartalmaz - a NymE … Kara a Hallgatói
Követelményrendszer 83. § alapján titkosítsa.
A diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat adatai:
A képzés megnevezése:
A képzésért felelős intézet:
A diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat készítője:
A diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat címe:
A készítés éve:
A konzulens neve:
A titkosítás konkrét oka, a titokkör rövid megjelölése, indoklása
a)
államtitok: …….…..
b)
szolgálati titok: ………………..
c)
üzleti titok: …………………………………………….
dátum
aláírás (hallgató)
A kérelmet támogatom: ….. konzulens

TITKOSÍTÁSI ZÁRADÉK
A dolgozatot 15 évre titkosítom!
A titkosítás időtartama: ………………..
dátum
dékán
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NYILATKOZAT

Alulírott … (konzulens, bíráló, bíráló/záróvizsga bizottsági tag) büntetőjogi és polgári jogi
felelősségem tudatában a NymE SZMSZ Hallgatói Követelményrendszer 83. § alapján úgy
nyilatkozom, hogy …. titkosított diplomamunka/szakdolgozat/záródolgozat tartalmát képező
állami, szolgálati vagy üzleti titkot a titkosítás időtartama alatt megőrzöm.
dátum
aláírás (konzulens, bíráló, bíráló/záróvizsga bizottsági tag)
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4. számú melléklet
Az elektronikus kérvények rendje a Nyugat-magyarországi Egyetemen
Kérvény
azonosító

Kérvény neve

ETK-TA004

Átvétel (szakváltás,
tagozatváltás, képzési
helyszín-váltás)
Átvételi kérelem
alapképzésből osztatlan
tanárképzésre
Átvételi kérelem osztatlan
tanárrólképzésről
alapképzésbe
Szakváltási kérelem osztatlan
tanárszakon

ETK-TA005

Kérelem félév utólagos
passziválására

ETK-TA001
ETK-TA002
ETK-TA003

ETK-TA006A

ETK-TA006B

Kérelem félév passziválására
a beiratkozás után (első
évfolyamra beiratkozott
hallgatók számára)
szakképzettség megszerzése
középiskolai tanulmányok
folytatására
Kérelem félév passziválására
a beiratkozás után (első
évfolyamra beiratkozott
hallgatók számára) külföldi
tanulmányok folytatás miatt

Beadás
kezdete

Beadás vége

Határoza
thozatal Véleményező
ideje

64. §

december 15.
augusztus 1.

február 15.
szeptember 15.

15 nap

oktatási
dékán
dékánhelyettes

3000

64. §

december 15.
augusztus 1.

január 31.
augusztus 31.

15 nap

oktatási
dékán
dékánhelyettes

3000

Elfogadott
tárgylista

igen/igen

64. §

december 15.
augusztus 1.

január 31.
augusztus 31.

15 nap

oktatási
dékán
dékánhelyettes

3000

Elfogadott
tárgylista

igen/igen

64. §

december 15.
augusztus 1.
szorgalmi
időszak
második
hetének első
napja

január 31.
augusztus 31.

15 nap

oktatási
dékán
dékánhelyettes

3000

-

igen/igen

március 14.
október 14.

3 nap

oktatási
dékán
dékánhelyettes

-

-

igen/igen

-

középiskolai
iskolalátogatási
igazolás (feltétel a igen/igen
jogviszony
létesítése)

-

külföldi
tanulmányokról
aktív jogviszonyigazolás

HKR

62. §
és 67.
§

)
62. §
(11 e)

ETK-TA007

Rendkívüli passziválási
62. §
kérelem (statisztikai határnap
(11)
után)

ETK-TA008

Kreditelismerési kérelem
(tárgyanként)

73. §

ETK-TA008/A

Kreditelismerési kérelem
(korábban teljesített összes

73. §

Döntő

regisztrációs
hét első napja

regisztrációs hét
15 nap
utolsó napja

oktatási
dékán
dékánhelyettes

regisztrációs
hét első napja

március 14.
október 14.

15 nap

oktatási
dékán
dékánhelyettes

10 nap

oktatási
dékán
dékánhelyettes

15 nap

oktató

15 nap

oktató

október 15.
március 15.
tárgyfelvételi
időszak első
napja
tárgyfelvételi
időszak első

a vizsgaidőszak
utolsó napja
tárgyfelvételi
időszak utolsó
napja
tárgyfelvételi
időszak utolsó

KÁB
elnöke
KÁB
elnöke

Kérvény
díja

-

-

Kötelező
mellékletek

Határozat/
hivatalos
bejegyzés
igen/igen

a passziválás
indokát
alátámasztó
dokumentum
leckekönyv/törzslap másolat,
tematika másolat
leckekönyv/törzsl
ap másolat,

igen/igen

igen/igen

igen/igen
igen/igen

Kérvény
azonosító

Kérvény neve

HKR

tárgyra, a tanulmányok
megkezdésekor)
Kreditelismerési kérelem az
adott karon teljesített tárgyak 73. §
esetében
ETK-TA009

Kedvezményes tanulmányi
rend iránti kérelem

80. §

ETK-TA010

Szakirány /specializáció/
választott műveltségi terület
módosítási kérelem

-

ETK-TA011

Beadás
kezdete

Beadás vége

napja

napja

tárgyfelvételi
időszak első
napja
tárgyfelvételi
időszak első
napja
tárgyfelvételi
időszak első
napja

tárgyfelvételi
időszak utolsó
napja
tárgyfelvételi
időszak utolsó
napja

Határoza
thozatal Véleményező
ideje

folyamatos

folyamatos

a kar tanulmányi
rendjében
meghatározottak
szerint

Diplomamunka/szakdolgozat
téma/konzulens váltás

folyamatos

folyamatos

Méltányosság

ETK-TA013

Kérvény
díja

Kötelező
mellékletek

Határozat/
hivatalos
bejegyzés

tematika másolat

Témaválasztási adatlap
záródolgozathoz/szakdolgoza
thoz/diplomamunkához

ETK-TA012

Döntő

15 nap

oktató

10 nap

oktató

10 nap

szakfelelős

15 nap

KÁB
elnöke

-

igen/igen

dékán/dé
kánhelyet tes

az indokot
alátámasztó
igazolás

igen/igen

TB
elnöke

4 500 Ft

-

igen/igen

-

-

nem/nem

-

-

igen/nem

dékán

-

-

igen/igen

HKR 7.§
(5)
szerint

5000 Ft

-

igen/igen

-

teljesítési lap

igen/nem

megjelölt
konzulens/gesz
torintézet
igazgatója
szakfelelős/
gesztorintézet TB
igazgatója
elnöke
érintett oktató/
tanulmányi
előadó/ oktatási dékánhelyettes
érintett oktató/
dolgozó
HKR 7. § (5)
szerint

-

87. §

folyamatos

folyamatos

15 nap

Jogorvoslat/fellebbezés

7. §

folyamatos

folyamatos

15 nap

ETK-TA014

Neptun jegy korrigálási
kérelem

70. §
és 74.
§

vizsgaidőszak
utolsó napja

vizsgaidőszak
utolsó napja
utáni 14 nap

5 nap

érintett oktató ETK
ETK ügyintéző igazgató

ETK-TA015

Szakdolgozat titkosítási
kérelem

83. §

folyamatos

folyamatos

15 nap

konzulens

dékán/dé
kánhelyet tes

-

igen/igen

ETK-TA016

Utólagos tárgyfelvételi
kérelem (tárgyanként)

-

az oktatás első
napja

15 nap

oktató

TB
elnöke

2000
Ft/tárgy

-

igen/nem

ETK-TA017
ETK-TA-

Utólagos tárgyleadási
kérelem
Utólagos regisztráció

szorgalmi
időszak utolsó
oktatási napja
első oktatási hét
utolsó nap
első oktatási hét

15 nap

oktató

igen/nem

oktatási

2000
Ft/tárgy
4500 Ft

-

15 nap

TB
elnöke
TB

-

igen/nem

-

az oktatás első
napja
az oktatás első
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Kérvény
azonosító

Kérvény neve

HKR

018

Beadás vége

napja

utolsó nap

folyamatos

folyamatos

Határoza
thozatal Véleményező Döntő
ideje
dékánhelyettes elnöke
ETK ügyintéző ETK
igazgató
oktatási
dékán
15 nap
dékánhelyettes
érintett oktató/ ETK
15 nap
ETK ügyintéző igazgató
TB elnöérintett
ke/dékán
15 nap
oktató/ETK
helyettes/
igazgató

ETK-TA019
ETK-TA020

Hallgatói jogviszony
megszüntetése saját kérésre
Határidő elmulasztása

folyamatos

folyamatos

ETK-TA021

Kérelem egyéb tanulmányi
ügyekben

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos,
kivéve a nyelvvizsgamentességre vonatko15 nap
zóan:a záróvizsga jelentkezési
időszak utolsó
napja

ETK-TA022

Kérelem fogyatékkal élő
hallgató tanulmányaival
kapcsolatos kedvezmény
igénybevételére

ETK-PE001

Kérelem költségtérítési
díj/önköltség két részletben
történő fizetésére

ETK-PE002

Kérelem átutalásos számla
kiállításához
(kötelezettségvállalással)

ETK-PE004
ETK-PE005
ETK-PE006

Kérelem számla
sztornózására
Kérelem befizetés
visszautalására
Költségtérítés mérséklési
kérelem (kizárólag a KKK
szerint képzési időt túllépő
hallgatók számára)

ETK-PE007a

Kérelem költségtérítési
díj/önköltség mérséklésére

ETK-PE007b

Kérelem költségtérítési
díj/önköltség halasztására

62. §
(7b)

Beadás
kezdete

regisztrációs
hét előtti hét
115. §
hétfője

-

regisztrációs
hét előtti hét
hétfője
folyamatos

114. §
114. §

folyamatos

Fogyatékosság
gal élő hallga- TB
tókat segítő
elnöke
rektori koordinátor

Kérvény
díja

Kötelező
mellékletek

Határozat/
hivatalos
bejegyzés

-

-

igen/igen

5000 Ft

-

igen/nem

-

igen/igen

-

-

igen/igen

folyamatos

15 nap

pénzügyi
referens

-

-

igen/nem

folyamatos

15 nap

pénzügyi
referens

-

-

nem/nem

folyamatos

15 nap

-

-

igen/nem

folyamatos

-

1000 Ft

-

igen/nem

pénzügyi
referens

-

-

igen/nem

ETK
kancellár
igazgató/dékán

-

-

igen/igen

ETK
kancellár
igazgató/dékán

-

-

igen/igen

regisztrációs
116. § hét első napja

regisztrációs hét
utolsó napja

regisztrációs
hét első napja

regisztrációs hét
utolsó napja
-

regisztrációs
hét első napja

regisztrációs hét
utolsó napja

124

pénzügyi
referens
pénzügyi
referens
-

Kérvény
azonosító
ETK-TE002
ETK-TE003
ETK-TE004
ETK-TE005

ETK-TE007

Adatlap szociális ösztöndíj
pályázathoz
Adatlap az alaptámogatáshoz
Adatlap az intézményi
szakmai, tudományos és
közéleti ösztöndíjhoz
Adatlap a szakmai gyakorlati
ösztöndíjhoz
Adatlap a kulturális és
sporttevékenység támogatási
ösztöndíjhoz
Adatlap a kiemelt tanulmányi
ösztöndíjhoz

Határozat/
hivatalos
bejegyzés

-

-

-

nem/nem

-

-

-

nem/nem

15 nap

-

200
Ft/oldal

-

nem/nem

folyamatos

15 nap

-

5000 Ft

-

nem/nem

január 31.
június 30.

15 nap

-

2000
Ft/igazolás

-

nem/nem

regisztrációs hét
utolsó napja
tanulmányi rend
szerint

-

folyamatos

folyamatos

-

folyamatos

-

ETK-TE006

Kötelező
mellékletek

regisztrációs
hét első napja
tanulmányi
rend szerint

Regisztrációs lap

Kérelem idegen nyelvű
hallgatói jogviszony igazolás
kiállítására

Kérvény
díja

Beadás vége

HKR

Záróvizsga jelentkezés
nyilatkozat
Kérelem tantárgyi program
(tematika) hitelesítése
kiadásához
Kérelem tárgyteljesítési
igazolás kiállítására

Határoza
thozatal Véleményező
ideje

Beadás
kezdete

Kérvény neve

-

-

szorgalmi
időszak
harmadik
hetének első
napja
a kari
tanulmányi
rend szerint
a kari
tanulmányi
rend szerint
a kari
tanulmányi
rend szerint
a kari
tanulmányi
rend szerint
a kari
tanulmányi
rend szerint
a kari
tanulmányi
rend szerint

a kari
tanulmányi rend
szerint
a kari
tanulmányi rend
szerint
a kari
tanulmányi rend
szerint
a kari
tanulmányi rend
szerint
a kari
tanulmányi rend
szerint
a kari
tanulmányi rend
szerint
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Döntő

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a
jogszabályokban
írt mellékletek
a
jogszabályokban
írt mellékletek
a
jogszabályokban
írt mellékletek
a
jogszabályokban
írt mellékletek
a
jogszabályokban
írt mellékletek
a
jogszabályokban
írt mellékletek

nem/nem

nem/nem

nem/nem

nem/nem

nem/nem

nem/nem

5. számú melléklet
Hallgatói juttatások (2014/15. tanév I. félévétől)
Jogcím
a) Teljesítmény alapú ösztöndíjak
aa) Tanulmányi ösztöndíj
ac)
ab)

Intézményi szakmai, tudományos és
közéleti ösztöndíj
Köztársasági ösztöndíj

b) Szociális alapú ösztöndíjak
ba) Rendszeres szociális ösztöndíj
bb)

Rendkívüli szociális ösztöndíj

be)

Alaptámogatás

bf)

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

bc)

Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi
rész

bd)

Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíjai

d) Egyéb ösztöndíj
e) Intézményi működési költségek finanszírozása
ea) Jegyzet-előállítás, elektronikus
tankönyvek, fogy. hallgatók segítő
eszközök beszerzése
eb) Kulturális tevékenység, sporttevékenység
ec)

Kollégium fenntartása, működtetése

ed)

Kollégiumi férőhely bérlése, kollégium
felújítás
HÖK és DÖK működésének támogatása

ee)

Kifizetés
Pénzben,
havonta
Pénzben
Pénzben,
havonta

Pénzben,
havonta
Pénzben
Pénzben,
Havonta
Pénzben,
Havonta
Pénzben,
havonta
Pénzben,
Havonta
Pénzben,
havonta

Jogosultsági kör

Forrás / Mérték

Államilag támogatott/állami ösztöndíjas, teljes
idejű BA/MA/ FOKSZ/osztatlan
Államilag támogatott/állami ösztöndíjas, teljes
idejű BA/MA/ FOKSZ/osztatlan
Államilag támogatott/állami ösztöndíjas
/költségtérítéses/önköltséges teljes idejű
BA/MA/osztatlan

Nftv. 114/D. § (1) bek. a) pont szerinti támogatás max. 79%-a

Államilag támogatott/állami ösztöndíjas, teljes
idejű BA/MA/ FOKSZ/osztatlan
Államilag támogatott/állami ösztöndíjas, teljes
idejű BA/MA/ FOKSZ/osztatlan
Államilag támogatott/állami ösztöndíjas, teljes
idejű BA/MA/ FOKSZ/osztatlan
Államilag támogatott/állami ösztöndíjas, teljes
idejű BA/MA/ FOKSZ/osztatlan
Államilag támogatott /állami
ösztöndíjas/költségtérítéses/önköltséges, teljes
idejű BA/MA/ FOKSZ /osztatlan
Államilag ámogatott/állami ösztöndíjas, teljes
idejű BA/MA/osztatlan/részképzés
Államilag támogatott /költségtérítéses

Nftv. 114/D. § (1) bek. a) pont szerinti támogatás min. 20%-a
és
Nftv. 114/D. § (1) bek. e) pont szerinti támogatás min. 30%-a,
és
Nftv. 114/D. § (1) bek. f) pont szerinti támogatás 56%-a.

Jogosulti létszám meghatározása:
51/2007. Korm. rendelet 33. §

Nftv. 114/D. § (1) bek. f) pontja szerinti támogatás intézményi
összegének 24%-a

adható, ha képeznek rá keretet az Nftv. 114/D. § (1) bek a)
pont szerinti támogatásból, vagy saját bevételből
Nftv. 114/D. § (1) bek. c) pontban meghatározott összeg

51/2007. Korm. r. 18. § (3)-(8) bek. megjelölt forrás és mérték
51/2007. Korm. r. 26. §, 26/A. §, 27. §-ban megjelölt forrás és
mérték
költségvetési támogatás/saját bevétel terhére
(SZABÁLYZATOT előzetesen véleményeztetni a GI-gal!)

Nftv. 114/D. § (1) bek. f) pontja szerinti támogatás intézményi
összegének 20%-a
Nftv. 114/D. § (1) bek. d) pont szerinti támogatás intézményi
összege
Nftv. 114/D. § (1) bek. e) pontja szerinti támogatás intézményi
összegének max. 70%-a.
Nftv. 114/D. § (1) bek. a) pont szerinti támogatás intézményi
összegének min. 1%-a
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6. számú melléklet
Az átsorolás szabályai
I.
(1) Ha a tanulmányait a 2007/2008. tanévben, illetve ezt követően megkezdő (új hallgatói

jogviszony létrejötte felvétellel, átvétellel, vagy szakváltás, párhuzamos szak felvétele),
államilag támogatott, illetve magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat
folytató hallgatóról a tanév végén az Egyetemi Tanulmányi Központ megállapítja, hogy
az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, – figyelembe
véve a 5) bekezdés rendelkezéseit is – nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben
előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak
költségtérítéses (önköltséges) képzésben folytathatja. E bekezdésben foglalt feltételek
alapján az átsorolással érintett államilag támogatott, illetve magyar állami
(rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók száma a tanévben az Egyetem átsorolás
szempontjából figyelembe vehető államilag támogatott, illetve magyar állami
(rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatóinak tizenöt százalékáig terjedhet, amely
százalékos korlátot a 7) bekezdésben foglalt bontásban kell megállapítani.
(2) A tanulmányait a 2012/2013. tanévtől állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésben

megkezdő hallgatót az 1) bekezdésben megállapított feltéteken túl, át kell sorolni
önköltséges képzésre, amennyiben az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói
jogviszonya nem szünetelt, nem rendelkezik a két félév átlagában a kar által, az adott
szak tekintetében meghatározott súlyozott tanulmányi átlaggal.
(3) Az 1) és 2) bekezdés szerinti, államilag támogatott, illetve költségtérítéses, valamint

magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve önköltséges képzési forma közötti átsorolásról a
döntést a tanév végén a képzési időszak lezárását követően, de legkésőbb a következő
képzési időszak kezdetét megelőző 30 nappal kell meghozni.
(4) Az átsorolásról szóló határozatot az Egyetemi Tanulmányi Központ hozza meg és

kiadmányozza.
(5) Az 1) és 2) bekezdés alapján hozott átsorolási döntés során nem kell azokat a hallgatókat

figyelembe venni, akik az Egyetemen legfeljebb egy képzési időszakban2 folytattak
tanulmányokat, továbbá akik betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok
miatt félévüket nem tudták befejezni. Ennek megfelelően az (1) és (2) bekezdés alapján
hozott átsorolási döntés során azokat a hallgatókat sem kell figyelembe venni, akik az
átsorolási döntésnél figyelembe vett bármelyik félévben ösztöndíjasként (ERASMUS,
CEEPUS stb.) külföldi felsőoktatási intézményben folytattak tanulmányokat vagy vettek
részt szakmai gyakorlaton.
(6) Amennyiben az Egyetemi Tanulmányi Központ megállapítja, hogy az 1) bekezdésében

foglalt szabály alapján államilag támogatott, illetve magyar állami (rész)ösztöndíjas
képzésben részt vevő hallgatóinak tizenöt százalékát meghaladó számú hallgatót kellene
átsorolni költségtérítéses, illetve önköltséges képzési formára, a hallgatók összesített
korrigált kreditindexe alapján legjobban teljesített hallgatókat az átsorolás alól
mentesítenie kell.

képzési időszak: a képzési idő tagolása szorgalmi időszakra és a hozzá tartozó vizsgaidőszakra [Nftv. 108. §
16. pont]
2

(7) Az 1) bekezdésben meghatározott döntést felsőfokú szakképzésben szakképzésenként,

alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben, egységes, osztatlan képzésben és
mesterképzésben szakonként / képzési áganként / képzési területenként és
munkarendenként kell meghozni. Amennyiben az Egyetemen a képzés telephelyenként
elkülönülten folyik, telephelyenként kell a döntést meghozni. Azonos kreditindexű
hallgatókat azonosan kell elbírálni. Az átsorolási döntés alapjául szolgáló hallgatói
csoportokat a JTSZ kari függeléke tartalmazza.
(8) Doktori képzésben részt vevőkre vonatkozó átsorolási szabályokat a Doktori Szabályzat

tartalmazza.
(9) Az adott félévben kreditelismertetéssel elismert krediteket az 1) bekezdés alapján hozott

átsorolási döntés során figyelembe kell venni.
(10) A költségtérítéses/önköltséges képzésre átsorolt hallgatóval az egyetem hallgatói képzési

szerződést köt (Nftv. 15. §).
(11) Az átsorolt hallgató kezdő költségtérítésének, illetve önköltségének mértéke megegyezik

az átsorolt hallgató jogviszonya létesítésének évében, az adott szakon költségtérítéses,
illetve önköltséges képzésre felvett hallgatóknak, az átsorolást követő tanévben érvényes
költségtérítése, illetve önköltsége összegével. Amennyiben a hallgató átsorolására az
adott szakon megkezdett tanulmányai első tanévében kerül sor, valamint amennyiben a
hallgatót egy adott tanév második félévétől kezdődő hatállyal sorolják át költségtérítéses,
illetve önköltséges képzésre, ekkor az átsorolt hallgató kezdő költségtérítésének, illetve
önköltségének mértéke megegyezik az átsorolt hallgató jogviszonya létesítésének évében,
az adott szakon költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre felvett hallgatóknak az
átsorolási döntés tanévében érvényes költségtérítése, illetve önköltsége összegével.
II.
(1) Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai
befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait költségtérítéses
képzésben folytatja tovább, helyére az Egyetemen költségtérítéses formában
tanulmányokat folytató kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató léphet.
(2) Megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az sorolható át, aki
a)
az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt
kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex
alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek
b)
az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott
hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél
elhelyezkedő hallgató összesített kreditindexe, és aki
c)
a normatíva szempontjából azonos finanszírozási csoportba tartozik azzal a
hallgatóval, akinek a megürült helyére kerül, továbbá olyan munkarendben
folytatja tanulmányait, mint amilyen munkarendben az a hallgató folytatta
tanulmányait, akinek a megürült helyére kerül.
(3) A következő képzési időszakra államilag támogatott formára átsorolható hallgatói
létszám meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye (súlyozott tanulmányi
átlag) alapján meg kell állapítani, hogy
a)
az adott félévben hány államilag támogatott hallgatónak szűnt meg a hallgatói
jogviszonya,
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b)
c)

hány olyan államilag támogatott hallgató van a jegyzéken, aki költségtérítéses
képzésre került átsorolásra,
hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott oklevél
megszerzéséhez a jogszabály szerint igénybe vehető államilag támogatott
féléveket.

(4) Nem sorolható át államilag támogatott képzési formára az a költségtérítéses hallgató,
akinek az adott szakon korábban igénybe vett államilag támogatott féléveinek száma
kettővel – fogyatékossággal élő hallgatók esetében néggyel – meghaladja az adott szak
képzési idejét.
(5) A költségtérítéses képzésről államilag támogatott képzésre történő átsorolásról a
határozatot az Egyetemi Tanulmányi Központ hozza meg és kiadmányozza.
III.
(1) Ha az állami (rész)ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai
befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait önköltséges
képzésben folytatja tovább, helyére az Egyetemen önköltséges formában tanulmányokat
folytató kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató léphet.
(2) Megürült állami (rész)ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre az sorolható át, aki
a)
az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt
kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex
alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek
b)
az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az állami (rész)ösztöndíjas
hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél
elhelyezkedő hallgató összesített kreditindexe, és aki
c)
a normatíva szempontjából azonos finanszírozási csoportba tartozik azzal a
hallgatóval, akinek a megürült helyére kerül, továbbá olyan munkarendben
folytatja tanulmányait, mint amilyen munkarendben az a hallgató folytatta
tanulmányait, akinek a megürült helyére kerül.
(3) A következő képzési időszakra állami (rész)ösztöndíjas formára átsorolható hallgatói
létszám meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján meg kell
állapítani, hogy
a)
az adott félévben hány állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak szűnt meg a hallgatói
jogviszonya,
b)
hány olyan állami (rész)ösztöndíjas hallgató van a jegyzéken, aki önköltséges
képzésre került átsorolásra,
c)
hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott oklevél
megszerzéséhez a jogszabály szerint igénybe vehető támogatási időt.
(4) Nem sorolható át állami (rész)ösztöndíjas képzési formára az az önköltséges hallgató,
akinek az adott szakon korábban igénybe vett államilag támogatott, magyar állami
ösztöndíjjal támogatott és magyar állami részösztöndíjjal támogatott féléveinek száma
összességében kettővel – fogyatékossággal élő hallgatók esetében összességében néggyel
– meghaladja az adott szak képzési idejét.
(5) Az önköltséges képzésről állami (rész)ösztöndíjas képzésre történő átsorolásról a
határozatot Egyetemi Tanulmányi Központ hozza meg és kiadmányozza.
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(6) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott finanszírozási formára átsorolt hallgatónak
az átsorolási döntést követő félév regisztrációs időszakában hallgatói ösztöndíjszerződést
kell kötnie. Amennyiben adott személy nem írja alá a hallgatói ösztöndíjszerződést, akkor
az átsorolási döntés hatályát veszti, és a hallgató továbbra is önköltséges formában
folytathatja tanulmányait. Ez esetben a kar az államilag támogatott férőhelyet az átsorolás
alapjául szolgáló rangsorban következő hallgatónak ajánlhatja fel.

IV.
Átsorolás a tanulmányaikat 2016/2017 tanévtől megkezdett hallgatókra vonatkozóan

(1) A hallgatót az Nftv 48. § (1) pontja alapján magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy
önköltséges képzési formára kell besorolni. Az átsoroláskor figyelembe kell venni a
87/2015 (IV.9.) Kormányrendelet 61.§ (2)-(8) pontjait.
(2) Az egyetem tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami
(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félév
átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem a 66. § szerinti
külföldi képzésben vett részt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, és nem érte el
jelen szabályzat - a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – az 1-5. sz.
táblázatban megállapított tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki az Nftv. 48/D. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozatát visszavonja.
(3) Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett hallgatónak a
tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy a hallgató a
tanulmányait bármely okból önköltséges formában folytatja tovább, helyére - ilyen irányú
kérelem esetén - az egyetemen önköltséges formában azonos szakon tanulmányokat
folytató hallgató léphet. Az átsorolásról a egyetem a magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott képzésre átsorolását kérő önköltséges hallgatók tanulmányi teljesítménye
alapján dönt.
(4) A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett hallgató helyére magyar állami
részösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató is átsorolható a (3)
bekezdésben foglaltak szerint.
(5) Az átsorolási kérvényt a Neptun rendszerben kell benyújtani a tanév zárását követően. A
kérvényleadás időszakáról és módjáról az ETK értesíti a hallgatót. Kérelem hiányában a
hallgató nem sorolható át.
(6) Az átsorolásról szóló határozatot az Egyetemi Tanulmányi Központ hozza meg és
kiadmányozza.
(7) Az átsorolásról szóló határozat ellen jelen HKR szerint jogorvoslatnak van helye.
(8) A magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre történő átsorolásról szóló határozat csak
akkor válik jogerőssé, amikor az érintett hallgató az állami ösztöndíjas képzéssel
kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazó nyilatkozatot aláírta.

130

1.sz. táblázat
Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz (2016. szeptember 1-jén lép hatályba, a
tanulmányaikat 2016/2017. tanévben megkezdett hallgatók esetében kell alkalmazni.)
A
Képzési terület
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
jogi
közigazgatási, rendészeti és katonai
műszaki
művészet
művészetközvetítés
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
sporttudomány
társadalomtudomány
természettudomány

B
Súlyozott tanulmányi átlag
2,25
2,5
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,5
2,5
2,25
2,5
2,5
2,5
2,25

2. sz. táblázat
Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz (2017. szeptember 1-jén lép hatályba, a
tanulmányaikat 2017/2018. tanévben megkezdett hallgatók esetében kell alkalmazni.)
A
Képzési terület
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
jogi
közigazgatási, rendészeti és katonai
műszaki
művészet
művészetközvetítés
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
sporttudomány
társadalomtudomány
természettudomány

B
Súlyozott tanulmányi átlag
2,5
2,75
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,75
2,75
2,5
2,75
2,75
2,75
2,5

3.sz. táblázat
Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz (2018. szeptember 1-jén lép hatályba, a
tanulmányaikat 2018/2019. tanévben megkezdett hallgatók esetében kell alkalmazni.)
A
Képzési terület
1.
2.
3.
4.
5.
6.

agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
jogi
közigazgatási, rendészeti és katonai

131

B
Súlyozott tanulmányi átlag
2,75
3,0
2,75
2,75
2,75
2,75

A
Képzési terület
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

műszaki
művészet
művészetközvetítés
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
sporttudomány
társadalomtudomány
természettudomány

B
Súlyozott tanulmányi átlag
2,75
3,0
3,0
2,75
3,0
3,0
3,0
2,75

4.sz. táblázat
Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz (2019. szeptember 1-jén lép hatályba, a
tanulmányaikat 2019/2020. tanévben megkezdett hallgatók esetében kell alkalmazni.)
A
Képzési terület
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
jogi
közigazgatási, rendészeti és katonai
műszaki
művészet
művészetközvetítés
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
sporttudomány
társadalomtudomány
természettudomány

B
Súlyozott tanulmányi átlag
3,0
3,25
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,25
3,25
3,0
3,25
3,25
3,25
3,0

5.sz. táblázat
Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz (2020. szeptember 1-jén lép hatályba, a
tanulmányaikat 2020/2021. tanévben megkezdett hallgatók esetében kell alkalmazni.)

A
Képzési terület
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
jogi
közigazgatási, rendészeti és katonai
műszaki
művészet
művészetközvetítés
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
sporttudomány
társadalomtudomány
természettudomány
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B
Súlyozott tanulmányi átlag
3,0
3,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
3,0
3,5
3,5
3,5
3,0

7. számú melléklet: Költségtérítési díjak/önköltségek (Ft/félév a hallgatói jogviszony létesítéskor) táblázata

NymE Benedek Elek Pedagógiai Kar
Alapképzési szakok /
Felsőoktatási szakképzési
szakok
Csecsemő-és kisgyermeknevelő
Műszaki szakoktató
Óvodapedagógus(magyar nyelven)
Óvodapedagógus(német nyelven)
Óvodapedagógus(nemzetiségi
óvodapedagógus német)
Szociálpedagógia
Csecsemő-és kisgyermeknevelő
Óvodapedagógus(magyar nyelven)
Óvodapedagógus(német nyelven)
Óvodapedagógus(nemzetiségi
óvodapedagógus német)
Társadalmi tanulmányok
Társadalmi tanulmányok
Mezőgazdasági
szakoktató(Mosonmagyaróvár)
Mezőgazdasági
szakoktató(Mosonmagyaróvár)
Műszaki szakoktató
Műszaki szakoktató-Zalaegerszeg
Műszaki szakoktató
Üzleti szakoktató
Szociálpedagógia
Szociálpedagógia(Pápa)
Szociálpedagógia
FOKSZ Csecsemő-és
gyermeknevelő-gondozó
FOKSZ Csecsemő-és
gyermeknevelő-gondozó
FOKSZ Kommunikáció és
média(moderátor)
FOKSZ Kommunikáció és
média(moderátor)
FOKSZ Szociális és ifjúsági
munka(szociális munka)
FOKSZ Gazdasági idegen nyelvű
levelező
FOKSZ-Gazdasági idegen nyelvű
menedzser
FOKSZ-Gyakorlati oktató
FOKSZ-Gyakorlati oktató
FOKSZ-Gyakorlati oktatóBudapest

Tagozat 2008 A 2009 A 2010 K 2010 A 2011 A
N
N
N
N

89.000

2012 K

2012 A

2013 K

2013 A

2014 K

2014 A

2015 K

2015 A

2016 K

2016 A

85.000

85.000

130.000

150.000

150.000

200.000

200.000

89.000
89.000

95.000
95.000
95.000

85.000
85.000

85.000
85.000

130.000
130.000

150.000

150.000

200.000

200.000

N

89.000

95.000

85.000

85.000

170.000

200.000

200.000

N
L
L
L

89.000
89.000
79.000
79.000

95.000

95.000
85.000
85.000
85.000

95.000
85.000
85.000
85.000

150.000
150.000
150.000

225.000
200.000
200.000
200.000

225.000
200.000
200.000
200.000

85.000
85.000

150.000
115.000
115.000
115.000

150.000

150.000
120.000
120.000

L

200.000

N
L

95.000
95.000

150.000
150.000

150.000
150.000

N

95.000

L

175.000
175.000

175.000

180.000

180.000

325.000

95.000
95.000

.150.000
150.000

150.000
150.000

150.000

150.000

225.000

225.000

95.000

120.000

130.000

140.000

200.000

200.000

N

120.000

130.000

140.000

200.000

200.000

L

110.000
130.000

140.000

200.000

200.000

L
L
N
L
L
L
E

95.000

89.000
89.000
95.000

95.000
95.000
95.000

E

89.000

95.000

95.000
95.000

150.000

95.000

95.000

175.000

95.000

95.000

95.000

N

95.000

95.000
95.000

95.000

N
L
L
N
L
N

200.000

98.000
95.000
85.000
85.000

85.000

100.000

FOKSZ-Gyakorlati oktatóBudapest
FOKSZ Titkárságvezető
FOKSZ Csecsemő-és
gyermeknevelő-gondozó
FOKSZ Szociális és ifjúsági
munka(szociális munka)

Osztatlan képzés
Osztatlan tanári(10 félév
agrármérnöktanár-erdészeti és
vadgazdálkodás)
Osztatlan tanári(10 félév
közgazdásztanár-kereskedelemmarketing)
Osztatlan tanári(10 félévmérnöktanár-faipar)
Osztatlan tanári(10 félévmérnöktanár-könnyűipar)
Osztatlan tanári(10 félévmérnöktanár-környezetvédelemvízgazdálkodás

Mesterképzési szakok
Emberi erőforrás tanácsadó
Emberi erőforrás tanácsadó
Tanár-pedagógiatanár-Játék-és
szabadidőszervező
Tanári( 2 félév-játék-és
szabadidőszervező tanár)
Tanár(2 félév-játék-és
szabadidőszervező-tanár
Tanári( 2 félév-pedagógiatanár)
Tanár(3 félév-mérnöktanár(faipari
mérnök)
Tanár(3 félév-mérnöktanár(faipari
mérnök)
Tanári( 3 félév-játék-és
szabadidőszervező tanár)
Tanár(3 félév-játék-és
szabadidőszervező-tanár
Tanári( 3 félév-pedagógiatanár)
Tanár(3 félévmérnöktanár(könnyűipari mérnök)
Tanár(3 félévmérnöktanár(könnyűipari mérnök)
Tanár(3 félév-mérnöktanárkörnyezetmérnök)
Tanár(3 félév-mérnöktanárkörnyezetmérnök)
Tanár(4 félév-agrár-mérnöktanármezőgazdasági mérnök)
Tanár(4 félév-agrár-mérnöktanármezőgazdasági mérnök)
Tanári (4 félév-agrár-mérnöktanárvadgazdamérnök)
Tanár(4 félév-mérnöktanárkönnyűipari mérnök)

L
L

98.000

L

85.000

100.000

95.000

100.000

95.000
95.000

95.000

L
Tagozat

2008 A

2009 A

2010 K

2010 A

2011 A

2012 K

2012 A

2013 K

130.000

140.000

200.000

200.000

130.000

140.000

200.000

200.000

2013 A

2014 K

2014 A

2015 K

2015 A

2016 K

2016 A

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

Tagozat

2008 A

2009 A

2010 K

2010 A

2011 A

2012 K

2012 A

2013 K

2013 A

2014 K

2014 A

2015 K

2015 A

2016 K

N
L

300.000
300.000

L

300.000

L

130.000

300.000

N

130.000

300.000

L

300.000

300.000

N

130.000

130.000 130.000

300.000

L

130.000

130.000 130.000

300.000

L

130.000

300.000

N

130.000

300.000

L
N

130.000

L

130.000

N

130.000

130.000 130.000

300.000

130.000

300.000

150.000

300.000

L
N

150.000

150.000

L

150.000

150.000

L
N

2016 A

130.000

134

300.000
300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

350.000
300.000

350.000

300.000

300.000

350.000

300.000

300.000

350.000

300.000

400.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

350.000

300.000

400.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

350.000

300.000

400.000

Tanár(4 félév-mérnöktanárkönnyűipari mérnök)
Tanári( 4 félév közgaszdásztanárkereskedelem és marketing)
Tanári( 4 félév közgaszdásztanárkereskedelem és marketing)
Tanári( 4 félév mérnöktanár-faipari
mérnök)
Tanári( 4 félév mérnöktanár-faipari
mérnök)
TanárI( 4 félév mérnöktanárkörnyezetmérnök)
TanárI( 4 félév mérnöktanárkörnyezetmérnök)
Tanári(5 félév játék-és
szabadidőszervező tanár)
Tanári( 5 félév-pedagógiatanár)

L

130.000

L

130.000

300.000

N

130.000

300.000

L

130.000

130.000 130.000

300.000

N

130.000

130.000 130.000

300.000

130.000 130.000

300.000

130.000 130.000

300.000

L
N

130.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

350.000

300.000

400.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

350.000

300.000

400.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

350.000

300.000

400.000

300.000

350.000

300.000

L

300.000

300.000

300.000

L

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

350.000

300.000

400.000

2012 A

2013 K

2013 A

2014 K

2014 A

2015 K

2015 A

2016 K

2016 A

NymE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar
Alapképzési szakok /
Felsőoktatási szakképzési
szakok
Anglisztika
Andragógia
Ének-zene
Germanisztika [német]
Informatikus könyvtáros
Képi ábrázolás
Kézműves
Kommunikáció és médiatudomány
Magyar
Nemzetközi tanulmányok
Pedagógia
Rekreációszervezés és
egészségfejlesztés
Romanisztika-francia szakirány
Romanisztika-olasz szakirány
Sportszervező
Szabad bölcsészet
Szlavisztika [horvát nemzetiségi]
Szlavisztika [horvát]
Szlavisztika [orosz]
Szlavisztika [szlovén nemzetiségi]
Szlavisztika [szlovén]
Tanító
Testnevelő-edző
Történelem
Anglisztika
Andragógia
Ének-zene
Germanisztika [német]

Tagozat 2008 A 2009 A 2010 K 2010 A 2011 A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

108.000
100.000
80.000
108.000

110.000
100.000
100.000
110.000
100.000
100.000
100.000
110.000
110.000
110.000
100.000

115.000
150.000
275.000
115.000
150.000
275.000
275.000
150.000
115.000
150.000
120.000

N

110.000 120.000

140.000 140.000

175.000

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
L
L
L
L

108.000 110.000
108.000 110.000
130.000
108.000 110.000

110.000
110.000 110.000
140.000 140.000
110.000 110.000

115.000
175.000
115.000

80.000
80.000
108.000
108.000
108.000
100.000

85.000
85.000

110.000
100.000
80.000
110.000
95.000
85.000
85.000
110.000
110.000
110.000
100.000

110.000
100.000
100.000
110.000
100.000
100.000
100.000
110.000
110.000
110.000
100.000

2012 K

85.000
85.000

90.000
90.000

85.000
110.000
130.000
105.000
135.000
100.000 100.000
110.000 110.000
135.000

90.000
110.000
140.000
110.000
135.000
100.000
110.000
135.000

85.000
100.000
120.000
98.000

95.000
95.000
95.000
110.000
140.000
110.000
135.000
100.000
110.000
135.000

115.000
115.000
115.000
130.000
175.000
115.000
135.000
150.000
275.000
135.000

135

130.000

120.000

115.000
130.000
275.000
115.000
150.000
275.000
275.000
150.000
115.000

115.000

180.000

200.000

115.000
150.000
300.000

350.000
180.000
200.000
350.000

350.000
200.000
300.000
350.000
350.000
130.000

115.000

200.000

200.000

175.000

175.000

195.000

225.000

175.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
130.000
175.000
115.000
135.000
130.000
275.000
135.000

175.000

195.000

225.000

120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
130.000
175.000
115.000
135.000

180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
200.000
195.000
180.000
180.000

180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
200.000
225.000
200.000
200.000

135.000

180.000

200.000

120.000

Informatikus könyvtáros
Képi ábrázolás
Kézműves(7x20)
Kommunikáció és médiatudomány
Magyar
Pedagógia
Rekreációszervezés és
egészségfejlesztés
Romanisztika-francia szakirány
Romanisztika-olasz szakirány
Sportszervező
Szlavisztika [horvát nemzetiségi]
Szlavisztika [horvát]
Szlavisztika [orosz]
Szlavisztika [szlovén nemzetiségi]
Szlavisztika [szlovén]
Tanító
Testnevelő-edző
Történelem
Kommunikáció és média
[kommunikátor]
Kommunikáció és
média(kommunikátor)
Szociális és ifjúsági munka
[ifjúságsegítő]
Szociális és ifjúsági munka
[ifjúságsegítő]
Anglisztika
Germanisztika [német]
FOKSZ Kommunikáció és
média(kommunikátor)
FOKSZ Idegennyelvi
kommunikátor-Budapest
FOKSZ Idegennyelvi
kommunikátor-Budapest
FOKSZ Idegennyelvi
kommunikátor-Szombathely
FOKSZ Intézményi kommunikátorSzombathely
FOKSZ Intézményi kommunikátorBudapest
FOKSZ Intézményi kommunikátorBudapest
FOKSZ Közösségi-civil szervező
FOKSZ Sajtótechnikus-Budapest
FOKSZ Sajtótechnikus-Budapest
FOKSZ Sajtótechnikus-Sopron
FOKSZ SportkommunikátorBudapest
FOKSZ SportkommunikátorBudapest
FOKSZ SportkommunikátorSzombathely

L
L
L
L
L
L

110.000
110.000
108.000
98.000
100.000

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

95.000
120.000
120.000
110.000
98.000
100.000

100.000
130.000
130.000
110.000
100.000
100.000

100.000
130.000
130.000
130.000
110.000
100.000

150.000
275.000
275.000
150.000
115.000
120.000

150.000
275.000
275.000
150.000
115.000
120.000

150.000
300.000

200.000
350.000

300.000
350.000
350.000

115.000

200.000

200.000

110.000 120.000

140.000 140.000

175.000

175.000

175.000

175.000

225.000

108.000 110.000
108.000 110.000
130.000

110.000
110.000 110.000
140.000 140.000

115.000
175.000

175.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
120.000
175.000
115.000

175.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
175.000
115.000

175.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
200.000
175.000
115.000

225.000
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
200.000
225.000
200.000

85.000
85.000

85.000
85.000

90.000
90.000

95.000
95.000

115.000
115.000

85.000
100.000
120.000
98.000

85.000
110.000
130.000
105.000

90.000
110.000
140.000
105.000

95.000
110.000
140.000
110.000

115.000
120.000
175.000
115.000

N

110.000

110.000

130.000

L

110.000

N

110.000

120.000

180.000

130.000
110.000

130.000

L
E
E

135.000
135.000

N

90.000

130.000

N

110.000 110.000

110.000

L

110.000 110.000

110.000

N

100.000 110.000

110.000

N

100.000 110.000

110.000

N

110.000 110.000

110.000

L

110.000 110.000

110.000

N
N
L
N

100.000
110.000 110.000
110.000 110.000
100.000 110.000

100.000
110.000
110.000
110.000

N

110.000 110.000

L

110.000 110.000

N

100.000 100.000

110.000
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130.000

FOKSZ Szociális és ifjúsági
munka(ifjúságsegítő)

Osztatlan képzés
Osztatlan tanári [10 félév [angol
nyelv és kultúra tanára,
biológiatanár (egészségtan)]]
Osztatlan tanári [10 félév [angol
nyelv és kultúra tanára, ének-zene
tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév [angol
nyelv és kultúra tanára,
földrajztanár]]
Osztatlan tanári [10 félév [angol
nyelv és kultúra tanára, közösségi
művelődés tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév [angol
nyelv és kultúra tanára,
magyartanár]]
Osztatlan tanári [10 félév [angol
nyelv és kultúra tanára, rajz- és
vizuáliskultúra-tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév [angol
nyelv és kultúra tanára, technika-,
életvitel- és gyakorlat-tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév [angol
nyelv és kultúra tanára,
természetismeret-környezettan
tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév [angol
nyelv és kultúra tanára, testnevelő
tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév [angol
nyelv és kultúra tanára,
történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára]]
Osztatlan tanári [10 félév
[biológiatanár (egészségtan), énekzene tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[biológiatanár (egészségtan),
földrajztanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[biológiatanár (egészségtan),
közösségi művelődés tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[biológiatanár (egészségtan),
magyartanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[biológiatanár (egészségtan), rajzés vizuáliskultúra-tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[biológiatanár (egészségtan),
technika-, életvitel- és gyakorlattanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[biológiatanár (egészségtan),
természetismeret-környezettan
tanár]]

N

90.000

90.000

Tagozat

2008 A

2009 A

2010 K

90.000

90.000

2010 A

2011 A

110.000
2012 K

2012 A

130.000
2013 K

2013 A

2014 K

2014 A

2015 K

2015 A

2016 K

2016 A

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000
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Osztatlan tanári [10 félév
[biológiatanár (egészségtan),
testnevelő tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[biológiatanár (egészségtan),
történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára]]
Osztatlan tanári [10 félév [énekzene tanár, rajz- és vizuáliskultúratanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[földrajztanár, ének-zene tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[földrajztanár, közösségi művelődés
tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[földrajztanár, magyartanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[földrajztanár, rajz- és
vizuáliskultúra-tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[földrajztanár, technika-, életvitelés gyakorlat-tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[földrajztanár, természetismeretkörnyezettan tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[földrajztanár, testnevelő tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[földrajztanár, történelemtanár és
állampolgári ismeretek tanára]]
Osztatlan tanári [10 félév
[magyartanár, ének-zene tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[magyartanár, közösségi művelődés
tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[magyartanár, rajz- és
vizuáliskultúra-tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[magyartanár, technika-, életvitelés gyakorlat-tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[magyartanár, természetismeretkörnyezettan tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[magyartanár, történelemtanár és
állampolgári ismeretek tanára]]
Osztatlan tanári [10 félév
[testnevelő tanár, gyógytestnevelőegészségfejlesztő tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[testnevelő tanár, közösségi
művelődés tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[testnevelő tanár, technika-,
életvitel- és gyakorlat-tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[testnevelő tanár, természetismeret-

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000
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környezettan tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[testnevelő tanár, történelemtanár és
állampolgári ismeretek tanára]]
Osztatlan tanári [10 félév
[történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára, ének-zene tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára, közösségi
művelődés tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára, rajz- és
vizuáliskultúra-tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára, technika-,
életvitel- és gyakorlat-tanár]]
Osztatlan tanári [10 félév
[történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára, természetismeretkörnyezettan tanár]]
Osztatlan tanári [11 félév [angol
nyelv és kultúra tanára, horvát és
nemzetiségi horvát nyelv és kultúra
tanára]]
Osztatlan tanári [11 félév [angol
nyelv és kultúra tanára, orosz nyelv
és kultúra tanára]]
Osztatlan tanári [11 félév [angol
nyelv és kultúra tanára, szlovén és
nemzetiségi szlovén nyelv és
kultúra tanára]]
Osztatlan tanári [11 félév
[biológiatanár (egészségtan), horvát
és nemzetiségi horvát nyelv és
kultúra tanára]]
Osztatlan tanári [11 félév
[biológiatanár (egészségtan), orosz
nyelv és kultúra tanára]]
Osztatlan tanári [11 félév
[biológiatanár (egészségtan),
szlovén és nemzetiségi szlovén
nyelv és kultúra tanára]]
Osztatlan tanári [11 félév
[földrajztanár, horvát és
nemzetiségi horvát nyelv és kultúra
tanára]]
Osztatlan tanári [11 félév
[földrajztanár, orosz nyelv és
kultúra tanára]]
Osztatlan tanári [11 félév
[földrajztanár, szlovén és
nemzetiségi szlovén nyelv és
kultúra tanára]]
Osztatlan tanári [11 félév
[magyartanár, horvát és nemzetiségi

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000
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horvát nyelv és kultúra tanára]]
Osztatlan tanári [11 félév
[magyartanár, orosz nyelv és
kultúra tanára]]
Osztatlan tanári [11 félév
[magyartanár, szlovén és
nemzetiségi szlovén nyelv és
kultúra tanára]]
Osztatlan tanári [11 félév
[testnevelő tanár, horvát és
nemzetiségi horvát nyelv és kultúra
tanára]]
Osztatlan tanári [11 félév
[testnevelő tanár, orosz nyelv és
kultúra tanára]]
Osztatlan tanári [11 félév
[testnevelő tanár, szlovén és
nemzetiségi szlovén nyelv és
kultúra tanára]]
Osztatlan tanári [11 félév
[történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára, horvát és
nemzetiségi horvát nyelv és kultúra
tanára]]
Osztatlan tanári [11 félév
[történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára, orosz nyelv és
kultúra tanára]]
Osztatlan tanári [11 félév
[történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára, szlovén és
nemzetiségi szlovén nyelv és
kultúra tanára]]

Mesterképzési szakok
Andrológia
Esztétika
Informatikus könyvtáros
Rekreáció
Szlavisztika
Tanár [5 félév [angoltanár]]
Tanár(5 félév-andragógus-tanár)
Tanár [5 félév [biológiatanár]]
Tanár[5 félév [egészségfejlesztéstanár]]
Tanár[5 félév [ének-zene tanár]]
Tanár[5 félév [földrajztanár]]
Tanár [5 félév [horvát- és
nemzetiségihorvát-tanár]]
Tanár [5 félév [horváttanár]]
Tanár [5 félév [játék- és szabadidőszervező tanár]]
Tanár[5 félév [környezettan-tanár]]
Tanár [5 félév [magyartanár]]
Tanár [5 félév [orosztanár]]

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

N

300.000

300.000

350.000

400.000

Tagozat

2008 A

2009 A

N
N
N
N
N
N
N
N

2010 K

2010 A

2011 A

170.000 150.000
125.000 125.000
150.000 150.000
170.000
150.000 150.000
170.000
150.000
150.000

N

2012 K

2012 A

225.000
225.000
225.000
305.000
225.000
300.000
300.000

300.000

2013 K

2013 A

2014 K

2014 A

2015 K

2015 A

2016 K

2016 A

225.000
225.000
225.000
305.000
225.000
300.000

225.000
305.000
225.000
300.000

225.000
305.000
250.000
300.000

400.000
300.000
400.000

300.000

300.000

300.000

400.000

300.000

300.000

300.000

400.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

400.000
400.000

N
N

150.000

150.000

N

125.000

150.000 150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

400.000

N

125.000

150.000 150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

400.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000
300.000

300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000

N
N
N
N

150.000
125.000

150.000
150.000 150.000
150.000 150.000
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400.000
400.000
400.000

Tanár(5 félév{pedagógustanár})
Tanár[5 félév [szlovén- és
nemzetiségiszlovén-tanár]]
Tanár [5 félév [szlovéntanár]]
Tanár [5 félév [technikatanár]]
Tanár [5 félév [testnevelő tanár]]
Tanár [5 félév [történelemtanár]]
Tanár [5 félév [vizuális- és
környezetkultúra-tanár]]
Andrológia
Esztétika
informatikus könyvtáros
Rekreáció
Szlavisztika
Tanár(2 félév-andragógus-tanár)
Tanár(2 félév{angoltanári})
Tanár(2 félév{biológiatanári})
Tanár(2 félév {egészségfejlesztéstanár})
Tanár(2 félév{ének-zene tanár})
Tanár(2 félév{földrajztanár})
Tanár(2 félév{horvát-ésnemzetiségihorvát-tanár})
Tanár(2 félév{horváttanár})
Tanár(2 félév{környezettan-tanár})
Tanár(2 félév{magyartanár})
Tanár(2 félév{orosztanár})
Tanár(2 félév{pedagógiatanár})
Tanár(2 félév[szlovén-és
nemzetiségiszlovén-tanár})
Tanár(2 félév{szlovéntanár})
Tanár(2 félév{technikatanár})
Tanár(2 félév{testnevelő tanár})
Tanár(2 félév{történelemtanár})
Tanár(2 félév{vizuális-és
környezetkultúra-tanár})
Tanár(3 félév-andragógus-tanár)
Tanár(3 félév{angoltanár})
Tanár(3 félév{biológiatanár}
Tanár(3 félév{egészségfejlesztéstanár})
Tanár(3 félév{ének-zene tanár})
Tanár(3 félév{földrajztanár})
Tanár(3 félév{horvát-és
nemzetiségihorvát-tanár})
Tanár(3 félév{horváttanár})
Tanár(3 félév{környezettan-tanár}
Tanár(3 félév{magyartanár})
Tanár(3 félév{orosztanár})
Tanár(3 félév{pedagógustanári})

N

150.000

150.000 150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

400.000

N

125.000

150.000 150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

400.000

N
N
N
N

125.000
125.000
150.000

150.000 150.000
150.000
170.000 170.000
150.000

300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000

400.000
400.000
400.000
400.000

N

150.000 150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

400.000

L
L
L
L
L
L
L
L

170.000 170.000
125.000 125.000
150.000 150.000
170.000
150.000 150.000
170.000
170.000
150.000

225.000
225.000
225.000
305.000
225.000
300.000
300.000

L

300.000

300.000
225.000
225.000

225.000
305.000
225.000

250.000
305.000
225.000

400.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

400.000
400.000

300.000

300.000

300.000

400.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

400.000
400.000

L
L

150.000

150.000

L

125.000

150.000 150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

400.000

L
L
L
L
L

125.000
150.000

150.000

300.000

125.000
150.000

150.000
150.000
150.000
150.000
170.000

150.000
150.000
170.000

300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000
300.000

400.000
400.000
400.000
400.000
400.000

L

125.000

150.000 150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

400.000

L
L
L
L

125.000
150.000
150.000

150.000 150.000
150.000
170.000 170.000
150.000

300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000

400.000
400.000
400.000
400.000

L

150.000 150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

400.000

L
L
L

170.000
170.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

400.000
400.000

300.000

300.000

300.000

400.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

400.000
400.000

150.000

L

300.000

L
L

150.000

150.000

L

125.000

150.000 150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

400.000

L
L
L
L
L

125.000
150.000

150.000
150.000
150.000
150.000
170.000

150.000

300.000

150.000
150.000
170.000

300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000
300.000

400.000
400.000
400.000
400.000
400.000

125.000
150.000
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Tanár(3 félév{szlovén-és
nemzetiségiszlovén-tanár})
Tanár(3 félév{szlovéntanár})
Tanár(3 félév {technikatanár})
Tanár(3 félév{testnevelő tanár})
Tanár(3 félév{történelemtanár})
Tanár(3 félév{vizuális-és
környezetkultúra-tanár})
Tanár(5 félév-andragógus-tanár)
Tanár(5 félév{angoltanár})
Tanár(5 félév{biológiatanár})
Tanár(5 félév{egészségfejlesztéstanár})
Tanár(5 félév{ének-zene tanár})
Tanár(5 félév{földrajztanár})
Tanár(5 félév{horvát-és
nemzetiségihorvát-tanár})
Tanár(5 félév{horváttanár})
Tanár(5 félév(jéték-és szabadidőszervező tanár)
Tanár(5 félév{környezettan-tanár}
Tanár(5 félév{magyartanár})
Tanár(5 félév{orosztanár})
Tanár( 5 félév{pedagógustanári})
Tanár(5 félév{szlovén-és
nemzetiségiszlovén-tanár})
Tanár(5 félév{szlovéntanár})
Tanár(5 félév {technikatanár})
Tanár(5 félév{testnevelő tanár})
Tanár(5 félév{történelemtanár})
Tanár(5 félév{vizuális-és
környezetkultúra-tanár})

Szakirányú továbbképzések
Szaktárgyak oktatása nemzetiségi
horvát nyelven
Fejlesztő,differenciáló pedagógia
területen ped.
Mentropedagógus pedagógusszakvizsgára felk.
Életmód tanácsadó terapeuta

L

125.000

150.000 150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

400.000

L
L
L
L

125.000
150.000
150.000

150.000 150.000
150.000
170.000 170.000
150.000

300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000

400.000
400.000
400.000
400.000

L

150.000 150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

400.000

L
L
L

170.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

400.000
400.000

300.000

300.000

300.000

400.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

400.000
400.000

150.000

L

300.000

L
L

150.000

150.000

L

125.000

150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

400.000

L

125.000

150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

400.000

300.000
300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000

400.000
400.000
400.000
400.000

L

300.000

L
L
L
L

150.000
125.000
150.000

150.000
150.000
150.000
170.000 170.000

300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000

L

125.000

150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

400.000

L
L
L
L

125.000
150.000
150.000

150.000
150.000
170.000 170.000

300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000
300.000

400.000
400.000
400.000
400.000

150.000 150.000

300.000

300.000

300.000

300.000

400.000

L
Tagozat

2008 A

2009 A

2010 K

2010 A

2011 A

2012 K

2012 A

2013 K

2013 A

2014 K

2014 A

L

110.000

L

135.000

119.000

L

135.000

140.000

L

130.000

150.000

2015 K

2015 A

2016 K

2016 A

2015 K

2015 A

2016 K

2016 A

NymE Erdőmérnöki Kar
Alapképzési szakok
Erdőmérnöki
Földmérő és földrendező mérnöki
Környezetmérnöki alapképzési
(BSc) szak
Környezettan alapképzési (BSc)
szak
Természetvédelmi mérnöki
alapképzési (BSc) szak

Tagozat 2008 A 2009 A 2010 K 2010 A 2011 A

2012 K

2012 A

2013 K

2013 A

2014 K

2014 A

N
N

95.000 105.000

N

95.000 105.000

125.000 150.000

175.000

175.000

175.000

200.000

325.000

N

95.000 105.000

125.000 150.000

175.000

175.000

175.000

200.000

300.000

N

95.000 105.000

125.000 150.000

175.000

175.000

175.000

200.000

250.000

250.000
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Vadgazda mérnöki alapképzési
(BSc) szak - nappali tagozat
Vadgazda mérnöki alapképzési
(BSc) szak - levelező tagozat

Osztatlan képzés
Erdőmérnök MSc (osztatlan) szak

Mesterképzési szakok
Erdőmérnöki
Környezetmérnöki mesterképzési
(MSc) szak
Környezetmérnöki mesterképzési
(MSc) szak
Környezettudomány
Természetvédelmi mérnöki mester
(MSc.) szak
Természetvédelmi mérnöki mester
(MSc.) szak
Vadgazda mérnöki mester (MSc)
szak
Vadgazda mérnöki mester (MSc)
szak - levelező tagozat

Szakirányú továbbképzési
szakok
Erdőpedagógia
szakmérnök(Alapszint)
Erdőpedagógia
szakmérnök(Mesterszint)
Erdőpedagógiai szakvezető
Mesterszintű természetiörökségvédelmi szakmérnök
Mesterszintű természetiörökségvédelmi szaktanácsadó
Mesterszintű vadgazdálkodási
igazgatási szakirányító
Mesterszintű vadgazdálkodási
igazgatási szakmérnök
Növényvédelmi szakmérnöki szak
Természetiörökség-védelmi
szakmérnök
Természetiörökség-védelmi
szaktanácsadó
Vadgazdálkodási igazgatási
szakirányító
Vadgazdálkodási igazgatási
szakmérnök

Doktori képzés
Kitaibel Pál Környezettudományi
Doktori Iskola
Kitaibel Pál Környezettudományi
Doktori Iskola
Roth Gyula Erdészeti és
Vadgazdálkodási Tudományok
Doktori Iskola
Roth Gyula Erdészeti és
Vadgazdálkodási Tudományok

N

95.000 105.000

125.000 150.000

175.000

175.000

175.000

200.000

250.000

L

85.000 115.000

130.000 150.000

175.000

175.000

175.000

200.000

250.000

Tagozat

2008 A

2009 A

2010 K

N
Tagozat

2010 A

2011 A

2012 K

125.000 155.000
2008 A

2009 A

2010 K

N

125.000

N

125.000

L

2011 A

2013 K

225.000
2012 K

2012 A

2013 A

2014 K

225.000

2014 A

2015 K

225.000

2015 A

2016 K

250.000

2016 A
250.000

2013 K

2013 A

2014 K

2014 A

2015 K

2015 A

2016 K

2016 A

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

325.000

305.000

400.000

135.000 160.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

325.000

305.000

350.000

N

135.000 160.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

325.000

305.000

400.000

N

115.000 120.000 125.000 135.000 160.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

325.000

305.000

400.000

L

105.000 120.000 125.000 135.000 160.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

325.000

305.000

350.000

N

115.000

L

105.000 120.000 125.000 135.000 160.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

325.000

305.000

350.000

2012 A

2013 K

2013 A

2014 K

2014 A

2015 K

2015 A

2016 K

2016 A

2016 K

2016 A

Tagozat

120.000

2010 A

2012 A

2008 A

125.000 135.000 160.000

2009 A

2010 K

2010 A

2011 A

2012 K

L

150.000

90.000

L

150.000

90.000

L

150.000

90.000

L

150.000

L

150.000

L

150.000

150.000

150.000

L

150.000

150.000

150.000

L

120.000

175.000

L

150.000

L

150.000

L

150.000

150.000

150.000

150.000

L

150.000

150.000

150.000

150.000

Tagozat

2008 A

2009 A

2010 K

2010 A

2011 A

2012 K

2012 A

2013 K

2013 A

2014 K

2014 A

2015 K

2015 A

L

126.000

N

126.000

L

126.000

N

126.000
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Doktori Iskola

NymE Közgazdaságtudományi Kar
Alapképzési szakok /
Felsőoktatási szakképzési
szakok
Gazdálkodási és menedzsment
magyar nyelven
Gazdálkodási és menedzsment
német nyelven
Kereskedelem és marketing
Kereskedelem és
marketing(Szombathely)
Közszolgálati
Nemzetközi gazdálkodás
Nemzetközi
gazdálkodás(Szombathely)
Pénzügy és számvitel
Turizmus-vendéglátás
Gazdálkodási és menedzsment
Kereskedelem és marketing
Közszolgálati-Székesfehérvár
Nemzetközi gazdálkodási
Pénzügy és számvitel
Turizmus-vendéglátás
FOKSZ-Adóigazgatási
szakügyintéző
FOKSZ-Banki szakügyintéző
FOKSZ-Idegenforgalmi
szakmenedzser
FOKSZ-Gazdálkodási és
menedzsment
(projektmenedzsment)
FOKSZ-Gazdálkodási
menedzserasszisztens
FOKSZ-Kereskedelem és
marketing (kereskedelmi logisztika)
FOKSZ-Kereskedelmi
szakmenedzser
FOKSZ-Kis és középvállalkozás
FOKSZ-Nemzetközi gazdálkodási
(nemzetközi szállítmányozás és
logisztika)
FOKSZ-Pénzügy és számvitel
FOKSZ-Pénzügyi szakügyintéző
FOKSZ-Pénzintézeti
FOKSZ-Projektmenedzserasszisztens
FOKSZ-Reklámszervező
szakmenedzser
FOKSZ-Számviteli szakügyintéző
FOKSZ-Turizmus-vendéglátás

Tagozat 2008 A 2009 A 2010 K 2010 A 2011 A

2012 K

2012 A

2013 K

2013 A

2014 K

2014 A

2015 K

2015 A

2016 K

2016 A

N

120.000 120.000

120.000 130.000

150.000

150.000

150.000

170.000

170.000

N

170.000 170.000

170.000 180.000

150.000

150.000

150.000

170.000

170.000

N

120.000 120.000

120.000 130.000

150.000

150.000

150.000

170.000

170.000

N

120.000

N
N

120.000 120.000
120.000 120.000

120.000 130.000
120.000 130.000

175.000
150.000

150.000

150.000

170.000

170.000

N

120.000
120.000

120.000 130.000

150.000

150.000

150.000

170.000

120.000 120.000
120.000 120.000

120.000 130.000
120.000 130.000
130.000
120.000 130.000
120.000 130.000

150.000
150.000
175.000
150.000
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

170.000
170.000
150.000
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

150.000
150.000

N
N
L
L
L
L
L
L

120.000 120.000
120.000

150.000

N

150.000

N
N

120.000 120.000

120.000 130.000

150.000

120.000 130.000

150.000

N

150.000

N

120.000 130.000

150.000
120.000 120.000

120.000 130.000

N
N
N
N

120.000 120.000

N

120.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

N
120.000 130.000

150.000

120.000 130.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000
150.000

150.000

N
N
N

150.000

150.000

N
N

150.000
150.000
150.000

130.000

150.000

120.000 130.000

150.000

150.000

120.000
120.000 120.000

150.000
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150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

FOKSZ-Gazdálkodási és
menedzsment(projektmenedzsment)
FOKSZ-Kereskedelem és
marketing (kereskedelmi logisztika)
FOKSZ-Kis és középvállalkozás
FOKSZ-Külgazdasági
FOKSZ-Nemzetközi gazdálkodási
(nemzetközi szállítmányozás és
logisztika)
FOKSZ-Pénzügy és számvitel
FOKSZ-Pénzintézeti

Mesterképzési szakok
Közgazdálkodás és közpolitika
Nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás
Regionális és környezeti
gazdaságtan
Turizmus-menedzsment
Vállalkozásfejlesztés
Vezetés és szervezés
Számvitel
Közgazdálkodás és közpolitika
Nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás
Regionális és környezeti
gazdaságtan
Számvitel
Turizmus-menedzsment
Vállalkozásfejlesztés
Vezetés és szervezés

Szakirányú továbbképzések
(P) Egészségügyi menedzsment
(P) Egészségügyi menedzsment
specialista
(P) Egészségügyi menedzsment
szakközgazdász
(P) Egészségügyi
minőségbiztosítási tanácsadó
(P) Egészségügyi szóvivő és
kommunikációs szakközgazdász
(P) Egészségügyi szóvivő és
kommunikációs tanácsadó
(P) Executive MBA menedzser
(P) Executive MBA
szakközgazdász
(P) Gazdasági szakokleveles ápoló
(P) Gyógyszerész-közgazdász
(P) Hivatalos statisztikai
szakközgazdász
(P) Hivatalos statisztikai tanácsadó
(P) Jogász-közgazdász
(P) Mérnök-közgazdász

L

150.000

130.000

130.000

L

150.000

130.000

130.000

150.000
150.000

130.000

L
L

150.000

150.000
150.000

L

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

130.000

130.000

L

130.000

L

150.000
2012 A

2013 K

230.000

225.000

225.000

N

180.000 180.000 230.000

225.000

225.000

N

230.000

225.000

225.000

Tagozat

2008 A

2009 A

2010 K

2010 A

2011 A

N

180.000

180.000

180.000

180.000

N
N
N
N
L

2012 K

180.000 180.000 180.000 180.000 230.000
180.000 180.000 180.000 180.000 230.000

225.000
225.000

130.000

2013 A

2014 K

2014 A

2015 K

2015 A

2016 K

2016 A

225.000

225.000

250.000

250.000

250.000

250.000

325.000

250.000
250.000

250.000
250.000

325.000
325.000

225.000
225.000
225.000
225.000

225.000

250.000

250.000
250.000

225.000
225.000

250.000
250.000

250.000
250.000

250.000
250.000

250.000
250.000

325.000
300.000

225.000

250.000

250.000

250.000

250.000

300.000

250.000
250.000
250.000

250.000
250.000
250.000

325.000
300.000
300.000

180.000 180.000 180.000 180.000 190.000

225.000

225.000
225.000
225.000
225.000

L

180.000 180.000 190.000

225000

225.000

225.000

L

190.000

225.000

225.000

225.000

225.000

225.000

225.000

250.000

250.000

L
L
L

180.000 180.000 180.000 180.000 190.000

225.000

225.000

225.000

225.000

250.000

250.000
250.000
250.000

L

180.000 180.000 180.000 180.000 190.000

225.000

225.000

225.000

225.000

250.000

250.000

250.000

250.000

300.000

2012 A

2013 K

2013 A

2014 K

2014 A

2015 K

2015 A

2016 K

2016 A

Tagozat

2008 A

2009 A

2010 K

2010 A

2011 A

2012 K

180.000

L

L

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

L

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

L

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

L

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

L
L

270.000

270.000

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

L

270.000

270.000

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

180.000
180.000

180.000
180.000

180.000
180.000

180.000
180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

160.000
160.000

180.000
180.000
180.000

180.000
180.000
180.000

180.000
180.000
180.000

L
L

180.000

180.000

180.000
180.000

L

180.000

180.000

180.000

L
L
L

180.000
160.000
160.000

180.000
160.000
160.000
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160.000
160.000

(P) Orvos-közgazdász

Doktori képzés
Széchenyi István Gazdálkodás- és
szervezéstudományi Doktori Iskola
(magyar állampolgár)
Széchenyi István Gazdálkodás- és
szervezéstudományi Doktori Iskola
(nem magyar állampolgár)

L
Tagozat

2008 A

2009 A

2010 K

2010 A

2011 A

2012 K

2012 A

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

2013 K

2013 A

2014 K

2014 A

2015 K

2015 A

2016 K

2016 A

2014 A

2015 K

2015 A

2016 K

2016 A

L

245.200

245.200

L

245.200

245.200

180.000

NymE Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
Alapképzési szakok /
Felsőoktatási szakképzési
szakok
Andragógia
Andragógia
Építőművészet alapképzési szak
Formatervezés alapképzési szak
Tervezőgrafika alapképzési szak
Faipari mérnöki alapszak levelező
Faipari mérnöki alapszak - nappali
Gazdaságinformatikus alapszak
Könnyűipari mérnöki
Mechatronikai mérnökiZalaegerszeg
Ipari termék- és formatervező
mérnöki alapszak
Mechatronikai mérnöki alapszaklevelező
Mezőgazdasági szakoktató
Műszaki szakoktató
Műszaki szakoktató
Mechatronikai mérnöki alapszaknappali
FOKSZ-Faipari termelésszervező
FOKSZ-Gépipari
mérnökasszisztens-Szentgotthárd
FOKSZ-Gépipari
mérnökasszisztens-Szentgotthárd
FOKSZ-Mechatronikai
mérnökasszisztens
FOKSZ- Termelésszervező
FOKSZ - Gazdaságinformatikus nappali
FOKSZ - Gazdaságinformatikus levelező

Mesterképzési szakok
MA - Belsőépítészkörnyezettervező művész
MA - Építőművész mesterképzési
szak
MA - Formatervező művész
mesterképzési szak

Tagozat 2008 A 2009 A 2010 K 2010 A 2011 A

2012 K

2012 A

2013 K

2013 A

2014 K

N
L
N
N
N

90.000
90.000
150.000 150.000
150.000 150.000
150.000 150.000

150.000 150.000
150.000 150.000
150.000 150.000

300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000

300.000
300.000
300.000

500.000
500.000
500.000

650.000
650.000
650.000

L

90.000

90.000

90.000

175.000

175.000

175.000

250.000

325.000

N
N
N

90.000 90.000
120.000 120.000
90.000

90.000 90.000
120.000 120.000

175.000
180.000

175.000
180.000

175.000
180.000

325.000
300.000

325.000
300.000

90.000

90.000

175.000

90.000

90.000

175.000

175.000

175.000

325.000

325.000

90.000

N
N

90.000

90.000

L
L
N
L

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

250.000

250.000

90.000
90.000
90.000

N

175.000

175.000

325.000

325.000

N

120.000

200.000

200.000

L

120.000

200.000

N

50.000

50.000

50.000

90.000

N

80.000

90.000

L

80.000

90.000

80.000

90.000

N
N

Tagozat

80.000
50.000

2008 A

2009 A

2010 K

2010 A

2011 A

2012 K

2012 A

N

2013 K

2013 A

2014 K

2014 A

2015 K

2015 A

2016 K

2016 A

350.000

350.000

500.000

500.000

N

200.000 200.000

350.000

350.000

350.000

500.000

650.000

N

200.000

350.000

350.000

350.000

500.000

650.000
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Tanár-mérnöktanár(fapari mérnök)
Tanár-mérnöktanár(könnyűipari
mérnök)
Tanár-mérnöktanár(faipari mérnök)
Tanár-mérnöktanár(könnyűipari
mérnök)
MA - Tervezőgrafika mesterképzési
szak
MSC - Faipari mérnöki mesterszak
- levelező
MSC - Faipari mérnöki mesterszak
(nappali)
MSc - Gazdaságinformatikus
mesterképzési szak
MSc- Gazdaságinformatikus
mesterképzési szak
MSC - Könnyűipari mérnöki
mesterszak - levelező
MSC - Könnyűipari mérnöki
mesterszak - nappali
MSC- Műszaki menedzser
mesterszak - nappali
MSc - Műszaki menedzser
mesterszak - levelező
MSc- Ipari terméktervező mérnöki
mesterszak- nappali

Szakirányú továbbképzések
P - Energiagazdálkodási szakirányú
továbbképzési szak
P - Menedzser (egyetemi)
P - Tartószerkezet-tervező
szakmérnöki szakirányú
továbbképzési szak

Doktori képzés
Cziráki József Faanyagtudomány és
Technológiák Doktori Iskola

N

130.000

N

130.000

L

120.000

L

120.000

305.000

N

200.000

350.000

350.000

350.000

500.000

650.000

L

120.000

150.000 150.000 150.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

400.000

400.000

400.000

N

130.000 120.000 150.000 150.000 150.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

400.000

400.000

400.000

N

150.000 150.000 150.000 150.000

325.000

325.000

325.000

325.000

325.000

325.000

400.000

400.000

425.000

325.000

325.000

400.000

400.000

425.000

305.000

305.000

400.000

400.000

305.000

400.000

400.000

305.000

305.000

350.000

350.000

400.000

L
L

150.000

305.000

305.000

305.000

N

150.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

350.000

350.000

400.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

305.000

400.000

400.000

400.000

2012 A

2013 K

2013 A

2014 K

2014 A

2015 K

2015 A

2016 K

2016 A

2015 A

2016 K

2016 A

2015 A

2016 K

2016 A

N

305.000

L
N
Tagozat

150.000 150.000
2008 A

2009 A

2010 K

2010 A

2011 A

2012 K

L

120.000

120.000

120.000

120.000

L

150.000

150.000

150.000

150.000

L

150.000

150.000

150.000

150.000

Tagozat

2008 A

2009 A

2010 K

2010 A

2011 A

2012 K

2012 A

L

2013 K

2013 A

40.000

2014 K

2014 A

120.000

2015 K
120.000

NymE Természettudományi és Műszaki Kar
Alapképzési szakok /
Felsőoktatási szakképzési
szakok
Biológia
Fizika
Földrajz
Gazdálkodási és menedzsment
Geográfus
Gépészmérnöki
Informatikus könyvtáros
Ipari termék-és formatervező
mérnöki
Kémia
Környezettan
Matematika

Tagozat 2008 A 2009 A 2010 K 2010 A 2011 A

2012 K

2012 A

2013 K

2013 A

N
N
N
N
N
N
N

95.000
85.000
85.000
108.000

N

108.000

N
N
N

85.000

85.000

85.000

90.000

175.000

175.000

85.000

85.000

85.000
85.000

90.000
90.000

175.000
175.000

175.000
175.000

95.000
85.000
85.000
110.000

95.000
85.000
85.000
110.000

100.000
90.000
90.000
110.000

175.000
175.000
175.000
150.000

2014 K

2014 A

2015 K

175.000
175.000
175.000

175.000
175.000
175.000

200.000
200.000
200.000

300.000
300.000
200.000

305.000

305.000

305.000
250.000

325.000

175.000

250.000

300.000

175.000
175.000

250.000
200.000

300.000
300.000

85.000
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Műszaki menedzser
FOKSZ-Általános
rendszergazda
FOKSZ-Általános
rendszergazda-Budapest
FOKSZ-Általános
rendszergazda-Szombathely
FOKSZ-Hulladékgazdálkodási
technológus
FOKSZ-Gazdálkodási
menedzserasszisztens
FOKSZ-Idegenforgalmi
szakmenedzser
FOKSZ-Informatikai
statisztikus és gazdasági tervező
FOKSZ-Műszaki informatikai
mérnökasszisztens
FOKSZ-Műszaki informatikai
mérnökasszisztens-Bp.
FOKSZ-Műszaki informatikai
mérnökasszisztens-Szh.
FOKSZ-Terméktervező műszaki
menedzserasszisztens
FOKSZ-Web-programozó
FOKSZ-Web-programozóBudapest
FOKSZ-Web-programozóSzombathely
FOKSZ-Általános
rendszergazda
FOKSZ-Általános
rendszergazda-Budapest
FOKSZ-Általános renszergazdaSzombathely
FOKSZ-Hulladékgazdálkodási
technológus
FOKSZ-Gazdálkodási
menedzserasszisztens
FOKSZ-Idegenforgalmi
szakmenedzser
FOKSZ-Informatikai
statisztikus és gazdasági tervező
FOKSZ-Műszaki informatikai
mérnökasszisztens
FOKSZ-Műszaki informatikai
mérnökasszisztens-Bp.
FOKSZ-Műszaki informatikai
mérnökasszisztens-Szh.
FOKSZ-Terméktervező műszaki
menedzserasszisztens
FOKSZ-Web-programozó
FOKSZ-Web-progrmozóBudapest

N

108.000 110.000

N

110.000 110.000

175.000

110.000

N

110.000

110.000

N

110.000

110.000

N

95.000 100.000

100.000

N

108.000

N

108.000 110.000

110.000 110.000

110.000

N

108.000 110.000

110.000 110.000

110.000

N

108.000 110.000

110.000

N

110.000

110.000

N

110.000

110.000

90.000

90.000

N

110.000

110.000

N

110.000

110.000

L

130.000

130.000

L

130.000

130.000

L

95.000 100.000

100.000

N

85.000

N

110.000

L

130.000

L

125.000

L

125.000 130.000

130.000 130.000

130.000

L

125.000 130.000

130.000 130.000

130.000

L

125.000 130.000

130.000

L

130.000

130.000

L

130.000

130.000

90.000

90.000

130.000

130.000

L

85.000

L

130.000

L
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175.000

175.000

250.000

325.000

FOKSZ-Web-programozóSzombathely
Biológia
Fizika
Földrajz
Gazdálkodási és menedzsment
Geográfus
Informatikus könyvtáros
Kémia
Környezettan
Matematika
Műszaki menedzser
Műszaki informatikai
mérnökasszisztens
Mesterképzési szakok
Geográfus
Geográfus
Geográfus-Székesfehérvár
Geográfus-Szombathely
Geográfus-Székesfehérvár
Geugráfus-Szombathely
Tanár-biológiatanár(5 félév)
Tanár-biológiatanár(5 félév)
Tanár-földrajztanár(5 félév)
Tanár-földrajztanár(5 félév)
Tanár-környezettan-tanár(5
félév)
Tanár-környezettan-tanár(5
félév)
Tanár-technikatanár(5 félév)
Tanár-technikatanár(5 félév)
Tanár-biológiatanár(2-3 félév)
Tanár-földrajztanár(2-3 félév)
Tanár-környezettan-tanár(2-3
félév)
Tanár-technikatanár(2-3 félév)

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

130.000
95.000
85.000
85.000
135.000
85.000
85.000
85.000

95.000
85.000
85.000
140.000

95.000
85.000
85.000
140.000

85.000
85.000

135.000 140.000

100.000
90.000
90.000
140.000

85.000
85.000
85.000
140.000

90.000
90.000
90.000
140.000

2010 A

2011 A

175.000
175.000
175.000
150.000

175.000
175.000
175.000
175.000

175.000
175.000
175.000
150.000
305.000

175.000
175.000
175.000

200.000
200.000
200.000

305.000

305.000

175.000
175.000
175.000
175.000

175.000
175.000
175.000
175.000

250.000
250.000
200.000
250.000

300.000
300.000
300.000

250.000
300.000
300.000
325.000

L
Tagozat

2008 A

2009 A

2010 K

2012 K

2012 A

N
L
N
N
L
L
N
L
N
L

150.000 150.000
150.000 150.000

150.000
150.000
150.000
150.000

305.000
305.000
305.000
305.000
300.000
300.000
300.000
300.000

N

150.000

300.000

L

150.000

300.000

N
L
L
L

150.000
150.000
150.000
150.000

300.000
300.000
300.000
300.000

L

150.000

300.000

L

150.000

300.000
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2013 K

2013 A

2014 K

2014 A

2015 K

2015 A

2016 K

2016 A

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
ESÉLYEGYENLŐSÉGET BIZTOSÍTÓ KEDVEZMÉNYEK

Jelen tájékoztatás a fogyatékossággal élő hallgatót (jelentkezőt) megillető, az Nftv. 49. § (8)
bekezdés,

valamint

a

87/2015.

Korm.

r.

62-64.

§-a

alapján

készített

Hallgatói

Követelményrendszer V. fejezetének kivonata.
Általános rendelkezések

A szabályozás személyi hatálya a Nyugat-magyarországi Egyetemmel hallgatói jogviszonyban
álló, fogyatékossággal élő hallgatóra terjed ki.
Fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező) az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi, érzékszervi
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A

felsőoktatási

intézményekbe

jelentkezők,

valamint

a

felsőoktatási

intézményekben

tanulmányokat folytató fogyatékossággal élő hallgatók a fogyatékosságukra való tekintettel a
fogyatékosság típusát és mértékét igazoló szakvélemény alapján kérhetik az intézmény engedélyét
a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentésre,
vagy annak más módon történő teljesítésére, valamint a vizsgákon alkalmazható segítségnyújtásra.
Az így nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben
biztosítható és nem vezethet az alap-és mesterképzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség,
illetve felsőfokú szakképzésben a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez
szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.

Az egyetem karai a fogyatékossággal élő hallgatókat megillető konkrét tanulmányi és
vizsgakedvezményeket valamint az engedélyezett, de az egyetem által nem biztosított személyi és
technikai segítségnyújtást – figyelembe véve a fogyatékosság típusát, az érettségi vizsgaszabályzat
szerint biztosított kedvezményeket, valamint az adott szak, illetve felsőfokú szakképzés képesítési,
ill. szakmai követelményeit – a tanrendben (tanulmányi és vizsgakövetelményekben) határozzák
meg.

A mentesítést az intézmény csakis az arra irányuló kérelemre adja a hallgatónak.

A koordinátor

A fogyatékossággal élő hallgatók segítését koordinátor végzi, kinek személyét az egyetem
rektora jelöli ki és feladatainak ellátására megbízást ad.

A rektori koordinátor neve: Dr. Závoti Józsefné dr. egyetemi docens
Elérhetősége:
Tel:

(36 99) 518-925

Email: zavoti.jozsefne@nyme.hu
Cím:

Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron, Ferenczy J. u. 5.

Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézete
Szociálpedagógia Tanszék

Kari koordinátorok:

Benedek Elek Pedagógiai Kar:

Dr. Závoti Józsefné dr., egyetemi docens,
zavoti.jozsefne@nyme.hu

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar:

Dr. Pólay Veronika, főiskolai docens,
polay.veronika@nyme.hu

Erdőmérnöki Kar:

Dr. Facskó Ferenc, dékáni hivatalvezető,
facsko.ferenc@nyme.hu

Közgazdaságtudományi Kar:

Dr. Wilfing János dékáni hivatalvezető,
wilfing.janos@nyme.hu

Simonyi Károly Kar:

Dr. Fodor Tamásné, általános előadó,
fodor.tamasne@nyme.hu

Természettudományi és Műszaki Kar: Dr. Baranyai Gábor, főiskolai
docens, baranyai.gabor@nyme.hu

A rektori és kari koordinátor feladata:


részvétel a fogyatékossággal élő hallgatók által benyújtott, az 51.§ (2) bekezdés szerinti
kérelem elbírálásában és nyilvántartásában, valamint a hallgatót érintő jogorvoslati
döntésekben azzal, hogy az a koordinátor, aki a kérelem elbírálásában részt vett, nem vehet
részt a jogorvoslati eljárásban,



kapcsolattartás a fogyatékossággal élő hallgatókkal, azok segítőivel,



a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai, vizsgái során alkalmazható segítségnyújtási
lehetőségek biztosítása, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók által igényelt konzultációs
lehetőségek megszervezése,



javaslattétel a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív
támogatások felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére.

A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségét biztosító szabályokat – jelen
tájékoztatóban is megtalálható - az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának III. része,
a Hallgatói Követelményrendszerben található V. fejezet tartalmazza.

NyME Karrier Híd
(NYMEKH)
CÉLKITŰZÉS






HALLGATÓK MUNKERŐPIACON VALÓ MEGJELENÉSÉNEK SEGÍTÉSE
KAPCSOLAT ÉPÍTÉS, FENNTARTÁS
PIACORIENTÁLT KÉPZÉSEK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
MEGFIZETHETŐ TUDÁS-TUDÁS MEGFIZETÉSE
A magas színvonalon képzett hallgatók és az üzleti intézményi szféra közötti kapcsolat
megteremtésével, a tudatos karriertervezés eszközeinek támogatásával olyan
elhelyezkedési kultúra meghonosítása, melyben diákjainkat segíthetjük a
szaktudásuknak és érdeklődési területüknek legmegfelelőbb állás megtalálásában.

Küldetés nyilatkozat








Egyetem hallgatóinak célirányosan a munkaerőpiacra való felkészítése
Tudatos karrier tervezés, hasznosítható tudás
Életpálya tervezés
Elhelyezkedési kultúra meghonosítása
Hallgatók, üzleti és intézményi szféra közötti kapcsolat megteremtése
A Karrier Iroda tevékenysége első sorban a jelenlegi és a volt hallgatókra egyaránt
irányul.

TEVÉKENYSÉGEK







Karrirer tanácsadás
Munkaerő piaci tájékoztatás
Képzési struktúra fejlődésének támogatása
Tapasztalat közvetítés közoktatási szinten
Egyéb igényelt szolgáltatások helyi sajátosságok szerint








Források
Központi támogatás
Szponzorok
Szolgáltatási díjak
Szakképzési támogatás
Alapítvány

Szolgáltatások









Hallgatói adatbázis létrehozása, működtetése
Karrier témájú események szervezése a HR Klubbal
Állásajánlatok közvetítése
Karrier tanácsadás
Tréningek, szakmai előadások szervezése
Egyéb szolgáltatások:
Segíteni a nyelvvizsgák számának növelését (nyelvtanárok hirdetése)

Rendezvények








Év eleji bemutatkozás intézményi eseményeken
Hallgatói Napokon való részvétel – standokkal való megjelenés
Karrier pizza
Karrier Nap – szakmai előadások szervezése
Állásbörze – először becsatlakozni a NYME állásbörzéjére, később önállósodni
Céglátogatások (HR, cégek képviselői) HR Klubbal együttműködve

Marketing, kommunikáció











Hallgatóság és munkaadók elérése
Hirdetési lehetőségek
Elektronikus megjelenés,
Nyomtatott sajtóban való megjelenés
Saját szórólapok , kiadványok – bemutatkozó brossúra
Plakátok
Kari-egyetemi rendezvények: Nyitott kapuk napja, Hallgatói napok, DC HÖK –el
együttműködések
Kommunikációs irodával együttműködés
SzFMK kapcsolat

Együttműködünk az Egyetem minden olyan szervezetével amely segítséget adhat ahhoz,
hogy az Irodák európai színvonalra emelkedjenek. (Cégeknek az első évben – ingyenes
megjelenés, információ áramoltatás.)

A Nyugat-magyarországi Egyetem Karainak Karrier Irodái a www.karrieriroda.nyme.hu
weboldalon keresztül elérhetőek.

Tájékoztató a Nyugat-magyarországi Egyetem Soproni Kollégiumaiba történő felvételi eljárás
rendjéről, a 2016/17. tanévre
Tisztelt Első Éves Hallgató!
Az Egyetemi Szenátus döntése értelmében, a 2016/17. tanévben, kollégiumi elhelyezést
biztosítunk minden leendő első éves NymE hallgató számára, aki első ízben létesít hallgatói
jogviszonyt az Egyetemmel, illetve aki a Kollégiumi Adminisztrációs Rendszerben
(http://kar.nyme.hu) regisztrál, majd az aláírt és kinyomtatott kollégiumi felvételi lapját a
megadott határidőig eljuttatja címünkre (Kollégiumi Gondnokság, 9400 Sopron, Ady E. u. 5).
Felvételi menete:
A letöltések menüpontban kattintson a „A regisztráció és a felvételi lap kitöltése a Kollégiumi
Adminisztrációs Rendszerben(KAR)” –re!
A rendszer használatához a Mozilla Firefox böngészőjét célszerű használni. Ha véletlenül nem
adott meg e-mail címet a Felsőoktatási Jelentkezési Lapon, akkor kérjük, hogy azt küldje el a
koli@sopron.nyme.hu levelezési címre, személyi adatainak (név, születési dátum, anyja neve) a
feltüntetésével. Miután az elküldött e-mail címet feltöltjük a rendszerbe, regisztrálhat. Ezután
a fenti útmutatás szerint kell eljárnia. Amennyiben határidőn belül adja le jelentkezését és első
ízben létesít hallgatói jogviszonyt a NymE-vel, szociális helyzetéről igazolásokat nem kell
csatolnia a kollégiumi jelentkezéséhez!
Az elküldött borítékra majd kérjük, írja rá: KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM.
FONTOS: csak azokat a kérelmeket fogadjuk el, amelyek a megadott határidőn belül,
elektronikusan és postai úton is beérkeznek!
A felvételi rendszerrel, ill. folyamattal kapcsolatos kérdéseket a 99/518-238-as telefonszámon
lehet feltenni hétköznapokon 8-16 óráig.
HATÁRIDŐK:
– A Kollégiumi Adminisztrációs Rendszerbe (KAR, kar.nyme.hu) várhatóan 2016. augusztus 01től tud majd regisztrálni és jelentkezést leadni.
– Kérelmek elektronikus leadási határideje: 2016. augusztus 08.
– Kérelmek postai úton történő beérkezésének határideje: 2015. augusztus 09.
– A beérkezett felvételi kérelmek feldolgozása folyamatosan történik, erről e-mail értesítőt kap
a hallgató. Az eredményhirdetés tervezett időpontja, augusztus 15., amiről a felvételt nyert
hallgatók részére szintén e-mail-ben, egyéni értesítést küldünk.
– Akinek a jelentkezési lapja nem érkezik meg határidőre a kollégium címére, alanyi jogon nem
áll módunkban felvenni. Az érintettek később is megküldhetik kollégiumi kérelmüket, azt

viszont már a kollégiumi felvételi szabályai szerint kell elbírálnunk . Ez azt jelenti, hogy a szociális
körülményekhez igazolást/okat kell csatolni, és a fennmaradó férőhelyek ezek figyelembe
vételével kerülnek majd kiosztásra.
– A kollégiumba felvett hallgatóknak szobalistára iratkozni a balekhét/gólyahét ideje alatt lesz
lehetősége, a pontos időpontról a kollégiumi felvételi értesítőben kapnak majd a hallgatók
tájékoztatást. A szobalistára jelentkezés módja a – regisztrációhoz és a kollégiumi felvételhez
hasonlóan – szintén a kollégiumi honlapon érhető el, „Elsős hallgatók szobalistára jelentkezése
a Kollégiumi Adminisztrációs Rendszerben” címszó alatt. A szobalista változtatásának a jogát
fenntartjuk.
Szobalistára iratkozáskor minőségtől és szolgáltatástól függően, hatféle elhelyezés valamelyike
kérhető a 2016/17. tanévre (az épületekről, rövidítésekről tájékoztatót talál a honlapunkon,
uf.nyme.hu, ill. a balekhéten/gólyahéten a kollégiumokkal kapcsolatos tájékoztatót is tartunk
és lehetőségük lesz minden épületet személyesen megnézni).
Az első évfolyamos BPK hallgatók a Bezerédj Amália Kollégiumba illetve, a LUK-VUK-ba
jelentkezhetnek a szobalistán.
Kollégiumi férőhelyek és áraik:
– LUK 1-3. emeletén, havi 12.500 Ft térítési díj ellenében (3 ágyas),
– a Bezerédj Amália Kollégium 2+2 ágyas szobáiban, 12.500 Ft havi térítési díj ellenében
– az ÚK 1-5. emeletén, havi 14.600 Ft térítési díj ellenében (2 ágyas),
– az RK 3 ágyas apartmanokban és a LUK földszinti apartman szobáiban, havi 16.900 Ft térítési
díj ellenében,
– az RK 2 ágyas apartmanokban, havi 19.200 Ft térítési díj ellenében,
– VUK apartman szobáiban és az ÚK egyágyas szobáiban, 21.500 Ft havi térítési díj ellenében
biztosítunk elhelyezést.
A kollégiumi férőhellyel rendelkező hallgatónak félévente 2.000 Ft kollégiumi hozzájárulási díjat
kell fizetni. A kollégiumi térítési díj tartalmazza az internet és a TV-adás vételi lehetőségét. A
Bezerédj Amália Kollégium kivételével, korlátozott számban, minden kollégiumban lehet
kedvezményesen TV készüléket bérelni.
A kollégiumi beköltözés feltételeiről, időpontjairól, a kollégiumi díj és kaució fizetésének
módjáról, határidejéről a kollégiumi felvételi értesítőben kapnak tájékoztatást.
Sopron, 2016. július 15.
Tisztelettel:
Hatos Viktória sk.
Kollégiumi Bizottság elnök
Polgár Rudolf sk.
Kollégiumi koordinátor

SOPRONI KOLLÉGIUMOK

Sopron – RK-Régi kollégium
9400 Sopron, Ady Endre u. 5.
E-mail: koli@sopron.nyme.hu
Telefon: +36 (99) 518 238

Sopron – UK-Új Kollégium
9400 Sopron, Ady Endre u. 5.
E-mail: koli@sopron.nyme.hu
Telefon: +36 (99) 518 238

Sopron – LUK
9400 Sopron, Baross út 4-6
E-mail: koli@sopron.nyme.hu
Telefon: +36 (99) 518 238

Sopron – BAK
9400 Sopron, Ferenczy János u. 5
E-mail: koli@sopron.nyme.hu
Telefon: +36 (99) 518 238
Porta: bak.recepcio@nyme.hu

Sopron – VUK
9400 Sopron, Baross út 4-6
E-mail: koli@sopron.nyme.hu
Telefon: +36 (99) 518 238
Porta: vuk.recepcio@nyme.hu

SZOMBATHELYI KOLLÉGIUMOK

A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja jelenleg két diákotthonnal és 562 hallgatói
férőhellyel rendelkezik. A hallgatói férőhelyek mellett vendégszobák is működnek mindegyik épületben,
a vendégoktatók, a levelezős, illetve a másoddiplomás hallgatók elhelyezését segítve. A kollégiumok az
Universitas Fidelissima Kft. üzemeltetésében, a SEK szerves részeként működnek az egyetem
vezetésének felügyelete alatt.
A NymE SEK és az UF Kft. arra törekszik, hogy az egyetem hallgatói közül minél többen igénybe tudják
venni a kollégiumi szálláshelyeket.

Pável Ágoston Kollégium I.
Magyar utcai kollégium
(Régi koli)
Elérhetőségek
Cím: 9700 Szombathely, Magyar László utca 1.
Telefon: 94/ 312-137
A kollégium 1966-ban épült és 1972-ben vette fel a híres tanár, nyelvész, irodalomtörténész és
néprajzkutató Pável Ágoston nevét. A diákotthon a városközponttól gyalog 10 percre, az egyetemtől és
a központi buszmegállótól pedig 2 percre található. Az öreg főiskolások csak „Régi kolinak” emlegetik
ezt a helyet, amely ugyan a legidősebb, de egyben a legcsaládiasabb is.
A 244 férőhellyel rendelkező kollégium mind a négy szintjén, mindegyik hallgatói szobájában van
ingyenes, vezetékes internet hozzáférési lehetőség. A két ágyas szobákban hallgatónként egy ágy, szék,
éjjeliszekrény, fali polc, ruhásszekrény, kétszemélyes íróasztal stb. található, valamint a szoba általános
felszerelése: fogas, vödör, partvis, ruhaszárító. A külső nyílászárókat 2005 első felében cseréltük ki, de
folyamatosan
zajlik
a
szobák
bútorzatának
felújítása
is.
Egy szinten két konyha várja a sütni-főzni vágyókat, és a közös használatú hűtőszekrények is ott
találhatóak. Minden szinten két közös használatú fürdő és WC van. Emeletenként egy-egy, kétágyas,
apartman jellegű szoba van. A kollégiumban pénzérmével és zsetonnal működő automata mosógépek
is találhatók.
A kollégiumi szabályzat értelmében a hallgatói szobákba televízió, hűtőszekrény és bármilyen más
eszköz vagy bútor hozható azzal a feltétellel, ha a szobatársat ez nem zavarja, valamint a szoba
bútorzatát, falát nem rongálja. Az eszközök behozatala regisztrációhoz is kötött.
A kollégiumi díj egy hónapra: a közös fürdős szobákban 11.620 Ft, az apartman jellegű szobákban pedig
17.500 Ft

Pável Ágoston Kollégium II.
Ady téri kollégium
(Új koli)
Elérhetőségek
Cím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 3/A.
Telefon: 94/ 313-591
Ez a kollégium a buszpályaudvar szomszédságában, a városközponttól gyalog 10 percre, az egyetemtől
pedig 2 percre található. A kollégium 1982-ben épült, de mind a mai napig „Új kolinak” becézik a felsőbb
éves hallgatók. A diákotthon öt szintjén összesen 318 hallgatói férőhely van. Minden szobában van
ingyenes, vezetékes internet hozzáférési lehetőség.
Döntő többségben három ágyas szobák vannak az épületben, és a felszerelésük hasonló a Magyar utcai
„ Régi koliéhoz” , mindenkinek saját ágya, asztala, széke, szekrénye, polca, stb. van. Ebben az
épületünkben is található egy pár felújított, saját fürdővel rendelkező apartman jellegű diákszoba is. A
hűtők az Ady téri épületben is közös használatúak a konyhákban, amelyekből minden szinten kettő van.
Szintenként két közös fürdő található az épületben, külön a hölgyeknek és külön az uraknak. Mosási
lehetőséget a fürdőkben elhelyezett, zsetonnal vagy pénzzel működő automata mosógépekkel
biztosítunk.
A kollégiumi szabályzat értelmében a hallgatói szobákba televízió, hűtőszekrény és bármilyen más
eszköz vagy bútor hozható azzal a feltétellel, ha a szobatársat/szobatársakat ez nem zavarja, valamint a
szoba bútorzatát, falát nem rongálja. Az eszközök behozatala regisztrációhoz kötött.
A kollégiumi díj egy hónapra: közös fürdős szobákban 11.620 Ft, az apartman jellegű szobákban 17.500
Ft.

Pável Ágoston Kollégium III.
Deák Ferenc utcai kollégium (LUK)
Elérhetőségek
Cím: 9700 Szombathely, Deák Ferenc utca 57.
(volt Nőtlen tiszti szálló, a Puskás Szakképző Iskola mögött)
Telefon: 94/ 500-316

Bővebb információ a kollégiumokról a www.uf.nyme.hu/kollegium oldalon található.

Tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedély

JOGOSULTAK KÖRE
Tanulmányi célból az a harmadik országbeli állampolgár kaphat tartózkodási engedélyt, aki




Magyarországon a köznevelés információs rendszerében működőként regisztrált köznevelési
intézménnyel nappali rendszerű iskolai oktatás vagy nappali oktatás munkarendje szerint létesít,
létesített tanulói jogviszonyt, vagy
államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy Magyarország területén engedéllyel működő külföldi
felsőoktatási intézmény teljes idejű nappali tagozatán történő tanulmányok folytatása, illetve
felsőoktatási intézmény által szervezett, tanulmányok folytatását előkészítő képzésben való részvétel
érdekében kíván Magyarország területén tartózkodni, és

igazolja, hogy a tanulmányok folytatásához megfelelő nyelvismerettel rendelkezik.

FOGALOMMAGYARÁZAT
Harmadik országbeli állampolgár: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (EGTállampolgár, illetve az EGT-állampolgárt vagy a magyar állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó családtag)
kivételével a nem magyar állampolgárok és a hontalan személyek.
Hontalan: akit saját joga szerint egyetlen állam sem ismer el állampolgárának.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Feltétele: a kitöltött formanyomtatvány, valamint a kötelező mellékletek benyújtása, illetve az eljárási díj
megfizetése.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem előterjesztésekor a hatóság előtt személyesen meg kell jelenni, kivéve,
ha a külföldi a megjelenésre egészségi állapota miatt képtelen.
A kérelem benyújtásakor a biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából
arcképmás készítésére és hat éves kor feletti kérelmező esetén ujjnyomat rögzítésére kerül sor, amelyet a harmadik
országbeli állampolgár tűrni köteles.
A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet - törvényben foglalt kivétellel - annál a konzuli tisztviselőnél vagy
tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott egyéb helyen kell benyújtani, amely a kérelmező
állandó vagy szokásos tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik. A tartózkodási
engedély átvételére jogosító vízum kiadását a harmadik országbeli állampolgár a beutazást megelőzően - erre
irányuló külön kérelem előterjesztése nélkül - tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmében kérheti.
Ha a regionális igazgatóság a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemnek helyt ad, egyidejűleg a tartózkodási
engedély átvételére jogosító vízum kiadását is engedélyezi, és erről értesíti a konzuli tisztviselőt. A tartózkodási
engedély átvételére jogosító vízumot - a regionális igazgatóság döntése alapján - a konzuli tisztviselő adja ki.
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy tartózkodási engedély átvételére jogosító D vízum egyszeri beutazásra és
30 nap tartózkodásra jogosítja a harmadik országbeli állampolgárt, így javasoljuk, hogy Magyarországra történő

beutazásukat követően minél hamarabb jelenjenek meg a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal jövőbeni
szálláshelyük szerinti illetékes regionális igazgatóságán, a tartózkodási engedély átvétele és a magyarországi
szálláshely bejelentése céljából.
A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem főszabály szerinti helyen (magyar külképviseletek) történő
előterjesztése mellett a magyar jog szabályozza a tartózkodási engedély kiadására irányuló kérelem belföldi
előterjesztésének lehetőségét is. A Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár
tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon is
előterjesztheti, amennyiben a belföldi kérelmezést kivételes méltánylást érdemlő körülmény indokolja, vagy az
539/2001/EK rendelet II. mellékletében szereplő állam állampolgáraként, vagy ilyen harmadik országbeli
állampolgárral együtt, családtagként tartózkodik jogszerűen Magyarország területén. Kivételesen méltányolható
körülmény különösen a gyógykezeléssel, a családegyesítéssel vagy a keresőtevékenységgel összefüggő olyan
tény, amely a harmadik országbeli állampolgárnak nem felróható okból következett be és akadályozza a
jogszabályban meghatározott általános feltételeknek megfelelő helyen történő kérelmezést.
A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát
megelőzően 30 nappal a szálláshely szerinti illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával,
személyesen szükséges benyújtani. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Ha a
harmadik országbeli állampolgár tartózkodásának célja tanulmányok folytatása, úti okmánya érvényességi idejének
legfeljebb az engedélyezett tartózkodás időtartamát kell lefednie.
A külképviseleten előterjesztett kérelem esetében a tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárás igazgatási
szolgáltatási díja 60 Euró, amelyet a külképviseleten elsősorban Euróban vagy más konvertibilis valutában,
kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével kell megfizetni. Belföldi
előterjesztés esetén az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 18.000 Forint, a tartózkodási engedély
meghosszabbítására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 10.000 Forint, melyet illetékbélyeg formájában
kell a kérelmezőnek lerónia.
A regionális igazgatóság a tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedély iránti kérelmet 15 napon belül bírálja
el.
Tájékoztatom, hogy a 2016. január 1. napja után előterjesztett kérelmek esetén az ún. sommás eljárás szabályai
figyelembe vételével jár el az idegenrendészeti hatóság azokban az ügyekben, amelyekben az eljárásra irányadó
ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot. Amennyiben a döntés meghozatalához minden
szükséges feltétel a hatóság rendelkezésére áll a tényállás tisztázásához, a hatóságnak azonnal, de legkésőbb
nyolc napon belül döntést kell hoznia. Ha a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn (nem áll minden adat
rendelkezésre, így pl. hiánypótlásra, belföldi jogsegély kérésre kerül sor) az általános határidejű eljárás
lefolytatására kerül sor. Ebben az esetben az eljárás megindítása iránti kérelem beérkezésétől számított nyolc
napon belül függő hatályú döntést hoz a hatóság, melyben arról tájékoztatja az ügyfelet, hogy ha a kérelem
beérkezését követő 60 nap elteltével az ügy érdemében nem hoz döntést, az ügyfél részére az eljárás díját
visszatéríti és további költségek megfizetése alól mentesíti. Nem hoz az idegenrendészeti hatóság függő hatályú
döntést, ha az eljárás megindításától számított 8 napon belül az érdemi döntést meghozza, vagy az eljárást
felfüggeszti, vagy az eljárást megszünteti, vagy a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A sommás eljárás
szabályait nem kell alkalmazni és függő hatályú döntést nem kell hozni, ha az eljárásban szakhatóság vesz részt,
vagy az idegenrendészeti hatóság a közbiztonság vagy nemzetbiztonság védelme érdekében a külön
jogszabályban meghatározott hatóság véleményét kéri.
Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 8 napon belül nyújtható be az
elsőfokú döntést hozó hatóságnál, valamint a kérelmezés helye szerinti külképviseleten. Abban az esetben, ha az
ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, vagy a
fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 5.500 Forint, melyet illetékbélyegben kell leróni. A
külképviseleten előterjesztett fellebbezés díja 20 Euró.

FORMANYOMTATVÁNYOK
A kérelem benyújtásához rendszeresített formanyomtatványokat a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
honlapjáról töltheti le (http://www.bmbah.hu/).

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

TARTÓZKODÁSI CÉLT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
A tanulmányok folytatása, mint tartózkodási cél igazolható:




a képzést végző oktatási intézmény felvételi igazolásával;
tanulói, hallgatói jogviszonyt igazoló okirattal;
vagy más hitelt érdemlő módon.

A nemzetközi szerződés, nemzetközi együttműködés vagy kormányszintű nemzetközi segélyprogram keretében
tanulmányi, oktatási, tudományos, képzési, továbbképzési célból beutazók esetében a tartózkodási célt az
oktatásért felelős miniszter vagy a felsőoktatási intézmény igazolásával lehet igazolni.
Fontos tudnia, hogy az előkészítő képzésen történő részvétel esetén a tanulmányok folytatása céljából kiadott
tartózkodási engedély tanulmányok folytatása céljából csak akkor hosszabbítható meg, ha a harmadik országbeli
állampolgár az előkészítő képzést követően Magyarországon akkreditált felsőfokú oktatási intézménybe, vagy
Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézménybe felvételt nyert.
A megfelelő nyelvismeret igazolható:




nyelvtudást igazoló hivatalos nyelvvizsga-bizonyítvánnyal,
idegen nyelven végzett tanulmányokat tanúsító hivatalos bizonyítvánnyal,
vagy más hitelt érdemlő módon.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási
szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat - hacsak az
ügyfajtára vonatkozó jogszabályból, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem
következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti
államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven
kiállított okirat - ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással
ellátva fogadható el.

MAGYARORSZÁGI MEGÉLHETÉST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
A harmadik országbeli állampolgár a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodáshoz
szükséges anyagi fedezettel akkor rendelkezik, ha ő maga vagy részére családtagja a rendelkezésére álló
jogszerűen megszerzett jövedelemből, illetve vagyonból megélhetése, lakhatása, kiutazása, valamint szükség
esetén egészségügyi ellátása költségeit biztosítani tudja.
A megélhetés különösen az alábbiakkal igazolható:





ösztöndíj folyósítására vonatkozó igazolással;
bankszámlán elhelyezett pénzösszeggel;
egyéb okirattal;
amennyiben a harmadik országbeli állampolgár részére a családtagja biztosítja a magyarországi
tartózkodás ideje alatt az anyagi fedezetet, a családtagi kapcsolat igazolása szükséges, továbbá az
eltartási képesség alátámasztására is mellékelni kell iratot.

MAGYARORSZÁGI SZÁLLÁSHELY MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
Magyarországi szálláshelyként az ingatlan – nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott
ingatlan, más lakhatásra alkalmas ingatlan (minimum 6 m2 lakóterület/fő) vagy jogszabályban meghatározott
feltételeknek megfelelő kereskedelmi vagy egyéb szálláshely fogadható el.

A magyarországi szálláshely megléte igazolható:










Lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződéssel;
Szívességi lakáshasználatról szóló okirattal;
A lakás tulajdonjogát igazoló okirattal, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal;
Hatósági hozzájárulással ellátott érvényes meghívólevéllel;
Lefoglalt és kifizetett szálláshely meglétét igazoló okirattal;
A Magyarország területén tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel, bevándorolt vagy
letelepedett jogállással, külön törvény szerint tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával
rendelkező, illetve menekültként elismert családtag közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező lakhatását
biztosító nyilatkozatával vagy
Ingatlan adásvételi szerződéssel és az ingatlanszerzést engedélyező illetékes fővárosi vagy megyei
kormányhivatal határozatának másolatával;
Egyéb okirattal.

TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
A tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtásakor okirattal kell igazolnia, hogy az egészségügyi ellátások
teljes körére biztosítottnak minősül (így különösen a társadalombiztosításról szóló külön törvény, nemzetközi
szerződés, vagy külön megállapodás alapján jogosult az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére), vagy
egészségügyi ellátásának költségeit a rendelkezésre álló anyagi fedezetből biztosítani tudja.

A KIUTAZÁS FELTÉTELEIT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
A kiutazás feltételei igazolhatók:



érvényes útlevéllel vagy a harmadik országbeli állampolgár általa megjelölt országba történő
beutazáshoz vagy a kiindulási országba történő visszautazáshoz szükséges engedélyekkel,
és érvényes menetjeggyel, illetve annak megvásárlásához szükséges anyagi eszközökkel vagy a külföldi
jogszerű használatában lévő közlekedési eszközzel.

A harmadik országbeli állampolgár a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni köteles arra
vonatkozóan, hogy a kérelem elutasítása esetén vállalja-e az Európai Unió tagállamainak területéről történő
önkéntes távozást.
A kötelező mellékleteken kívül az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása
érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja! A hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak
teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít be.

ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
A tanulmányok folytatása céljából kiállított tartózkodási engedély érvényességi ideje



ha a képzés időtartama két évnél rövidebb, akkor a képzés időtartamához igazodik;
ha a képzés időtartama 2 év, vagy annál hosszabb idő, akkor legalább egy, de legfeljebb két évre állítható
ki, amely alkalmanként egy, legfeljebb két évvel meghosszabbítható.

A tartózkodási engedély érvényességi idejének meghatározásakor figyelemmel kell lenni az útlevél érvényességi
idejére is. A tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje azonban nem haladhatja meg a
kérelmező úti okmányának érvényességi idejét.

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK




A schengeni tagállamok területén az érvényes tartózkodási engedély birtokában száznyolcvan napon belül
kilencven napot meg nem haladó időtartamú vízummentes beutazásra és tartózkodásra jogosult.
Jogosult jövedelemszerző tevékenység folytatására, valamint munkavállalásra.

Ha Ön tanulmányok folytatása céljából rendelkezik tartózkodási engedéllyel a tanulmányi idő alatt történő
munkavállalásához:



nem kell külön jövedelemszerzés, vagy munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt beszereznie;
nincs szüksége munkavállalási engedélyre a Magyarországon működő, nappali tagozatos tanulói,
illetve hallgatói jogviszonyban álló külföldinek a jogviszony fennállása alatt.

A tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár keresőtevékenységet
szorgalmi időszakban hetente legfeljebb huszonnégy órában, szorgalmi időszakon kívül évente legfeljebb
kilencven napon vagy hatvanhat munkanapon végezhet teljes munkaidőben.


A harmadik országbeli állampolgár a szálláshely bejelentésének tényét a bejelentőlap második
példányával igazolja. A szálláshely bejelentésről kapott igazoló szelvényt a harmadik országbeli
állampolgárnak magánál kell tartania és azt meg kell őriznie. A harmadik országbeli állampolgár a
szálláshelyének megváltozását köteles három napon belül bejelenteni az új szálláshely szerint illetékes
regionális igazgatóságon.



Ha a tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén
harmadik országbeli állampolgár gyermeke születik, ennek tényét köteles a következő adatok közlésével
bejelenteni:
a gyermek törvényben meghatározott természetes személyazonosító adatai;
a gyermek úti okmányának azonosító adatai;
a gyermek szálláshelyének címe vagy lakcíme.



A harmadik országbeli állampolgár köteles úti okmányának, valamint tartózkodásra jogosító engedélyének
elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését az idegenrendészeti hatóságnál (a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságánál, rendőrkapitányságon, vagy külföldi tartózkodás
esetén az illetékes magyar külképviseleten) haladéktalanul bejelenteni. A bejelentésről az
idegenrendészeti hatóság igazolást állít ki. Az elveszettnek hitt és az erről szóló bejelentés után megtalált
úti okmányról az idegenrendészeti hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.
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I. Általános rész
(1) A Nyugat-magyarországi Egyetem közgyűjteményeket (könyvtárak, levéltárak, szak(ma)és oktatástörténeti gyűjtemények/múzeumok) tart fenn.
(2) A közgyűjtemények szakmai tevékenységükkel a Nyugat-magyarországi Egyetemen folyó
képzést és kutatást szolgálják, és tevékenyen részt vesznek az információs kultúra
elsajátításában, a magyar kulturális örökség ápolásában, gondozásában. A
közgyűjtemények szervezeti és szakmai együttműködését a melléklet organogram mutatja.
(3) A közgyűjtemények működésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásának
segítésére a Szenátus Közgyűjteményi Bizottságot hoz létre.
(4) A közgyűjtemények a Szenátus, illetve kari tanács által jóváhagyott ügyrend alapján
működnek.
(5) A Központi Könyvtár és Levéltár az egyetem központi szolgáltató szervezeti egysége,
amely a felsőoktatási intézményekben működő könyvtárra és levéltárra vonatkozó, külön
jogszabályban meghatározott feladatokat látja el. A Központi Könyvtár és Levéltár
szakmai feladatai alapján két egységre, könyvtárra és levéltárra tagolódik.
(6) A Könyvtár az egyetem fenntartásában működő könyvtári hálózat központja, egyben
tagkönyvtára is. A könyvtári hálózat tagjai a Központi Könyvtár, a SEK Könyvtár és
Levéltár, a Benedek Elek Pedagógiai Kar, a Közgazdaságtudományi Kar Könyvtára, és az
intézeti, iskolai és kollégiumi könyvtárak. Az egyetemi könyvtári hálózat az oktatás és
tudományos munka információs bázisa, jellegének megfelelően képzési és kutatási
feladatokat is végez.
(7) A Központi Könyvtár és a hálózat tagkönyvtárai a Központi Könyvtár szakmai
támogatásával, egymással, valamint a hasonló gyűjtőkörű, illetve a hasonló feladatokat
ellátó könyvtárakkal együttműködve gyűjtik, nyilvántartják, feldolgozzák és rendelkezésre
bocsátják az Egyetemen oktatott és kutatott, valamint határ tudományterületekre vonatkozó
szakirodalmi dokumentumokat és információkat, mind hazai, mind nemzetközi szinten.
(8) A Könyvtár feladata többek között a tagkönyvtárak működésének, állománygyarapításának
segítése pályázatokkal és más módon, a szakirodalom feltárás feltételei megteremtésének
segítése, az informatikai eszközök kompatibilis alkalmazása. A közgyűjtemények
fenntartó és szakmai irányító szervei felé történő adminisztratív tevékenységek részbeni
ellátása, közös pályázatok, projektek előkészítése, kidolgozása, a tagintézmények
tájékoztatása és képviselete.
(9) A Levéltár szaklevéltár, amely egyben a karokon működő fióklevéltárak szakmai
központja. A Levéltár segíti a karokon őrzött iratok levéltári szakmai szempontú
feldolgozását, nyilvántartását, hozzáférhetővé tételét.
(10) A Levéltár és a karokon működő fióklevéltárak feladata az illetékességükbe tartozó irattári
és levéltári anyagok védelme, nyilvántartása, tudományos és más kutatások számára
hozzáférhetővé tétele, a közokiratok kezelésének ellenőrzése, a közokiratok levéltárba
adásának felügyelete a hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint az egyetem
iratkezelési rendjében foglaltak alapján.
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(11) A fióklevéltárral nem rendelkező karokra az egyetem iratkezelési szabályzatában foglaltak
irányadók.
(12) A Központi Könyvtár és Levéltár élén főigazgató áll. A főigazgatói magasabb vezetői
megbízás nyilvános pályázat útján tölthető be, a pályázatot a rektor által felkért szakmai
szakértő bizottság (előkészítő bizottság) véleményezi, melynek tagja a Közalkalmazotti
Tanács és a Reprezentatív Szakszervezetek egy-egy delegáltja is.
(13) A főigazgatót a fenntartó és a Szenátus véleményét kikérve a rektor nevezi ki.
(14) A főigazgató feletti alapvető munkáltatói jogkört a rektor, a szakmai irányító jogkört a
tudományos és külügyi rektorhelyettes gyakorolja.
(15) A főigazgató köteles gondoskodni arról, hogy az irányítása alatt álló szervezeti egységben
az alapfeladatokkal összefüggő, szakmai kutatómunka folyjon.
(16) A Központi Könyvtár és Levéltár szervezetére és működésére vonatkozó részletes
szabályokat (ügyrend) a Szenátus hagyja jóvá.
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II. Központi Könyvtár
A könyvtár elnevezése, székhelye, címe
1. §
(1) A könyvtár neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár
(2) A könyvtár székhelye és címe: 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
(Campuson belül önálló épület)
(3) A könyvtár létesítésének időpontja: 1735
(4) Elnevezésének nemzetközi kapcsolatokban használt idegen nyelvű változatai:
i. CENTRAL LIBRARY AND ARCHIVES OF THE UNIVERSITY
OF WEST HUNGARY (SOPRON), HUNGARY
ii. ZENTRALBIBLIOTHEK
UND
ARCHIV
DER
WESTUNGARISCHEN UNIVERSITÄT (SOPRON), UNGARN
(5) A Központi Könyvtár és Levéltár hivatalos bélyegzője kör alakú. A lenyomatán körben a
"Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtára, Sopron" felirat, közepén a Magyar
Köztársaság hivatalos állami címere található. Cégszerű aláírás esetén kizárólag ezen
lenyomatú bélyegző használható:
A könyvtár fenntartása és felügyelete
2. §
(1) A könyvtár fenntartója a Nyugat-magyarországi Egyetem.
(2) A könyvtár az Emberi Erőforrás Minisztériuma felügyelete alatt áll, irányítása - a
munkáltatói jogokat is beleértve - a rektor jog- és hatásköre.
(3) A könyvtár szakmai felügyelete az egyetem rektorának jog- és feladatköre, aki e jogkörét a
tudományos és külügyi rektorhelyettesre átruházza.
(4) A korszerűen tervezett könyvtári és szakirodalmi tájékoztatási tevékenység végzéséhez
szükséges feltételeket a könyvtár fenntartója biztosítja. Ezek pénzügyi fedezetét a
könyvtári főigazgató javaslata alapján az egyetem éves költségvetésében tételesen
megtervezi, s az intézmény fejlesztésével összhangban elkészíti a könyvtár feladatkörének
ellátásához szükséges fejlesztési tervét, figyelemmel a könyvtári rendszerben betöltött
szerepére.
(5) A könyvtár legfontosabb működési feltételei a következők:
a) a dokumentumbázis gyarapítását szolgáló, az évenkénti fejlesztéshez
szükséges beszerzési összeg, amelyet az egyetem a költségvetésében biztosít,
b) az állomány gyarapításával, feltárásával, használatba vételével kapcsolatos
teendőket elvégző és a könyvtári tájékoztatásokat nyújtó szakmailag képzett,
megfelelő létszámú személyzet,
c) a működéshez szükséges korszerű felszerelések, gépek, szolgáltatások és
egyéb szakmai eszközök,
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d) a rendeltetésszerű működéshez szükséges megfelelő elhelyezés.
(6) A könyvtár vezetőjének és dolgozóinak szakmai képzését, továbbképzését, szervezett
oktatásban, valamint tapasztalatcseréken való részvételét a Nyugat-magyarországi
Egyetem, az Emberi Erőforrások Minisztériuma – a Könyvtári Intézet közreműködésével
-, lehetőség szerint pályázat útján biztosítja.
(7) A közgyűjtemények működésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásának
segítésére az egyetem Szenátusa Közgyűjteményi Bizottságot hoz létre, amely saját
ügyrend alapján működik.
A könyvtár jellege és helye a könyvtári rendszerben
3. §
(1) A könyvtár az egyetem szervezetébe tartozó, annak oktató-, nevelő-, tudományos, valamint
tanulmányi és közművelődési munkáját segítő önálló központi szervezeti egység, amely az
egyetem információs központjaként is működik.
(2) Az egyetem fenntartásában működő könyvtári hálózat központja, egyben tagkönyvtára is.
A könyvtári hálózat további tagjai a SEK Könyvtár, az Apáczai Csere János Kar, a Benedek
Elek Pedagógiai Kar, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára és az
intézeti, a tanszéki, az iskolai és a kollégiumi könyvtárak.
(3) Feladatait tekintve nyilvános felsőoktatási könyvtár. Használóinak körét a könyvtár külön,
részletes szabályzata határozza meg. (Könyvtárhasználati szabályzat.)
4. §
(1) A könyvtár részt vesz az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma testületi tagjaként az
érdekelt könyvtárakkal együtt a könyvtári ellátás és az információszolgáltatás javítását
célzó együttműködésben.
(2) Tagja (testületi ill. egyéni tagságok) a Magyar Könyvtárosok Egyesületének és más
szakmai együttműködési köröknek, részt vesz a MOKKA, az EISZ, az MTMT, a HUNOR
szolgáltatásokban, amelyek a könyvtári együttműködés bővítését és javítását szolgálják.
(3) A könyvtár közreműködik az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer munkájában.
A könyvtár feladatai
5. §

(1) Elősegíti az egyetem oktató-, nevelő-, képző- és továbbképző, valamint tudományos és
gyakorlati munkáját. Ez magában foglalja mindazokat a könyvtári feladatokat, amelyek az
oktatók és hallgatók szakirodalommal és szakirodalmi tájékoztatással való ellátására,
továbbá az általános műveltség könyvtári eszközökkel történő terjesztésére, elmélyítésére
irányulnak.
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(2) A tagkönyvtárak működésének, fejlesztésének segítése - érdekképviselet, pénzügyi
források felkutatása, oktatás/képzés, rendezvények, stb. -, a szakirodalom-feltárása,
informatikai eszközök kompatibilis alkalmazása.
(3) Koordinálja a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT), az egyetemi repozitóriumok –
Doktori Repozitórium (PhDRep) és Publicatio Repozitórium (PRep)-, valamint az
Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program működését.
(4) Működteti a Szellemitulajdon-védelmi Információs Pontot (PATLIB) együttműködésben
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával és az ERFARET Nonprofit Kft-vel.
(5) A közgyűjtemények fenntartó és szakmai irányító szervei felé történő adminisztratív
tevékenységek részbeni ellátása, közös pályázatok, projektek előkészítése, kidolgozása, a
tagintézmények tájékoztatása.
(6) A könyvtár feladatainak megvalósítása érdekében, az egyetem oktatási és kutatási
feladatainak ismeretében
a) tervszerűen és folyamatosan gyűjti, megőrzi, feltárja, olvasótermi használat,
kölcsönzés és egyéb szolgáltatások útján az olvasók rendelkezésére bocsátja
az egyetem képzési portfóliójának megfelelő hazai és külföldi szakirodalmat,
b) gyűjti, megőrzi, kiegészíti és nyilvántartja az egyetem és jogelődjének
történeti értékű dokumentumait, biztosítja e gyűjtemény használatát,
c) szóban és írásban szakirodalmi tájékoztató munkát végez, s közvetíti más
könyvtárak, tájékoztatási intézmények szolgáltatásait,
d) a szükségletnek megfelelően fejleszti a könyvtári berendezéseket,
felszereléseket,
e) közreműködik a hallgatók szakirodalmi, kutatás-módszertani ismereteinek
gyarapításában, az irodalomkutatási és feldolgozási módszerek
megismertetésében, a Szakirodalmi ismeretek és Kutatásmódszertan c.
tárgyak oktatásában,
f) könyvtári eszközökkel részt vesz az egyetemen folyó közművelődési
munkában, együttműködve mindazon szervekkel, testületekkel, melyek ezt a
munkát szervezik, irányítják,
g) együttműködik a hazai könyvtári rendszeren belül más könyvtárakkal, s
ennek keretében kölcsönösségi alapon szolgáltatásokat vesz igénybe, illetve
szolgáltatásokat nyújt más könyvtáraknak.
h) nyilvános könyvtári feladatokat lát el.
6. §
(1) A könyvtár a jelen szabályzatban rögzített feladatokon túl egyéb feladatokkal csak az
egyetem rektora és a kancellár hozzájárulásával bízható meg. Az esetleges új feladatok a
könyvtár rendeltetésszerű működését nem akadályozhatják.

A könyvtár vezetése
7. §
(1) A könyvtár munkáját a főigazgató irányítja, akit a kancellár nevez ki a Szenátus, valamint
az Emberi Erőforrások Minisztériuma véleményének kikérése után.
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(2) A főigazgatói állás kizárólag nyilvános pályázat útján tölthető be.
(3) Helyettese: kinevezés, vagy megbízás alapján, kancellári jóváhagyással történik.
(4) A főigazgató feladatai:
a) Az érvényes jogszabályok, rendelkezések alapján irányítja és ellenőrzi a
könyvtár feladatkörébe utalt, az éves és távlati munkatervekben rögzített
feladatokat.
b) Kidolgozza és szükség szerint módosítja a könyvtár belső szabályzatait, s
biztosítja a szabályzatokban foglaltak maradéktalan betartását.
c) Elkészíti a könyvtár munkatervét és fejlesztési terveit, beszámolóit,
jelentéseit.
d) Biztosítja az érvényes szabályok szerint a könyvtár gazdálkodásának rendjét,
a könyvtári vagyon megőrzését, a könyvtár rendelkezésére bocsátott
pénzügyi keretek rendeltetésszerű felhasználását.
e) A korszerű könyvtárvezetési elvek figyelembevételével kialakítja a könyvtár
belső munkarendjét, elkészíti a könyvtár dolgozóinak munkaköri leírását.
f) A rektor által átruházott hatáskörben – a szervezeti és működési szabályzat és
gazdálkodási szabályzat rendelkezései szerint - aláírási jogkört gyakorol.
g) A könyvtári főigazgató a Központi Könyvtár és Levéltár foglalkoztatottjai
tekintetében teljes szakmai irányítói jogkörrel rendelkezik.
h) Kapcsolatot tart mindazokkal a szervezeti egységekkel, amelyek
tevékenységéhez a könyvtár munkája kapcsolódik.
i) Kezdeményezi és irányítja a könyvtár dolgozóinak szakmai képzését,
továbbképzését.
j) Gondoskodik a könyvtár munka-, baleset- és tűzvédelmének
megszervezéséről, illetve a vonatkozó szabályok betartásáról.
k) Könyvtári ügyekben ellátja a Központi Könyvtár és tagkönyvtárai
képviseletét.
l) Részt vesz a jelentős szakmai közösségek munkájában, s tevékenységével
elősegíti azok eredményes működését.
m) Tagja a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgyűjteményi Bizottságának.
(5) A főigazgató részt vesz az Egyetemi Szenátus munkájában tanácskozási joggal.
(6) A főigazgató helyettesítését a 13. § (2) bekezdésben megjelölt csoportvezető látja el.
A könyvtár gyűjtőköre és a könyvtári állomány gyarapítása
8. §
(1) A könyvtár országos feladatkörű felsőoktatási és tudományos szakkönyvtári minőségében
gyűjti az egyetemen oktatott és kutatott tudományok és határterületeik hazai és külföldi
irodalmát a megkívánt mértékben és mélységben, a mindenkori anyagi lehetőségektől
függően.
(2) Az állománygyarapítás és megőrzés részletes elveit a könyvtár állományalakítási és
gyűjtőköri szabályzata tartalmazza. A gyűjtés egyes konkrét kérdéseiben a gyűjtőköri
szabályzat elveinek figyelembevételével a könyvtári főigazgató dönt.
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(3) A könyvtár állománya vétel, csere és ajándék útján gyarapodik. A könyvtár tervszerűen és
folyamatosan megvásárolja az e célra biztosított pénzügyi forrásokból a kereskedelmi
forgalomba kerülő hazai és külföldi dokumentumokat beszerezi a kereskedelmi
forgalomba nem kerülő szakirodalmi dokumentumokat is.
(4) Ennek érdekében kapcsolatot kezdeményez és tart fenn olyan hazai és külföldi
intézményekkel, szervezetekkel, amelyek ajándék vagy csere útján a könyvtár számára
hasznos kiadványokat juttatnak.
(5) A könyvtár megőrzés, használat, továbbá kiadványcsere céljaira kötelespéldányként
jogosult minden egyetemi kiadvány átvételére (évkönyvek, tudományos kiadványok,
jegyzetek – soproni egyetemi karok vonatkozásában -, egyéb dokumentumok) a rektor által
meghatározott példányszámban.
(6) Az egyetem soproni egyetemi karainak, ill. karai által, bármilyen pénzügyi forrásból
vásárolt dokumentumok, egységes könyvtári állományt alkotnak, amely része a könyvtár
gyűjteményének.
(7) A könyvtár – indokolt esetben, különlegesen fontos és értékes kiadványokat –
magánszemélyektől is vásárolhat.
A könyvtári állomány nyilvántartása és védelme
9. §
(1) A könyvtár köteles állományát pénzügyi és statisztikai szempontból megbízhatóan
nyilvántartani, azt megfelelően tárolni és megőrzéséről megfelelően gondoskodni.
(2) Az állomány nyilvántartásával és védelmével kapcsolatos kérdésekben a hatályos
jogszabályok szerint kell eljárni.
(3) Az állomány nyilvántartásával, alakításával (állományapasztás) és védelmével összefüggő
eljárási szabályokat, feladatokat az állományalakítási és gyűjtőköri szabályzat tartalmazza.
A könyvtár szolgáltatásai és a szolgáltatások igénybevétele
10. §
(1) A könyvtár állományát olvasó– és tájékoztató szolgálat fenntartásával bocsátja olvasói
rendelkezésére. Ennek érdekében az olvasók igényeinek megfelelő szolgáltatásokat alakít
ki.
(2) A könyvtár alapszolgáltatásai a következők:
a) kölcsönzés az állomány meghatározott részéből a könyvtár használatára
jogosultak számára;
b) helyben olvasás biztosítása különös tekintettel a nem kölcsönözhető
állományra;
c) könyvtárközi kölcsönzés;
d) tájékoztatás (reference);
e) másolás (önköltséges);
f) elektronikus információk, adatbázis- és számítógépes szolgáltatások
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11. §
(1) A könyvtár szolgáltatásait, igénybevételének módját, használóinak körét a részletes
könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza.
(2) A könyvtár köteles gondoskodni arról, hogy a könyvtár szolgáltatásait, a könyvtárhasználat
szabályait az olvasók megismerhessék.
A könyvtár szervezete, a munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje
12. §
(1) A tagkönyvtárak és a különböző szervezeti egységekben létesített könyvtári ellátóhelyek
szakmai munkáját a könyvtár koordinálja, rendeltetésszerű működésüket a kar (szervezeti
egység) vezetője biztosítja.
(2) A tagkönyvtárak belső szabályzatait a tagkönyvtár-vezető készíti el, az illetékes kari tanács
hagyja jóvá a főigazgató egyetértésével.
(3) A könyvtár dolgozói felett az alapvető munkáltatói jogkört az egyetemi központ igazgató,
a szakmai irányítói jogkört a főigazgató gyakorolja.
(4) A tagkönyvtárakban dolgozó közalkalmazottak felett az alapvető munkáltatói jogkört az
egyetemi központ igazgató, a szakmai irányítói jogkört a főigazgató gyakorolja a dékánnal
egyeztetve.
(5) A könyvtárban dolgozó oktató, kutató, tanár munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott
esetében az alapvető és a szakmai irányítói munkáltatói jogkört a rektor által átruházott
hatáskörben a főigazgató gyakorolja.

13. §
(1) A könyvtár belső szervezeti rendjét a főigazgató alakítja ki, és a tudományos és külügyi
rektorhelyettes hagyja jóvá.
(2) A könyvtár szervezeti működése két szakterületre tagozódik, amelyek irányítását egy-egy
csoportvezető látja el, akiket a KKL főigazgató véleményének kikérésével a kancellár
nevez ki:
- Könyvtári szolgáltatások/feladatok csoport: Olvasó/kölcsönző/tájékoztató szolgálat,
feldolgozás, könyvtári információk/szolgáltatások
könyvés
folyóirat
szerzeményezés, könyvtárközi kölcsönzés, raktár;
- Menedzsment csoport: gazdasági, adminisztratív, döntés-előkészítő feladatok,
pályázatok, költségvetés, gazdasági/pénzügyi kezelés, adminisztráció, beszámolók,
jelentések, statisztikák összeállítása EISZ, MTMT, PhDRep, PRep, NymE Kiadó.
A főigazgató, valamint a tagkönyvtárak vezetői gondoskodnak a kialakított könyvtári
szervezeten belül a munkaköri leírások elkészítéséről.
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Minőségmenedzsment
14. §
(1) A könyvtár és könyvtári hálózat tagjainak minőségbiztosítási rendszere beépül az egyetem
minőségbiztosítási rendszerébe.
(2) A könyvtár és a tagkönyvtárak működése, szolgáltatásai megfelelnek a 120/2014. Korm.
rendelet 2.§ (3) bekezdés f) pontjában megfogalmazott, az MSZ EN ISO 9000, 9001, 9004,
a könyvtári Minőségbiztosítási kézikönyv, valamint az egyetem minőségbiztosítási
előírásainak.

III. Központi Levéltár
A levéltár elnevezése, székhelye, címe
15. §
(1) A levéltár neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár
(2) A levéltár székhelye és címe: 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
(3) A levéltári raktár székhelye és címe: Sopron, Bajcsy-Zs. u. 9. (GTI alagsor)
(4) A levéltár létesítésének időpontja: 1984. szeptember 1. Az alapító okirat száma: 64455/84.
MM
(5) Elnevezésének nemzetközi kapcsolatokban használt idegen nyelvű változatai:
i. CENTRAL LIBRARY AND ARCHIVES OF THE UNIVERSITY
OF WEST HUNGARY (SOPRON), HUNGARY
ii. ZENTRALBIBLIOTHEK
UND
ARCHIV
DER
WESTUNGARISCHEN UNIVERSITÄT (SOPRON), UNGARN
(6) A Központi Levéltár hivatalos bélyegzője kör alakú. A lenyomatán körben a "Nyugatmagyarországi Egyetem Központi Levéltár, Sopron" felirat, közepén a Magyar
Köztársaság hivatalos állami címere található. Cégszerű aláírás esetén kizárólag ezen
lenyomatú bélyegző használható.
A levéltár fenntartása és felügyelete
16. §
(1) A levéltár fenntartója a Nyugat-magyarországi Egyetem.
(2) A levéltár az Emberi Erőforrás Minisztériuma felügyelete alatt áll, irányítása - a
munkáltatói jogokat is beleértve - a kancellár jog- és hatásköre.
(3) A levéltár szakmai felügyelete az egyetem rektorának jog- és feladatköre, aki e jogkörét a
tudományos és külügyi rektorhelyettesre átruházza.
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(4) A levéltári tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket a Központi Levéltár fenntartója
biztosítja.
(5) A levéltár legfontosabb működési feltételei a következők:
a) az iratanyag gyarapításával, rendezésével, kutathatóvá tételével kapcsolatos
teendőket elvégző, szakmailag képzett, megfelelő létszámú személyzet,
b) a működéshez szükséges korszerű felszerelések, informatikai eszközök,
c) a rendeltetésszerű működéshez szükséges megfelelő elhelyezés és iratraktár.
(6) A levéltár vezetőjének és dolgozóinak szakmai képzését, továbbképzését, szervezett
oktatásban, valamint tapasztalatcseréken való részvételét a Nyugat-magyarországi
Egyetem biztosítja.
A levéltár jellege és helye a levéltári rendszerben
17. §
(1) A levéltár a Központi Könyvtár és Levéltár szervezetébe tartozó részben önálló szervezeti
egység.
(2) Az egyetem fenntartásában működő levéltári hálózat központja, egyben taglevéltára is. A
levéltári hálózat tagjai a kari/fiók levéltárak.
(3) Jellegét tekintve felsőoktatási szaklevéltár.
18. §
(1) Tagja (testületi ill. egyéni tagságok) a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetségnek, amely
a felsőoktatási levéltárak szakmai szervezete.
A levéltár vezetése
19. §
(1) A levéltár szervezeti egységet a levéltárvezető irányítja.
(2) A levéltárvezető feladatai:
a) Előkészíti a levéltár munkatervét és fejlesztési terveit, beszámolóit, jelentéseit.
b) Kialakítja a levéltár belső munkarendjét, előkészíti a levéltár dolgozóinak
munkaköri leírását.
c) A könyvtári főigazgató által átruházott hatáskörben aláírási jogkört gyakorol.
d) Kapcsolatot tart mindazokkal a szervezeti egységekkel, amelyek
tevékenységéhez a levéltár munkája kapcsolódik.
e) Tagja a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgyűjteményi Bizottságának.

A levéltár feladatai
20. §
(1) A levéltár és a kari/fiók levéltárak feladata a gyűjtőkörébe tartozó iratok, kép- és
hangfelvételek, tárgyi források felkutatása, összegyűjtése.
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(2) Feladata az iratanyagok szakszerű őrzése, rendezése, kezelése, nyilvántartása és
kutathatóvá tétele.
(3) Feladata a hatályos jogszabályok alapján az iratanyagok számítógépes nyilvántartása az
egységes elektronikus levéltári nyilvántartó rendszerrel (e-archivum).
(4) Feladata továbbá a levéltári kutatások könnyítése érdekében kutatási segédletek (fond- és
állagjegyzék, raktári jegyzék, repertórium) készítése.
(5) A levéltár anyagában történő kutatás feltételeit külön Kutatási Szabályzat rögzíti.
(6) A levéltár munkatársai a segédletek készítése mellett tudományos kutatást végeznek a
levéltár anyagában és a kutatás eredményét közzéteszik.
(7) A levéltár feladata az ügyfélszolgálat ellátása.
(8) Az őrizetében lévő levéltári anyagról hiteles másolatot vagy tartalmi kivonatot ad.
(9) A levéltár munkatársai az egyetem Iratkezelési Szabályzatában előírtaknak megfelelően
ellenőrzik az egyetem szervezeti egységeinél folyó iratkezelést és iratselejtezéseket.
(10) A levéltár az egyetemi Iratkezelési Szabályzatnak és Irattári Tervnek megfelelően,
kezdeményezheti a maradandó értékű iratok levéltárba adását.
(11) Gondoskodik a megrongált, vagy pusztulásnak indult levéltári anyag konzerválásáról és
restaurálásáról.
(12) A levéltár feladata a kari/fiók levéltárak szakmai felügyelete és segítése, közös pályázatok
elkészítése.
21. §
(1) A levéltár a jelen szabályzatban rögzített feladatokon túl egyéb feladatokkal csak az
egyetem rektora és a kancellár hozzájárulásával bízható meg. Az esetleges új feladatok a
levéltár rendeltetésszerű működését nem akadályozhatják.
A levéltár gyűjtőköre
22. §
(1) Gyűjtőköre a kiterjed a Nyugat-magyarországi Egyetem, valamint annak jogelőd
intézményeiben keletkezett történeti iratanyagára.
(2) A Miskolci Egyetem Levéltárával megosztva őrzi a selmecbányai Erdészeti Tanintézet
(1808-1846), a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia (1846-1904), a Bányászati
és Erdészeti Főiskola (1904-1919), a soproni Bánya és Erdőmérnöki Főiskola (1919-1934),
a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó-, és
Erdőmérnöki Kara (1934-1949), és az Erdőmérnöki Főiskola (1949-1962) megmaradt
iratait.
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(3) Emellett gyűjti az Erdészeti és Faipari Egyetem (1962-1996), a Soproni Egyetem (19961999) és a Nyugat-magyarországi Egyetem (2000-) történeti értékű iratait.
(4) A fentiek alapján a gyűjti
- a központi szervezeti egységek (Rektori Hivatal, Kancellári Hivatal, dékáni
hivatalok és egységeik) iratait,
- a tanszékek, intézetek iratanyagát,
- a hallgatói személyi és tanulmányi nyilvántartásokat,
- a doktori és habilitációs ügyek irat anyagát,
- a szenátusi, rektori, kari tanácsülések jegyzőkönyveit,
- az egyetemen működő tanácsok és bizottságok iratanyagát,
- az ifjúsági szervezetek, egyesületek iratanyagát, a megszűnt szervezetek
iratanyagát,
- valamint személyi hagyatékként kapott iratanyagot.
(5) A levéltár gyűjti ezen kívül az egyetemi élet fontosabb eseményeit illusztráló kép- és
hangfelvételeket, filmfelvételeket, tárgyi forrásokat, amelyekből fényképtárat, illetve
dokumentumtárat hoz létre.
A levéltári állomány nyilvántartása és védelme
23. §
(1) A levéltár köteles az őrizetében lévő iratokat megbízhatóan nyilvántartani, azt megfelelő
raktári rendben tárolni, megőrzéséről megfelelően gondoskodni. A levéltári anyagról
vezetett nyilvántartások: törzskönyvi nyilvántartás, gyarapodási napló, fogyatéki napló,
letéti napló, fond dosszié, raktári jegyzék. kölcsönzési napló, átmeneti napló.
(2) A levéltári anyagot az erre a célra kialakított, és megfelelően felszerelt levéltári raktárban
kell megőrizni.
(3) A számítástechnikai adathordozókon őrzött információk hiteles megőrzését biztosítani
kell.
(4) Az állomány nyilvántartásával és védelmével kapcsolatos kérdésekben az 1995. évi LXVI.
törvény, valamint a 10/2002. (IV.13) NKÖM rendeletben foglaltak, illetve a hatályos
jogszabályok szerint kell eljárni.
A levéltár szervezete, a munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje
24. §
(1) A Központi Levéltár az egyetemen működő kari/fiók levéltárak, valamint az önálló
levéltárral nem rendelkező karok (irattári-levéltári) munkáját szakmai és módszertani
szempontból segíti. Felügyelete alá tartozik a kari/fiók levéltárak, valamint az önálló
levéltárral nem rendelkező karok, és központi szervezeti egységek iratkezelése:
− Benedek Elek Pedagógiai Kar
− Erdőmérnöki Kar
− Közgazdaságtudományi kar
− Savaria Egyetemi Központ, Könyvtár és Levéltár
− Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
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(2) A soproni székhelyű karok, és a központi szervezeti egységek levéltárérett iratanyaga a
levéltárba kerül. A karok szenátusi határozattal fiók/kari levéltárat hozhatnak létre. A
kari/fiók levéltárak az NYME Iratkezelési Szabályzata és Irattári Terve szerint, a kar által
elfogadott ügyrend alapján működnek.
(3) A kari/fióklevéltárak szakmai munkáját a levéltár koordinálja, rendeltetésszerű működését
az adott kar (szervezeti egység) vezetője biztosítja.
(4) A kinevezett levéltárvezető, ill. a levéltári feladatokkal megbízott közalkalmazott felelős a
gondjaira bízott állomány megőrzéséért és a levéltárra vonatkozó jogszabályok és belső
szabályzat betartásáért.
(6) A kari/fióklevéltárak belső szabályzatait a levéltárvezető készíti el, az illetékes kari tanács
hagyja jóvá a levéltárvezető egyetértésével.
(7) A levéltár dolgozói felett az alapvető munkáltatói jogkört az egyetemi központ igazgató, a
szakmai irányítói jogkört a főigazgató gyakorolja.
(8) A kari/fióklevéltárakban dolgozó közalkalmazottak felett az alapvető munkáltatói jogkört
az egyetemi központ igazgató, a szakmai irányítói jogkört a levéltárvezető gyakorolja, a
dékánnal egyeztetve.
(9) A levéltárban dolgozó oktató, kutató, tanár munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott
esetében az alapvető és a szakmai irányítói munkáltatói jogkört a rektor által átruházott
hatáskörben a főigazgató gyakorolja.
Minőségmenedzsment
25. §
(1) A levéltár és a levéltári hálózat tagjainak minőségbiztosítási rendszere beépül az egyetem
minőségbiztosítási rendszerébe.
(2) A levéltár és a hálózat levéltári működése, szolgáltatásai megfelel az egyetem
minőségbiztosítási előírásainak.
A Központi Könyvtár és Levéltár gazdálkodása
26. §
(1) A Központi Könyvtár és Levéltár a Gazdálkodási Szabályzatban meghatározottak szerint
gazdálkodik.

IV. Záró és átmeneti rendelkezések
(1) Jelen ügyrend alapján a Központi Könyvtár és Levéltár kidolgozza, ill. módosítja belső
szabályzatait és azt jóváhagyás végett a szenátus elé terjeszti.
(2) Jelen ügyrend a NyME Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete.
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(3) A Központi Könyvtár és Levéltár munkáját a mindenkor érvényben lévő rendeletek,
szabályzatok, kapcsolódó végrehajtási utasítások határozzák meg.
(4) Az ügyrend mellékletei:
I. Központi Könyvtár:
I/a. Könyvtárhasználati Szabályzat (külön)
I/b. Minőségirányítási Kézikönyv (külön)
II. Központi Levéltár:
II/a. Kutatási szabályzat (külön)
II/b. Iratkezelési Szabályzat és Irattári Terv, ami egyúttal az NYME SZMSZ mellékletét is
képezi (külön)
III.
EISZ Nemzeti Program adatbázis szabályzata
IV.
Publicatio Repozitórium Szabályzat
V.
Doktori Repozitórium Szabályzat
(5) Jelen ügyrendet a Szenátus az 53/2015. (III. 11.) határozatával fogadta el, és a (6)
bekezdésre vonatkozólag a 100/2015. (V. 6.) sz. határozatával módosította. Ezzel
egyidejűleg a 98/2008. (IV. 10.) sz. határozattal elfogadott ügyrend hatályát veszti.
(6) Az ügyrend 2015. március 15. napján lép hatályba. 2015. május 31. napjáig a kancellár és
a főigazgató köteles a Központi Könyvtár és Levéltárban dolgozó közalkalmazottak
kinevezését, vezetői megbízását, munkaköri leírását felülvizsgálni, és ahol szükséges, az
ügyrend szerinti módosításokat 2015. június 1. napi hatályba lépéssel megtenni.
(7) Jelen ügyrend módosítását a Szenátus az 52/2016. (IV. 6.) sz. határozatával fogadta el. Az
ügyrend 2016. április 6. napján lép hatályba. 2016. április 30. napjáig az egyetemi központ
igazgató és a főigazgató köteles a Központi Könyvtár és Levéltárban dolgozó
közalkalmazottak kinevezését, vezetői megbízását, munkaköri leírását felülvizsgálni, és
ahol szükséges, az ügyrend szerinti módosításokat megtenni.

Sopron, 2016. április 6.

Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor

Dr. Dinnyés Álmos
kancellár

ifj. Sarkady Sándor
főigazgató
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III. melléklet
A Nyugat-magyarországi Egyetem EISZ Nemzeti Program keretében előfizetett
adatbázisaihoz való hozzáférés szabályai

Az információhoz való hozzáférés igényének megfelelve, 2001-ben az Oktatási Minisztérium
égisze alatt született meg az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program
(továbbiakban: EISZ), amelynek pénzügyi hátterét az 1079/2012. (III. 28.) Kormányhatározat
szabályozza.
Az EISZ a kutatási infrastruktúra, az országos szintű elektronikus szerzeményezés, illetve a
beszerzés egyik legfontosabb támasza. Az EISZ nyújtotta állami támogatással a hazai
“felsőoktatási intézmények és szakkönyvtárak; a nonprofit kutatóhelyek és szakkönyvtáraik;
oktatással, kutatással foglalkozó egyéb intézmények és szakkönyvtáraik” a piaci árnál
olcsóbban juthatnak hozzá elektronikus tudományos tartalmakhoz, adatbázisokhoz,
folyóiratokhoz, könyvekhez és faktografikus művekhez.
A Nyugat-magyarországi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) konzorciumi partnerként vesz
részt az EISZ-ben, így biztosítva a szakmai igények és a pénzügyi lehetőségek függvényében
előfizetett adatbázisokhoz való hozzáférést. Az EISZ intézményi működését a mindenkori
tudományos és külügyi rektorhelyettes felügyeli a Központi Könyvtár erre kijelölt
munkatársának koordinálásával.
Az IP-cím alapú jogosultság minél szélesebb körű érvényesülése érdekében, az Egyetemi
Információs Központ (továbbiakban: EIK) által biztosított alkalmazás lehetővé teszi az otthoni
használatot. A szolgáltatást az EIK a Központi Könyvtár és Levéltárral egyeztetve biztosítja. A
Központi Könyvtár és Levéltár honlapján teszi közzé az EISZ-hez kapcsolódó információkat,
az előfizetett adatbázisok megnevezését és ezek elérését (http://ilex.efe.hu).
Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók, kutatók, tanárok, PhD hallgatók,
oktatást/kutatást támogató szervezeti egységek, valamint a könyvtárak és levéltárak
munkatársai jogosultak a szolgáltatás igénybevételére.
Igénybevétel módja: http://eisz.nyme.hu oldalon leírtak szerint történik.
A szolgáltatás igénybevételére való jogosultság más személynek való átadása a hozzáférés
azonnali felfüggesztését vonja maga után.
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IV. melléklet
a Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori Repozitórium (PhDRep) működtetési
szabályzata

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. (Nftv.) 53/A. §, valamint a tudományos
közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos
egyes feladatokról szóló 1167/2014. (III. 25.) Kormányhatározat alapján a Nyugatmagyarországi Egyetem az intézmény oktatói/kutatói/PhD hallgatói PhD értekezéseit DOI
számmal látja el és a Magyar Tudományos Művek (MTMT) tárában rögzíti, teljes szövegű
nyilvánossá tételét a NYME Doktori Repozitóriumban (továbbiakban PhDRep) –
http://doktori.nyme.hu biztosítja.
A PhDRep az integrált Nyugat-Magyarországi Egyetem létrejötte (2000. január 1.) után
megvédett
doktori
értekezéseket
tartalmazza.
(NYME
Doktori
Szabályzat:
http://www.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/rektori/szmszm/doktori_szab_100629.pdf)
A PhDRep működtetéséért a rektor által felkért intézményi képviselő felel. Az intézményi
képviselő a mindenkori tudományos és külügyi rektorhelyettes.
Az intézményi képviselő:
- képviseli az Egyetemet a hazai és nemzetközi repozitóriumi szervezetekben;
- eljár a közlemények DOI számának biztosításában;
- beszámol az Egyetem vezetőségének a PhDRep működésével kapcsolatos
eseményekről;
- részt vesz az Egyetemen a doktori iskolák és a PhDRep adminisztratív ügyeinek
koordinálásában.
Az Egyetemen a rektor a PhDRep adminisztratív feladatainak ellátására intézményi
koordinátort jelöl ki, mellé rendelve könyvtári munkatársakat a DOI szám nyilvántartása,
ellenőrzés és szakmai támogatás céljából.
Az intézményi PhDRep koordinátor:
- meghatározott jogosultsági szintnek megfelelően regisztrálja és karbantartja a
dokrori iskolák előadóinak adatait az adatbázisban;
- figyelemmel kíséri a PhDRep és MTMT adatbázis szerkezetében történt
fejlesztéseket, ezekről tájékoztatja a doktori iskolák előadóit;
- rendszeres tréningeket/képzéseket tart és segédleteket/tájékoztatókat készít az
érintetteknek;
- kapcsolatot tart a doktori iskolák képviselőivel, előadóival.
A PhDRep működtetését a doktori iskolák előadói segítik, akik adminisztrátori jogosultsággal
rendelkeznek az adatbázisban.
A PhDRep adminisztrátor, egyúttal doktori iskola előadó:
- Ellenőrzi, és jelzi a doktorandusz felé, amennyiben az MTMT-ben nem került
rögzítésre a PhD dolgozat és tézisek;
- Az MTMT-ből átemeli a metaadatokat és feltölti a jelölt által átadott
dokumentumokat: PhD dolgozat + Tézisek (2 nyelven)
- Gondoskodik a PhD dolgozat DOI számmal való ellátásáról az erre felkért
könyvtári munkatársakkal együttműködve.
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V.melléklet
a Nyugat-magyarországi Egyetemen folytatott tudományos publikációs tevékenység
támogatására és Open Access megjelenésére létrehozott Publicatio Repozitórium
(PRep) működési szabályzata

A Nyugat-magyarországi Egyetem a tudományos publikálás, Open Access megjelenés
támogatására publikációs repozitóriumot épít (http://publicatio.nyme.hu), a tudományos
közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos
egyes feladatokról szóló 1167/2014. (III. 25.) Kormányhatároznak előírásainak megfelelve.
A Publicatio Repozitórium (továbbiakban PRep) a Nyugat-magyarországi Egyetemen folyó
tudományos és művészeti tevékenység eredményeképpen született művek (tanulmányok,
cikkek, monográfiák, alkotások stb.), valamint egyetemi kiadványok (folyóirat, tanulmány- és
konferenciakötetek) teljes szövegű adatbázisa.
Az Egyetem PRep része a belföldi és külföldi Repozitóriumi/Open Access hálózatnak, adatai
nyilvánosak.
A PRep lehetőséget nyújt az MTMT-ben már rögzített művek PDF-formátumban való
feltöltéséhez, ill. megadható az ehhez kapcsolódó teljes vagy korlátozott elérhetőség.
Ugyanannál a műnél nem csupán a megjelent verziót, hanem annak pre-print és/vagy post-print
változatát is, amelyek nyilvánossága dokumentumonként állítható be, akár eltérően.
Az Egyetem támogatja és szakmai segítséget nyújt a vele együttműködő és társintézmények
repozitóriumi csatlakozásához és intézményi működtetéséhez.
A PRep működtetéséért a rektor által felkért intézményi képviselő felel. Az intézményi
képviselő a mindenkori tudományos és külügyi rektorhelyettes.
Az intézményi képviselő:
- képviseli az Egyetemet a hazai és nemzetközi repozitóriumi szervezetekben;
- eljár a közlemények DOI számának biztosításában;
- beszámol az Egyetem vezetőségének a PRep működésével kapcsolatos
eseményekről;
- részt vesz az Egyetemen a PRep adminisztratív ügyeinek koordinálásában.
Az Egyetemen a rektor a PRep adminisztratív feladatainak ellátására intézményi koordinátort
jelöl ki.
Az intézményi PRep koordinátor:
- meghatározott jogosultsági szintnek megfelelően regisztrálja és karbantartja a kari
adminisztrátorok és adatkezelők adatait az adatbázisban;
- figyelemmel kíséri a PRep és MTMT adatbázis szerkezetében történt
fejlesztéseket, ezekről tájékoztatja a kari adminisztrátorokat;
- rendszeres tréningeket/képzéseket tart és segédleteket/tájékoztatókat készít a
szerzőknek és a kari adminisztrátoroknak;
- kapcsolatot tart az intézményi képviselővel, a kari adminisztrátorokkal;
- szükség esetén helyettesíti az intézményi képviselőt.

20

A PRep működtetését a NymE Kiadói koordinátora, a NymE kiadásában megjelenő folyóiratok
szerkesztőségeinek felelős munkatársai és karonként kijelölt adminisztrátorok segítik. A Kiadói
koordinátort a rektor, a szerkesztőségek koordinátorait a főszerkesztő és/vagy szerkesztőség, a
kari adminisztrátort a dékán jelöli ki. Amennyiben a kari PRep adminisztrátor könyvtári
alkalmazott, a dékán kérésére a feladat ellátásával a mindenkori munkáltatói jogkörű vezető
bízza meg.
A PRep adminisztrátor:
- ellenőrzi, és nyilvánossá teszi a feltöltött, az MTMT-ben repozitóriumi közlésre
megjelölt, valamint a rektor és/vagy a Kiadói Tanács, dékáni ellenjegyzéssel
beérkezett közleményeket;
- figyelemmel kíséri a PRep adatbázis szerkezetében történt fejlesztéseket;
A repozitóriumi feltöltés irányelvei és feltételei:
Az MTMT-be rögzített és tudományos besorolással rendelkező publikációk metaadatai
és teljes szövege a megfelelő korlátozásokkal, a Repozitórium kiválasztása után
(NYME Publicatio) kerülhetnek feltöltésre;
A szerző, hasonlóan az MTMT szabályozásához, felelősséggel tartozik a közlemény
adataiért;
A beérkezett adatokat a NYME Publicatio Repozitórium koordinátori tevékenységével
megbízott munkatársak tehetik nyilvánossá;
Az MTMT-ben rögzített, de repozitóriumi feltöltésre nem megjelölt közlemények az
alábbi feltételek teljesülése után kerülhetnek az adatbázisba:
- rektor és/vagy Kiadói Tanács, dékáni ellenjegyzés, miszerint a közlemény megfelel
az Egyetem tudományos/művészeti elvárásainak;
- teljes szöveggel/audiovizuális anyaggal történő elérés biztosítása, szükség szerinti
korlátozással.
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NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

EGYETEMI SPORTIRODA ÜGYRENDJE

SOPRON 2013
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I. Fejezet
1.§
Általános rendelkezések
(1) Jelen ügyrend célja, hogy a feladat- és hatáskörök pontos meghatározásával
áttekinthetővé tegye az Egyetemi Sportiroda tevékenységét.

II. Fejezet
2.§
Sportiroda szervezete
(1) Az Egyetemi Sportiroda (ESI) az egyetem szervezetét követve az alábbi
egységekből épül fel:
a. Központi Sportiroda – Szombathely (BDPK, TTK képviselete)
b. Soproni Sportiroda – Sopron (KTK, BPK, EMK, SKK képviselete)
c. Győri Sportiroda – Győr (AK, MÉK, GEO képviselete)
(2) Az ESI a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet
nem önálló szervezeti egysége, az intézet igazgatójának szakmai
irányításával működik.
(3) Mind az ESI, mind az egyetemi sport feletti általános szakmai felügyeletet
az oktatási rektorhelyettes gyakorolja.
(4) Az Egyetemi Sportiroda szervező, döntés előkészítő és végrehajtó
tevékenységet végez.

III. Fejezet
Sportiroda alaptevékenysége, feladatai
3.§
Az iroda alaptevékenysége:
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(1) Szervezi,

koordinálja

versenysporttal,

az

egyetemi

valamint

minden

szabadidősporttal,
egyéb

a

sporttal

minőségi
kapcsolatos

szolgáltatásokat.
(2) A kari javaslatok alapján előkészíti és a Szenátus elé terjeszti az egyetemi
sportstratégiát,

javaslatot

tesz

az

Egyetem

éves

sportprogramjára,

rendszeresen beszámol az Egyetem sportolói által elért sporteredményekről,
a hallgatói sportéletről;
(3) Évente részletes beszámolót készít a Szenátusnak az iroda elvégzett
munkájáról;
(4) Részt vesz az Egyetem aktuális, közép- és hosszú távú sportcélú
ingatlanjainak fejlesztési és korszerűsítési terveinek kidolgozásában;
(5) Kapcsolatot tart és együttműködik az egyetemi testnevelés-oktatással,
sporttal

foglalkozó

szervezeti

egységeivel,

az

Egyetemi

Hallgatói

Önkormányzattal és kari hallgatói szervezetekkel, az Egyetem sportcélú
ingatlanjainak létesítményfelelőseivel, a SMAFC, a SZoESE, Universitas
Sportegyesület,

BPK

Diáksport

Egyesületével

és

a

MOGAAC

sportegyesületeivel, a városi sportegyesületekkel, a Magyar Egyetemi és
Főiskolai Sportszövetséggel (MEFS), a sportági szakszövetségek országos
és

megyei

képviseleteivel,

más

felsőoktatási

intézmények

sportközpontjaival, sportirodáival;
(6) Felméri, és folyamatosan figyelemmel kíséri a hallgatók sportolási igényeit,
sportolási szokásait, méri a sportszolgáltatásokkal kapcsolatos hallgatói
elégedettséget, összegyűjti és publikálja a hallgatók sporteredményeit;
(7) Törekszik a sportági választhatóság, a sportolási lehetőségek szélesítésére, a
belső erőforrások hatékony kihasználtságának megteremtésével, a fejlesztési
lehetőségek

feltárásával

és

megvalósításával,

valamint

külső

sportszolgáltatók bevonásával, az ehhez kapcsolódó kedvezmény rendszer
kialakításával;
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(8) Kialakítja, karbantartja és vezeti az Egyetemen sportoló hallgatók és a
NymE-n hallgatói jogviszonnyal rendelkező, és sport tevékenységet
valamely egyesületben végző hallgatók nyilvántartási rendszerét, valamint a
sportprogramokon induló hallgatók adatainak, a MEFS központba
továbbításával kapcsolódik a sportszövetség Sportpont programjához;
(9) Részt vesz az Egyetemre vagy sportegyesületre vonatkozó pályázati
lehetőségek monitorozásában, a sportcélú pályázatok elkészítésében és
lebonyolításában;
(10) Lobbi tevékenysége során gondozza és fejleszti az Egyetem külső
sportcélú kapcsolatait;
(11) A sportkommunikációs feladata során közreműködik az Egyetem
beiskolázási tevékenységben;
(12) Támogatja, szervezi a fogyatékkal élő hallgatók sporttevékenységét.
4.§
Sportiroda a szabadidősport területén:
(1) Ellátja az egyetemi polgárok részére a tanórákon és a munkaidőn kívül
igénybe vehető sportszolgáltatások szervezési és koordinációs feladatait.
(2) Szervezi, koordinálja az egyetemi sportprogramokat: a házi versenyeket,
sportnapokat, kari és egyetemi bajnokságokat, kupák szervezését, karok
közötti sportversenyek lebonyolítását, különösen:
(3) Feltárja és publikálja a külső sportszolgáltatóknál elérhető sportolási
lehetőségeket, valamint ehhez kapcsolódóan kidolgozza, és folyamatosan
aktualizálja az egyetemi polgárok számára elérhető kedvezmény-rendszert;
(4) Kapcsolatot tart a sportcélú civil szervezetekkel, egyesületekkel;
(5) Közreműködik sporttanfolyamok és táborok szervezésében;
(6) Az Egyetem munkavállalóinak igényeit figyelembe véve szabadidősport
programokat szervez.
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5.§
Sportiroda a minőségi sport területén
(1) Segíti a sportolói karrierpálya kiépítését, kidolgozza a kettős életpálya
modell megvalósításának folyamatát
(2) Segíti és támogatja az országos és nemzetközi versenyeken történő
induláshoz szükséges szervezési és koordinációs feladatokat:
a. egyéni résztvevőket, illetve csapatokat szervez az országos és nemzetközi
egyetemi-főiskolai sporteseményekre;
b. koordinálja az intézményi versenysport hátterét biztosító szervezési
feladatokat (utazás, szállás, felszerelés biztosítása, stb.);
c. részt

vesz

saját,

illetve

az

országos

egyetemi

sportversenyek,

sportrendezvények szervezésében;
d. szervezi a szakági versenyeken, a szakszövetségek által szervezett
bajnokságokban való részvételt;
e. elkészíti a versenykiírásokat, megszervezi a versenyek megrendezéséhez,
valamint a felkészítéshez szükséges szakmai hátteret;
f. felkéri az egyes szakosztályok edzőit a sportszolgáltatások biztosításában
való közreműködésre;
(3) Nyilvántartja és publikálja a versenyeredményeket.

V. Fejezet
A sportiroda vezetése
7.§
A Központi Sportiroda vezető
(1) A Központi Sportiroda vezető az NYME Egyetemi Sportiroda vezetője.
(2) A Központi Sportiroda munkáltatói jogkörű vezetője a BDPK dékánja,
közvetlen szakmai vezetője az NymE Sporttudományi Intézet Igazgatója.
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(3) A Központi Sportiroda vezetőjének feladat- és hatásköre:
a) Az Egyetemi sportélettel kapcsolatban álló felek informálása;
b) A helyi és országos médiákkal történő kapcsolattartás;
c) Az Egyetem hallgatóinak sportban elért eredményeinek PR jellegű
menedzselése;
d) Szoros kapcsolattarás és együttműködés az Egyetem vezetésével;
e) Együttműködés

a Sporttudományi

tanszékekkel, és

az Egyetem

sportegyesületeivel;
f) Az iroda feladatkörébe tartozó témában együttműködés a Hallgatói
Önkormányzattal;
g) Részvétel az Egyetem központi sportrendezvényeinek szervezésében;
h) Kapcsolattartás a Magyar Egyetemi- Főiskolai Sportszövetséggel (MEFS)
i) Felügyeli és összehangolja az központi és városi sportirodák működését;
j) Szakmai és közösségi rendezvényeket szervez;
k) Felügyeli az intézményi sportkommunikációs felületeket (központi
sportiroda honlapja, levelezőlista, stb.)
l) Kapcsolatot tart az irodához rendelt gazdasági vezetővel;
m) Ellátja az iroda sportmarketing tevékenységét;
n) Feltérképezi az esetleges pályázati forrásokat;
(4) A Központi Sportiroda vezetőt (koordinátori munkakörben) a BDPK
Sporttudományi Intézet intézetigazgatójának javaslatára, az oktatási
rektorhelyettes véleményét figyelembe véve, a BDPK dékánja bízza meg, és
gyakorolja felette a munkáltatói jogkört.
(5) A megbízás határozott időre, a pályázat kezdetétől a fenntartási időszak
végéig szól.
(6) Munkáját heti 40 órában végzi.
8.§
A Soproni és Győri Sportiroda vezetői
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(1) A városi sportirodák vezetői feladatait látják el koordinátori munkakörben.
(2) A városi sportiroda vezetők feladat- és hatásköre:
a) Fő feladata a városi sportirodák működtetése;
b) A helyi médiákkal történő kapcsolattartás;
c) Egyeztetés a helyi Sporttudományi tanszékkel vagy szervezeti egységgel,
és együttműködés az Egyetem sportegyesületeivel;
d) Az iroda feladatkörébe tartozó témában együttműködés a Hallgatói
Önkormányzattal;
e) Részvétel az Egyetem központi sportrendezvényeinek szervezésében;
f) Szakmai és közösségi rendezvényeket szervez;
g) Felügyeli a helyi sportkommunikációs felületeket (központi sportiroda
honlapja, levelezőlista, stb.)
h) Kapcsolatot tart az irodához rendelt gazdasági vezetővel;
i) Ellátja az iroda sportmarketing tevékenységét;
j) Feltérképezi az esetleges pályázati forrásokat;
k) Ellátja az iroda adminisztratív feladatait;
l) Koordinálja a helyi sport rendezvényeket;
m) Felügyeli az iroda által létrehozott hallgatói kommunikációs felületeket;
n) Beszámolási kötelezettséggel tartozik a Központi Sportiroda vezető felé.
(7) A Győri és Soproni Sportiroda vezetőjét a Központi Sportiroda vezetője
javaslatára, a BDPK Sporttudományi Intézet intézetigazgató, és az oktatási
rektorhelyettes véleményét figyelembe véve, az illetékes (kari) munkáltatói
jogkörű vezető bízza meg.
(3) Megbízatása határozott időre, a pályázat kezdetétől fenntartási időszak
végéig szól.
(4) Munkáját heti 20 órában végzi.
9.§
A Központi Sportiroda titkára
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(1) A Központi Sportiroda vezetőjének közvetlen munkatársa;
(2) A titkár feladat- és hatásköre:
a) Fő feladta az adminisztratív feladatok ellátása;
b) Kezeli az iroda gazdasági ügyeit együttműködve az irodához rendelt
gazdasági vezetővel.
c) Koordinálja a helyi sportrendezvényeket;
d) Részt vesz az iroda által szervezett tevékenységek szervezésében;
e) Kezeli az iroda által létrehozott hallgatói kommunikációs felületeket;
f) Beszámolási kötelezettséggel tartozik a Központi Sportiroda vezető felé.
(3) A Központi Sportiroda titkárát, a Központi Sportiroda vezetője javaslatára, a
Sporttudományi Intézet igazgatójának véleményét figyelembe véve a BDPK
dékánja, mint munkáltatói jogkörű vezető bízza meg.
(4) Megbízatása határozott időre, a pályázat kezdetétől fenntartási időszak
végéig szól.
(5) Munkáját heti 20 órában végzi.
10.§
Sportiroda hallgatói munkatárs

(1) A hallgatói munkatárs a sportirodák (mind a Központi- mind pedig a Győri
és Soproni Sportiroda) közvetlen munkatársa.
(2) A hallgatói munkatárs feladat- és hatásköre:
a) Kapcsolatot tart a kari Hallgatói Önkormányzatokkal;
b) Kapcsolatot tart a hallgatókkal;
c) Ügyeleti időt biztosít a Sportirodában;
d) Segíti az adminisztratív feladatok ellátását;
e) Részt vesz az iroda által szervezett tevékenységek szervezésében;
f) Segíti a rendezvények lebonyolításában;
g) Kezeli az iroda által létrehozott hallgatói kommunikációs felületeket;
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h) Beszámolási kötelezettséggel tartozik a Központi Sportiroda Vezető,
valamint a Városi Sportiroda Vezető felé.
(3) A hallgatói munkatársat a sportiroda vezető javaslatára, a Központi
Sportiroda vezető véleményét figyelembe véve, az illetékes munkáltatói
jogkörű vezető bízza meg.
(4) Megbízatása határozott időre, a pályázat kezdetétől fenntartási időszak
végéig szól.
(5) Munkáját heti 20 órában végzi.

IV. Fejezet
11.§
A Sportiroda gazdálkodása

(1) Az ESI gazdálkodásának alapját a TÁMOP 4.1.2.E-13/1/KONV pályázat B
komponensének elfogadott költségvetése adja a pályázat megvalósítási
időszakára. Az iroda a megvalósítási időszakban előkészíti a pályázati
időszak utáni működés, így a kötelezően vállat két éves fenntartási időszak
működési alapfeltételeit.
(2) Az sportiroda, gazdasági tevékenysége körében, a TÁMOP 4.1.2.E13/1/KONV (B) pályázatban elfogadott gazdálkodás alapján minden olyan
döntést meghozhat, intézkedést megtehet, amely hozzájárul az Ügyrendben
meghatározott feladatainak végrehajtásához
(3) A sportiroda a pályázati forráson kívül saját bevételt szerezhet, és pályázati
tevékenységet folytathat, melyek bevételeit működése során felhasználhatja.
(4) A

sportiroda

alaptevékenységéhez

kapcsolódó

kiegészítő

gazdasági

tevékenységet is folytathat, feltéve, hogy az alapfeladatainak ellátását nem
veszélyezteti.
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(5) Az ESI gazdálkodását a Központi Sportiroda vezetője koordinálja, a
sportiroda témaszáma felett önálló aláírási joggal rendelkezik, és
egyszemélyben felelős a sportiroda gazdálkodásáért. A gazdálkodási
jogkörhöz rendelt ellenjegyzési jog a BDPK dékánját, a Sporttudományi
Intézet intézetigazgatóját és a gazdasági vezetőt illeti.

V. Fejezet
12.§
Záró rendelkezések
(1) A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben a vonatkozó jogszabályok
valamint az egyetemi és kari szabályzatok az irányadóak.
(2) A Nyugat-magyarországi Egyetem Sportirodájának jelen Ügyrendjét a
Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 254/2013. (XII. 11.) sz.
határozatával fogadta el.
(3) Az ügyrend 2013. december 11. napján lép hatályba.

Sopron, 2013. december 11.

Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor
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Nyugat‐magyarországi Egyetem
Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar

Tanulmányi tájékoztató

2016/2017. tanév

Tisztelt Érdeklődő!
Nagy örömünkre szolgál, hogy érdeklődik a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel
Pedagógusképző Karának képzési kínálata iránt. Karunk a magyarországi pedagógusképzés
legjobb örökségét és hagyományait kívánja ötvözni az európai innovációs törekvésekkel,
elképzelésekkel. Stratégiánk négy területre összpontosít: az osztatlan tanár- és tanítóképzés
mellett kiváló sportszakemberek utánpótlására, valamint az alap és mesterképzések
viszonylag széles kínálatára. Természetesen gondot fordítunk a tehetséggondozásra éppúgy,
mint az idegennyelvű tanulás támogatására.
Tekintse át kínálatunkat, a döntés az Öné! Biztosak vagyunk abban, hogy a Berzsenyi
Dániel Pedagógusképző Karon megtalálja számítását és a Szombathelyen töltött évek után
kellő tudással felvértezve, versenyképes diploma birtokában, sikeresen teljesíthet a munka
világában. S miként több ezer egykori hallgatónk, úgy nosztalgikus pillanataiban Ön is
boldogan emlékezik majd az itt töltött diákévekre.

dr. Katona Attila
mb. dékán

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar
A több mint félévszázados múlttal büszkélkedő szombathelyi pedagógusképzés az évtizedek
során jól alkalmazkodott a kormányok folyton változó felsőoktatás-politikája valamint az
átalakuló társadalom és közoktatás elvárásaihoz. Ma is sok ezer egykori diákja oktatja és
neveli a Dunántúlon a felnövekvő generációkat.
A Bölcsészettudományi, valamint a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar
jogutódjaként 2013. augusztus 1-jével létrejött Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar
(BDPK) a Nyugat-magyarországi Egyetem legfiatalabb szervezeti egysége. A következő évtől,
2017-től Magyarország legpatinásabb felsőoktatási intézményéhez, az Eötvös Loránd
Tudományegyetemhez csatlakozik. A szervezeti átalakulás célja, hogy növelje a
pedagógusképzésben játszott regionális és országos szerepét, s koncentrálja mindazokat az
oktatási, kutatási, tehetséggondozási, valamint külkapcsolatokban rejlő erőforrásait, melyeket
eddig felhalmozott.
A BDPK a szakok széles választékával várja a hallgatókat. Fő profilunk a
közismereti szakos tanárképzés. Reményeink szerint az elkövetkezendő esztendőkben a
közoktatási tanárszak kínálat egészét képesek leszünk lefedni. Ezek mellett népszerű
alapszakjainkon is tovább folynak a képzések, míg a legjobbak az ELTE mesterszakjain
folytathatják tanulmányaikat. A kar alapszakos kínálata a bölcsészeti és társadalomtudományi
terület mellett a művészetközvetítésen keresztül egészen a sporttudományokig terjed.
Hallgatóink az ország legjobbjai között jegyzett Bolyai János Gyakorló Általános
Iskola és Gimnáziumban végezhetik pedagógiai gyakorlatukat. A karral szorosan
együttműködik a szombathelyi Regionális Pedagógiai Szolgáltató- és Kutatóközpont.
A BDPK-n folyó sporttudományi képzés országos összehasonlításban is
számottevő. Mindennek egyik legjobb bázisa a megye legnagyobb, 14 sportágat működtető
sportegyesülete, a SZOESE. A mindennapos testnevelés bevezetésének köszönhetően jó
elhelyezkedési esélyeket kínáló testnevelőtanár képzés mellett, népszerű a testnevelő-edző,
a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, valamint a sportszervező alapszak. A képzések
célja korszerű, pozitív egészségképpel, sokoldalú elméleti és gyakorlati ismeretekkel és
készségekkel rendelkező szakemberek oktatása, akik egészségtudatos szemlélettel
dolgoznak a sport minden területén.

A BDPK a művészetközvetítés terén a képi ábrázolás, az ének-zene alapszakok
mellett a vizuális- és környezetkultúra-tanár, valamint az ének-zene tanár mesterképzéseken
is várja a hallgatókat. Oktatói közül többen országos hírű alkotó-, illetve előadóművészek.
Az egyházzenében kiemelkedő jelentőséggel bír a hazai és nemzetközi elismerésnek örvendő
Berzsenyi Dániel Vegyeskar.
A színvonalas felsőoktatás manapság már elképzelhetetlen magas szintű kutatások
nélkül. A BDPK és a jogelődjei szervezeti egységei törekvéseinek középpontjában hosszú
ideje e kettő harmonikus és szerves egységének megteremtése áll. Országosan jegyzettek a kar
teljesítményélettani, teljesítményelemzési, antropometriai, turizmus és sportpedagógiai
kutatásai. A hazai és nemzetközi érdeklődésre is számot tartó kutatásokat egyrészt az
irodalom, nyelvészet-, sporttudományi, valamint könyvtárinformatikai és pedagógiai tárgyú
konferenciák és kiadványok sora, továbbá a magasan jegyzett publikációk nagy száma
reprezentálja. Többek között ennek is köszönhető, hogy a BDPK jogelőd karai tartósan
előkelő helyen szerepeltek az oktatói kiválóságot mérő felsőoktatási statisztikákban.
Megmutatkozik mindez ugyanakkor abban is, hogy a nemzetközi kutatói hálózatok örömmel
fogadják soraikba mind a TTMK szervezeti egységeit, mind a BDPK oktatással és kutatással
foglalkozó munkatársait.
A kar nagy figyelmet fordít a tehetséggondozásra. A BDPK térítésmentes kurzusokkal
támogatja az idegennyelv tudás fejlesztését, valamint a tudományterületi TDK körökben,
továbbá a Németh László, illetve a Békefi Antal Szakkollégiumokban folyó munkát.
Az európai felsőoktatás egyik legvonzóbb eleme a hallgatói mobilitás. A középkori
egyetemek mindig nagy szeretettel fogadták a külföldi diákokat, akik a legjobb tanárokat, a
legjobb kurzusokat keresték Bolognában, Párizsban, Padovában. Az évszázadok folyamán így
létrejött egy hálózatos európai felsőoktatási rendszer, melynek gyümölcseit ma minden
felsőoktatási hallgató, így a BDPK hallgatói is élvezhetik. Az Erasmus ösztöndíj-program
közel három évtizede működik a közös európai térségben és azon túl. A program fő célja az
oktatói és hallgatói mobilitás előmozdítása, valamint a szakmai gyakorlatok anyagi
támogatása a felsőoktatási intézmények hallgatói számára. A BDPK-n az Erasmus-program
hagyományosan rendkívül sok hallgatót vonz, akik több mint száz partnerintézményben
vehetnek részt hosszabb-rövidebb részképzéseken. A program eredményeinek köszönhetően
a BDPK-n végzettek nemcsak kiváló szakmai és idegennyelvi ismeretekre tesznek szert, de
remekül megállják helyüket a hazai mellett a nemzetközi munkaerő-piacon is.

A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar arra törekszik, hogy az ELTE-vel történő
integráció révén a magyar felsőoktatásban eddig megszerzett pozícióját megerősítse, és
országos viszonylatban a pedagógusképzés mintaértékű modelljévé váljon.
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Preambulum
A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: NymE) Berzsenyi Dániel Pedagógusképző
Kara ügyrendjét a Kari Tanács az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (a
továbbiakban: SzMSz) IV. fejezet vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint
határozza meg.
A NymE SEK Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar 2013. augusztus 1. napjától jött létre. A
Kar általános jogutódja a NymE SEK Bölcsészettudományi Karnak és a NymE SEK
Művészeti-, Nevelés- és Sporttudományi Karnak.
1.§
A Kar neve, címe, törvényes képviselője
1) A Kar neve:

Nyugat-magyarországi Egyetem
Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar

2) A Kar nevének rövidítése: NymE BDPK
3) A Kar idegen nyelvű megnevezése:
Angolul:
Németül:
4) A Kar címe:

University of West Hungary
Berzsenyi Dániel Faculty for Teacher Training
Westungarische Universität
Berzsenyi Dániel Fakultät für Lehrerbildung
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.

5) A Kar törvényes képviselője a Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzat II. részét képező Foglalkoztatási Követelményrendszer 41. § alapján a rektor
által kinevezett dékán. Képviseleti joga önálló és általános. A dékán képviseleti jogát
meghatározott ügyekben állandó jelleggel vagy esetileg átruházhatja. Az általa átadott
hatáskör tovább át nem ruházható. A rendelkezés érvényessége írásbeliséghez kötött.
6) A Kar nevében aláírásra a dékán jogosult, ezt a jogot a dékánhelyettesekre átruházhatja.
2.§
A Kar bélyegzője, címere
1) A Kar bélyegzői kör alakúak, közepén a Magyarország címerével.
2) A dékán által aláírt leveleken „NymE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dékán”
lenyomatú bélyegzőt kell alkalmazni.
3) A Dékáni Hivatal vezetője intézkedési és aláírási jogkörébe tartozó dokumentumok
esetében „NymE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Dékáni Hivatala Szombathely”
lenyomatú bélyegzőt kell alkalmazni.

4) A bélyegzőlenyomatokról a Dékáni Hivatal nyilvántartást vezet. A Kar név-, címer- és
bélyegzőhasználatának rendjére vonatkozóan az egyetemi SzMSz az iránymutató.
5) A Kar emblémája:

Latin nyelvű szöveggyűrű, melyben az Egyetem latin nyelvű felirata olvasható, a
selmecbányai anyaintézmény alapítási dátumával:
UNIVERSITAS HUNGARIAE OCCIDENTALIS, ANNO 1735.
A felirat Stone Print betűtípussal, dupla gyöngysorral övezve íródik körbe. A
szöveggyűrű által körbezárt terület közepén nyitott Könyv szimbólum jelenik meg.
Az alkalmazás részleteit az NymE arculati kézikönyve tartalmazza.
3.§
A Kar feladata
1) A Kar alapvető feladata, hogy az Egyetem SzMSz-ében meghatározott feladatokat kari
szinten megvalósítsa, különösen, hogy:
a. a Szabályzatban felsorolt tudományterületeken és tudományágakban, a szakindítási
engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint –
nappali, esti és levelező tagozaton – alap- és mesterképzést, szakirányú
továbbképzést, valamint felsőfokú és felsőoktatási szakképzést és felnőttképzést
folytasson;
b. a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken és tudományágakban kutatásfejlesztési, valamint tudományszervező tevékenységet, továbbá művészeti alkotóés közvetítő tevékenységet végezzen;
c. alapfunkcióján túl a gazdasági, társadalmi, kulturális igényeknek megfelelően
költségtérítéses szolgáltatásként, illetve kiegészítő tevékenységként oktatási,
kutatási, szaktanácsadó, szolgáltató feladatokat is ellásson;
d. egyéni, csoportos és intézményi programok indításával, finanszírozásával,
tudományos rendezvények, kiállítások szervezésével, a hazai és nemzetközi
kapcsolatok kiépítésével és fenntartásával, tudományos művek kiadásával és más
formában segítse a tudományos és művészeti tevékenységek megvalósulását;

e. az oktatás és kutatás színvonalas ellátásához, az oktatói és hallgatói mobilitáshoz
szükséges nemzetközi kapcsolatokat fenntartsa és ápolja;
f. ellássa a kar infrastruktúrájának fenntartásával és annak fejlesztésével kapcsolatosan
ráeső feladatokat;
g. közreműködjön a tudásalapú társadalom számítástechnikai és informatikai
kultúrájának fejlesztésében;
h. ellássa a kar képzéseinek tanulmányi adminisztrációjával kapcsolatban ráeső
feladatokat;
i. az alkalmazásban lévő közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat a vonatkozó
jogszabályok szerint végezze;
j. fejlessze a hallgatók idegennyelv-ismereteit, szaknyelvi ismereteit magyar és idegen
nyelven;
k. támogassa, koordinálja a hallgatók testedzéssel, sporttal kapcsolatos
tevékenységét, járuljon hozzá az egészségtudatos magatartás kialakításához,
fejlesztéséhez.
2) A Kar feladatait az oktatók, kutatók valamint a nem oktató dolgozók és a hallgatók
együttműködésével valósítja meg. A gazdasági, műszaki, tanulmányi és informatikai
szolgáltatói tevékenységét a Savarai Egyetemi Központ közreműködésével végzi.
3) A Kar az Nftv. és az NymE SzMSz-ében meghatározott keretek között más feladatokat is
elláthat.
4) A Kar oktatási, továbbképzési, tudományos és művészeti tevékenységében – a jogszabályok
és egyetemi szabályzatok által meghatározott keretek között – együttműködik a többi
karral, az azonos, ill. hasonló képzést folytató hazai és külföldi felsőoktatási
intézményekkel, valamint a tudományos, közoktatási, közművelődési és művészeti
intézményekkel, szervezetekkel.
5) A Kar támogatja oktatóinak és hallgatóinak részvételét hazai és nemzetközi szakmai
egyesületekben, társaságokban.
6) A Kar az NymE részben önálló igazgatással, szakmai önállósággal és keretgazdálkodási
jogkörrel rendelkező szervezeti egysége.
A Kar szervezeti felépítését az 1. számú melléklet tartalmazza.
7) A Kar önkormányzati joga:
saját ügyrendjének kialakítása;
az oktatók, kutatók, más foglalkoztatottak, vezetők kiválasztásának véleményezése;
a Karra történő felvétel feltételeinek és a Kar oktatási kapacitásának meghatározása;
tantervek, tananyagok, képzési programok meghatározása; alapképzés,
mesterképzés, felsőfokú/felsőoktatási szakképzés, a szakirányú továbbképzés és
egyéb továbbképzések megszervezése;
e. tudományos kutatási program kidolgozása, kutatási feladatok szervezése;
f. az egyetem kezelésében levő vagyontárgyakkal kapcsolatos jogok gyakorlása az
SzMSz-ben meghatározottak szerint;
g. nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása és fejlesztése.
a.
b.
c.
d.

4.§
A Kar által folytatott képzések
1) A Karon a képzés nyelve magyar – mely az egyetemi SZMSZ által megszabott keretek
között idegen nyelven is folyhat – és az idegennyelvi szakok esetében az adott idegen
nyelv.
2) A Karon folyó képzéseket az ügyrend 2. sz. melléklete tartalmazza
3) A Karon csak a Kari Tanács jóváhagyásával indítható és folytatható bármilyen jellegű
képzés, melynek meghirdetését és lebonyolítását a Kar vagy annak bármelyik intézete
végezheti.
5.§
A Kar által alapított kitüntetések
1) „A Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karáért” díj. A
díjban részesíthetők köre: a Kar azon oktatói, kutatói, dolgozói és hallgatói, akik a karért
kimagasló munkát végeztek. Évente kategóriánként – oktatói, kutatói, dolgozói, hallgatói
– 1-1 személy részesülhet a kitüntetésben.
A díj merített papírból készült egyedi díszoklevélből áll.
2) „A Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karának
emlékérme.”
Adományozható annak az oktatónak/kutatónak, aki legalább 10 éves, a karon vagy
jogelődjein eltöltött közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a munkaköréhez tartozó
feladatokat magas színvonalon látja el, szakmai munkásságával a kar jó hírnevének
öregbítéséhez, hazai és külföldi elismertségének gazdagításához jelentősen hozzájárult.
Évente kaphatja 1 fő. A díj bronz emlékéremből és merített papírból készült egyedi
díszoklevélből áll.
3) „A Művészetért Kitüntetés”, a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel
Pedagógusképző Kar által adományozható kitüntetés. Évente maximum 2 db kerül átadásra
a Kar tanévzáró ünnepségén.
A díjban részesíthetők köre: a Kar azon oktatói, akik ilyen irányú tevékenységben
kimagasló munkát végeztek.
A díj odaítélésének módja: javaslatot tehetnek a Kar oktatói, kutatói, szervezeti egységei,
melyet a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Tanácsa titkos szavazással bírál el.
4) A „Kar Kiváló Hallgatója”, évente maximum 3 db kerül átadásra a Kar tanévzáró
ünnepségén.
A díjban részesíthetők köre: A Kar azon hallgatói, akik kiváló tanulmányi- és/vagy
tudományos munkát végeznek.
A díjak odaítélésének módja: javaslatot tehetnek a Kar hallgatói, oktatói, kutatói, szervezeti
egységei, melyet a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Tanácsa titkos szavazással bírál
el.

6.§
A Kar kiadványai
A kar kiadványai: „Határsávok”, „Konvergenciák”, „In Honorem”, „In Memoriam”
könyvsorozatok. Ezek a kari szerkesztőbizottságok által szerkesztett olyan, könyv formájában
megjelenő kiadványok, melyek a Kar tágabb vagy szűkebb tudományterületeit érintő hazai és
külföldi szerzők kutatási eredményeihez kapcsolódó publikációkat tartalmazzák. Emellett
lehetnek egy tudós életútját bemutató, illetve alkalmi (pl. tudományos konferencia) kiadványok.
A kar által gondozott folyóiratok: BÁR (nyomtatott), ZEPHYR.NET (online).

7.§
A Kar oktatási-kutatási szervezeti egységei
1) A Kar szervezeti felépítésének organogramját a jelen Ügyrend 1. sz. melléklete tartalmazza.
2) A Karon az oktatás és a tudományos tevékenység a Kar intézeteiben, valamint azok intézeti
tanszékein folyik.
3) Az intézet a kar által folytatott egy vagy több szakon alap- és mesterképzés,
felsőfokú/felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés, egy szakon belül több
tantárgy oktatási feladatainak ellátása és az ezekhez tartozó tudományág(ak)ban folyó
kutatás céljából létrehozott, oktatási-kutatási szervezeti egység.
4) Az intézet a dékán felügyelete alá tartozó szervezeti egység, vezetését intézetigazgató látja
el. Az intézeti tanszék az intézetigazgató felügyelete alá tartozó nem önálló szervezeti
egység, szakmai irányítását a tanszékvezető látja el.
5) Az intézet oktatási-kutatási tevékenységét általában a hozzá rendelt intézeti tanszéki
szervezet(ek)ben látja el.
6) Az intézeten belül, az intézeti tanszékek mellett, kutatási szervezeti egységek is
működhetnek.
7) Az intézet igazgatója, az intézeti tanszékvezető(k), a szakfelelős(ök) és tantárgyfelelős(ök)
közreműködésével gondoskodik a szakhoz tartozó tantárgyak oktatásának
megszervezéséről, koordinálásáról és ellenőrzéséről, és ezzel összefüggésben az intézeti
belső struktúra működtetéséről, valamint az oktatói és nem oktatói munka koordinálásáról.
8) Az intézeti tanszék, a szakindítási engedéllyel rendelkező szak oktatásában közreműködő,
és az ehhez tartozó képzési ágban kutatást folytató nem önálló oktatási szervezeti egység.
9) Az intézeti tanszék oktatási tevékenységéhez kapcsolódó oktatásszervezési tevékenységét
az intézeti adminisztráció látja el.
8.§
A Kar vezetése

A dékán feladata, hatásköre
1) A Kart a dékán vezeti. Munkáját a dékánhelyettesek közreműködésével látja el.
2) A dékán feladatát, hatáskörét az NymE SzMSz 35. § szabályozza.
A dékánhelyettesek feladata, hatásköre
3) A tudományos dékánhelyettes feladat- és jogköre:
- a dékánnal együttműködve a kar tudományos tevékenységének fejlesztése és
koordinálása
-a dékánnal együttműködve a kar nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és
koordinálása.
4) Az oktatási dékánhelyettes feladat- és jogköre:
- a kar oktatási, akkreditációs tevékenységének irányítása,
- új képzési programok kidolgozásának irányítása,
- a meglévő tantervi programok korszerűsítése,
- a karon folyó oktatási tevékenység koordinálása.
9.§
A Kari Tanács összetétele, mandátuma
1) A Kari Tanács a Kar legfelsőbb szintű vezető testülete, amely döntési, ellenőrzési,
véleményezési, jóváhagyó, beszámoltató, megsemmisítő és javaslattételi jogokkal
rendelkezik. A Kari Tanács elnöke a dékán.
2) A Kar önkormányzati vezető testülete a Kari Tanács
3) A Kari Tanács szavazati jogú tagjainak száma: 17
4) A Kari Tanácsnak tisztsége alapján tagja (1 fő)
h. a dékán, aki egyben a Kari Tanács elnöke
5) A Kari Tanácsnak választás alapján tagja (16 fő):
10 fő a kar oktatói/kutatói köréből, intézetenként 2-2 fő
1 fő a szakalkalmazottak, ügyviteli alkalmazottak és fizikai dolgozók köréből
1 fő a reprezentatív szakszervezet képviseletében
4 fő a hallgatók és doktoranduszok képviseletében, akiket a HÖK szabályzata
alapján delegálnak.
A delegálás írásban történik. Az erről szóló iratot a Dékáni Hivatal őrzi.
6) A Kari Tanács munkájában tanácskozási joggal részt vesznek:
a) állandó meghívottak:
dékáni hivatalvezető (aki egyben a Tanács titkára),

dékánhelyettesek,
Savaria Egyetemi Központ igazgatója,
Savaria Egyetemi Központ rektorhelyettese,
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium képviselője,
Kari Tanácsban szavazati joggal nem rendelkező intézetigazgatók,
Közalkalmazotti Tanács képviselője,
Pedagógusképző Központ képviselője,
Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ képviselője,
SEK Könyvtár és Levéltár képviselője,
Szombathely Megyei Jogú Város képviselőtestületének képviselője;
b) alkalmankénti meghívottak:
szakfelelősök,
átoktató szervezeti egységek képviselője,
a dékán vagy az előterjesztő által felkért résztvevő,
a gazdaság és a tudomány képviselői.
c) A napirendi pontokat tartalmazó meghívót a rektornak és a kancellárnak is meg kell
küldeni.
7) A Kari Tanács tagjait 5 évre választják. Új tanácstag választása esetén a tagot a Kari Tanács
mandátumának időszakára választják. A választási eljárásra a Szervezeti és Működési
Szabályzat 34. § megfelelően irányadó.
8) A Kari Tanács hatáskörében beszámoltatja:
a Savaria Egyetemi Központ rektorhelyettesét,
a dékánt, az intézetigazgatókat, az egyéb kari szervezeti egységek vezetőit,
a Savaria Egyetemi Központ igazgatóját az előző naptári év gazdálkodásáról és az
aktuális naptári év költségvetésének tervezéséről a tavaszi szemeszter első ülésén,
a Karon működő bármelyik bizottságot, szervezetet, egységet.
10.§
A Kari Tanács választásának szabályai
A Kari Tanács választásának szabályait a NYME SzMSz I. 31.§-a tartalmazza.
11.§
A Kari Tanács hatásköre
A Kari Tanács hatáskörének szabályait a NYME SzMSz. I. 33.§-a tartalmazza.
12. §
A Kar testületei, a Kari Tanács bizottságai

1) A Kari Tanács működésének elősegítésére tanácsadó testületeket, állandó bizottságokat és
munkabizottságokat hozhat létre. A bizottságokat a Kari Tanács saját megbízatásának
időtartamára alakítja meg.
2) A Kari Tanács állandó bizottságai véleményezik a szakterületükre eső előterjesztéseket,
előterjesztési javaslatokkal élnek, ellenőrzik a szakterületükre eső határozatok
végrehajtását.
3) A Kari Tanács munkabizottságai adott feladat ellátására létesített (ad hoc)
munkabizottságok csak véleményezési és előterjesztési joggal rendelkeznek.
4) A Kari Tanács állandó és munkabizottságaiban a tagokat és az elnököt dékáni előterjesztés
alapján a Kari Tanács választja. A bizottságokba a hallgatókat a HÖK alapszabálya szerint
delegálják.
5) A Kari Tanács bármely tagja tanácskozási joggal részt vehet az állandó és
munkabizottságok ülésein.
6) Az állandó és munkabizottságok az ügyrendjüket és éves munkatervüket maguk állapítják
meg (egyéb szabályozás hiányában az egyetemi SZMSZ a mértékadó).
1. Tanácsadó testületek:
a) Dékáni Tanács
A dékán tanácsadó testülete, véleményezi és előkészíti a Kari Tanács és a dékán
döntéseit. Tagjai a dékánhelyettesek, a doktori iskola vezetője, a dékáni
hivatalvezető és a Kar intézeteinek igazgatói és a kari HÖK elnök.
b) Összdolgozói Értekezlet
A Kar teljes dolgozói létszámának tájékoztatását és véleményének meghallgatását
szolgáló összejövetel. Évente legalább egy alkalommal hívja össze a Kar dékánja.
A Kari Tanács állandó bizottságai:
a) Tudományos, Művészeti és Tudományos Diákköri Bizottság: vezeti és szervezi a Kar
tudományos életét, segíti a TDK kutatási témák feltérképezését, összegzi és koordinálja
a kar tudományos és tudományos diákköri tevékenységét, megszervezi a kar által
kezdeményezett tudományos rendezvényeket, a kari TDK konferenciákat. Biztosítja a
TDK munka során elért eredmények szakmai nyilvánosságát, támogatja azok
hasznosítását. A bizottság elnöke a kar mindenkori tudományos dékánhelyettese.
b) Minőségirányítási Bizottság: feladata a Kar oktatási, kutatási és művészeti munkájában
a felsőoktatás minőségpolitikai követelményrendszerének biztosítása. A bizottság
tagjainak joga van a képzési és kutatási dokumentumok, jelentések tanulmányozására,
az órák látogatására. Évente értékeli a képesítési követelmények érvényesülését, a
személyi és tárgyi feltételek fennállását, összegzi az oktatói-kutatói tevékenység
eredményeit, s ezekről értékelő jelentést küld a MAB-nak.

c) Gazdasági és Stratégiai Bizottság: a Kari Tanács átfogó javaslattevő, döntés előkészítő
és végrehajtást ellenőrző testülete. Feladata a Kar hosszú-, közép- és rövid távú
stratégiai terveinek kimunkálása, a feltételek változásának folyamatos elemzése és
értékelése, a rendelkezésre álló keretek felosztási elveinek kidolgozása és ennek
folyamatos figyelemmel kísérése.
d) Tanulmányi Bizottság: feladata a kari tantervkészítő és tantervfejlesztő munka
irányítása, koordinálása, a tantervi irányelvek, az óra- és vizsgaterv és a tantárgyi
programok, a követelmények, valamint a kimeneti szabályozás érvényesülésének
szakmai ellenőrzése. A bizottság az oktatási eredmények és problémák feltárásával
elemzi az érvényben lévő tantervek hatékonyságát, beválását. A bizottság elemző
munkával és többségi állásfoglalással előkészíti a Kari Tanács döntéseit. A bizottság
elnöke a kar mindenkori tanulmányi dékánhelyettese.
e) Kreditátviteli Bizottság: eljár a hallgatók kreditakkumulációval kapcsolatos ügyeiben,
valamint a TVSZ 79-80. §.-aiban felsorolt esetekben, továbbá az átjárhatóság
koordinálásában és az ismeretanyag egyenértékűségének megállapításánál. A
Kreditátviteli bizottság elnöke és tagjai a kar oktatói, akiket a Kari Tanács választ. A
Kreditátviteli Bizottságnak hallgató tagja nincs.
f) Fegyelmi és Kártérítési Bizottság: a Fegyelmi és Kártérítési bizottság a fegyelmi és
kártérítési jogkört gyakorolja a karon az érvényben lévő vonatkozó szabályzatoknak
megfelelően, különös tekintettel az NymE SZMSZ III. részében foglaltakra. A bizottság
egyben a Tanulmányi Bizottság fellebbviteli fóruma. A bizottság elnöke a dékán, tagjai:
a Kari Tanács két választott oktató tagja, valamint a HÖK által delegált 1 fő tanácstag
hallgató.
g) Juttatási és Térítési Bizottság: elvégzi az ösztöndíjak felosztásával, a segélyezési és
tandíj befizetésével kapcsolatos kari szintű feladatok koordinációját. A bizottság
összetételéről az egyetem Juttatási és Térítési Szabályzata rendelkezik.
h) Felvételi Bizottság: feladata a felvételi eljárással kapcsolatos kari szintű koordináció.
Tagjai a dékán, valamint az oktatási dékánhelyettes, továbbá a HÖK által delegált 1 fő
tanácstag hallgató.

13. §
Az intézeti és az intézeti tanszéki értekezlet
1) Az intézet és intézeti tanszék esetén az értekezlet feladatait az intézeti és az intézeti tanszéki
oktatók és egyéb diplomások, a hallgatók és az egyéb közalkalmazottak képviselőivel
kibővített értekezlete látja el.
2) Az intézeti, és intézeti tanszéki értekezlet elnöke az intézetigazgató/az intézeti
tanszékvezető.
3) Az intézeti, intézeti tanszéki értekezlet szavazati joggal rendelkező tagjai az intézet,
intézeti tanszék diplomás főállású vagy további jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói.

4) Az értekezleten tanácskozási joggal vehet részt:
a rektor, a dékán, illetve képviselőik,
az intézetben/intézeti tanszéken dolgozó nem diplomások választott képviselői,
a kari hallgatói önkormányzatok választmányi tagja(i)
mindazok, akiket az intézetigazgató/ az intézeti tanszékvezető állandó vagy eseti
jelleggel meghív.
5) Az intézeti, intézeti tanszéki értekezlet hatásköre:
a) a tanterv keretei között kialakítja az általa oktatott tantárgyak programját,
vizsgakövetelményeit, tananyagait,
b) kialakítja az intézet/intézeti tanszék emberi erőforrásainak fejlesztési tervét,
c) véleményt nyilvánít a felettes szervek, testületek és vezetők hatáskörébe tartozó
személyi kérdések ügyében,
d) meghatározza az intézet/intézeti tanszék rendelkezésére álló forrás felhasználását,
e) véleményt nyilvánít az intézet/intézeti tanszék munkájáról szóló beszámolóval,
valamint az egység működésével összefüggő minden lényeges kérdésről.
6) Az intézeti/intézeti tanszéki értekezletről emlékeztetőt kell készíteni, melyet 15 napon
belül a Dékáni Hivatalba kell eljuttatni.
7) Az oktatók és diplomás dolgozók az intézeti/intézeti tanszéki értekezletről csak az
intézetigazgató/ a tanszékvezető engedélyével hiányozhatnak.
14. §
A Karon működő egyéb szervezeti egységek
Dékáni Hivatal
A kari igazgatási, tanulmányi, ügyviteli szervezési feladatok ellátására a dékán mellett Dékáni
Hivatal működik. A Dékáni Hivatal munkáját a dékán szakmai irányításával a dékáni
hivatalvezető irányítja.
1) A dékáni hivatalvezető vezető beosztású egyetemi közalkalmazott, akit a Savaria Egyetemi
Központ rektorhelyettese pályázati eljárással határozott időre bíz meg, a Kari Tanács
véleményét kikérve.
2) A Dékáni Hivatal feladatai:
a. a dékán és helyettesei, valamint a Kari Tanács és bizottságai döntési,
javaslattételi és véleményezési jogkörébe tartozó ügyek előkészítése, a
döntések végrehajtásával összefüggő szervezési, igazgatási munka
ellátása,
b. együttműködik és kapcsolatot tart az Egyetem központi hivatalaival,
illetve a Rektori Hivatal és a Kancellári Hivatal illetékes munkatársaival,
c. a Kar irányításával kapcsolatos ügyviteli tevékenység,
d. a Karra vonatkozó jogszabályok alkalmazásában, a Kari belső utasítások
előkészítésében és gondozásában való közreműködés,
e. a dékán segítése a személyzeti munka ellátásában, a SEK Gazdasági
Irodájának együttműködésével;

f. a Kar egyetemi polgárait érintő szociálpolitikai feladatok ellátása, a kari
HÖK, valamint a SEK Gazdasági Irodájának együttműködésével;
g. a Kar irattárának kezelése, a SEK Könyvtár és Levéltár Irattárának
együttműködésével;
h. a vezetői döntésekhez szükséges információk biztosítása,
i. együttműködik a gazdasági ügyek, beszerzések és pénzügyi feladatok
operatív lebonyolításában a Gazdasági Irodájával, illetve az adott területen
érintett központi egységekkel;
j. kari ERASMUS és egyéb oktatói/hallgatói mobilitási programok
ügyintézése;
k. közreműködik a kari rendezvények lebonyolításában;
l. folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Kancellári Hivatal
munkatársaival a jogi és minőségbiztosítási feladatok ügyintézése során;
m. folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Gazdasági
Igazgatóság munkatársaival a gazdasági, munkaügyi, személyügyi,
pénzügyi és számviteli feladatok ügyintézése során a Dékáni Hivatal
ügyintézőjén keresztül;
n. folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Műszaki
Igazgatóság, valamint a SEK Gazdasági Irodájának munkatársaival a
műszaki, vagyongazdálkodási feladatok ügyintézése során;
o. folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Egyetemi
Tanulmányi Központ munkatársaival a kari tanulmányi ügyek ügyintézése
során a Dékáni Hivatal ügyintézőjén keresztül;
p. folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Ügyfélkapcsolati
és Tudásmenedzsment Központ munkatársaival a kari pályázati és a
központ hatáskörébe tartozó tevékenységek ügyintézése során a Dékáni
Hivatal ügyintézőjén keresztül;
q. folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Egyetemi
Informatikai Központ munkatársaival a kari informatikai és
oktatástechnikai ügyintézés során a Dékáni Hivatal ügyintézőjén
keresztül.
Idegennyelvi Központ
Az Idegennyelvi Központ a kari idegennyelvi és az idegennyelvű képzési kapacitások alapján
az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások összehangolásával – az idegennyelvi szaktanszékek
bevonásával – nyújt a szombathelyi karok hallgatói számára általános és szaknyelvi kurzusokat,
vizsgatréningeket. Emellett az idegennyelvű programokban részt vevő oktatók nyelvi
továbbképzését végzi, koordinálja a nyelvvizsgáztatási tevékenységet.
A BDPK kutatóközpontjai
a. Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Kutatóközpont
b. Pedagógiai Kutatóközpont

A kutatóközpontok önálló ügyrenddel rendelkeznek.
Békefi Antal Szakkollégium
A Békefi Antal Szakkollégium a BDPK és a STEK karközi szakkollégiumként működik.
Célja a művészetekben, a nevelés - és a sporttudományban, azok alkalmazásában jártas
szakemberek igényes képzése. E három területen működtet műhelyeket.
Németh László Szakkollégium
A Németh László Szakkollégium célja a bölcsészettudományok és társadalomtudományok
területén a tehetséges diákok egyéni kutatásának segítése, projektmunkájuk és kutatási
eredményeik konferenciákon való bemutatásának és publikálásának támogatása, így a BÁR
című társadalomtudományi és művészeti lapban való publikálási lehetőség biztosítása.
15. §
Öntevékeny csoport, egyéb szervezet
1) A Karon létrejövő öntevékeny csoportok és egyéb szervezetek vonatkozásában az egyetem
SZMSZ-ében foglaltak szerint kell eljárni.
2) A szakmai, tudományos, kulturális, sport, egészségügyi, szociális, a szabadidő hasznos
eltöltését szolgáló és egyéb hasonló célú nemzetközi, vagy országos egyesületek,
alapítványok és azok helyi tagozatai a dékán engedélyével a működésükre vonatkozó
ügyrend szerint tevékenykedhetnek (pl. hallgatói öntevékeny szervezetek).
3) A dékánhoz benyújtott kérelemhez csatolni kell a működésre vonatkozó szabályokat, a
működés céljait, a szervezet vezetőinek nevét, időpontokat.
4) A kari egyesületek, öntevékeny csoportok működését be kell jelenteni a dékánnak. A
bejelentéshez csatolni kell a működési szabályzatot és a szerveződés vezetőinek névsorát.
A bejelentést a tudomásulvétellel egy időben nyilvántartásba kell venni, erről a bejelentőt
írásban értesíteni kell.
5) A szerveződés tudomásulvételét, illetve a bejegyzést a dékán köteles megtagadni, ha a
szerveződés ellentétes a Magyarország Alaptörvényével, ill. az egyetem SzMSz-ével.
16. §
Záró rendelkezések
1) Az ügyrend csak az SzMSz-ben leírt rendelkezésekkel (különösen az SzMSz 34-36. §)
együtt alkalmazható.

2) Az ügyrend hatálya kiterjed a Kar valamennyi szervezeti egységére, a Kar valamennyi
polgárára, továbbá a Karon munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében
foglalkoztatottakra.
3) A dékán gondoskodik arról, hogy a Kar ügyrendjét az oktatók, alkalmazottak és a hallgatók
megismerhessék, ezért az ügyrendet a Kar szervezeti egységeiben, a Dékáni Hivatalban és
a kari HÖK-nél mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.
4) A Kar Ügyrendjét a BDPK Kari Tanács 6/2016. (IV. 4.) sz. határozatával az NymE
Szenátus …/2016 (IV.06) sz. határozatával fogadta el.
5) Az ügyrend 2016. július 1. napján lép hatályba. Jelen ügyrend alapján a Kar szervezetében
dolgozó nem oktató közalkalmazottak kinevezését, munkaköri leírását 2016. július 31.
napjáig felül kell vizsgálni, és ezen ügyrend szerint 2016. augusztus 1. napjával hatályosan
módosítani kell.
6) Jelen ügyrend elfogadásával az NymE BDPK 2015. május 6-tól hatályos Ügyrendje
hatályát veszti.
Mellékletek:
1 sz. melléklet: A kar szervezeti felépítése
2. sz. melléklet: A karon folyó képzés szintjei
Sopron-Szombathely, 2016. április 5.

Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor

Dr. Antonio Donato Sciacovelli
dékán

1. számú melléklet
A Kar szervezeti felépítése
KARI TANÁCS
DÉKÁN

Oktatási dékánhelyettes
Tudományos dékánhelyettes

Idegennyelvi Központ
Bölcsészettudományi és
Társadalomtudományi Kutatóközpont
Pedagógiai Kutatóközpont

Dékáni
Hivatalvezető

Békefi Antal Szakkollégium
Németh László Szakkollégium
Esztétikai, Nyelv- és Irodalomtudományi
Intézet
- Esztétika és Filozófia Intézeti
Tanszék
- Irodalomtudományi Intézeti Tanszék
- Nyelvtudományi Intézeti Tanszék

Művészeti Intézet

Vizuális Művészeti Intézeti Tanszék

Zenei Intézeti Tanszék

Filológiai és Interkulturális Kommunikáció
Intézet
- Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti
Tanszék
- Anglisztika Intézeti Tanszék
- Germanisztika Intézeti Tanszék
- Horvát Nyelv és Irodalom Intézeti
Tanszék
- Nyugat-dunántúli Regionális Angol
Tanári Információs Központ és
Könyvtár
- Orosz Nyelv és Irodalom Intézeti
Tanszék
- Romanisztika Intézeti Tanszék
- Szláv
Filológiai
Intézeti
Tanszékcsoport:
- Szlovén Nyelv és Irodalom Intézeti
Tanszék
-

Pedagógiai Intézet

Andragógia Intézeti Tanszék

Pedagógia Intézeti Tanszék

Pszichológia Intézeti Tanszék

Tanítóképző Intézeti Tanszék

Történet- és Társadalomtudományi Intézet
- Európai Dokumentációs Központ
- Kommunikáció-és Médiatudományok
Intézeti Tanszék
- Könyvtár- és Információtudományi
Intézeti Tanszék
- Történettudományi Intézeti Tanszék

Dékáni Hivatal

2. sz. melléklet
A Karon folyó képzés szintjei és szakjai (frissítve 2016 júliusában)
alapképzések (BA) (nappali és levelező tagozaton)
- anglisztika
- ének-zene
- germanisztika
- informatikus könyvtáros
- képi ábrázolás
- kézműves
- magyar
- rekreációszervezés- és egészségfejlesztés
- szlavisztika (horvát/nemzetiségi horvát, orosz, szlovén/nemzetiségi szlovén)
- tanító
- testnevelő edző
- történelem
mesterképzések (MA) (nappali és levelező tagozaton)
 andragógia (levelező tagozaton)
 informatikus könyvtáros
 szlavisztika
 rekreáció


















osztatlan tanárszakok (szakpáros képzési rendszerben)
angol nyelv és kultúra tanára
biológiatanár
ének-zene tanár
földrajztanár
gyógytestnevelő - egészségfejlesztő tanár
hittanár-nevelőtanár
horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
közösségi művelődés tanár
magyartanár
orosz nyelv és kultúra tanára
rajz és vizuális kultúra tanár
szlovén- és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára
technika-, életvitel és gyakorlat – tanár
természetismeret – környezettan tanár
testnevelőtanár
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

osztott (új - rövid ciklusú) tanárképzés
 angol nyelv és kultúra tanára
 biológiatanár (egészségtan)
 egészségfejlesztés-tanár















ének-zene tanár
földrajztanár
gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár
horvát- és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
közösségi művelődés tanár
magyartanár
orosz nyelv és kultúra tanára
szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára
technika, életvitel- és gyakorlat-tanár
természetismeret-környezettan tanár
testnevelő tanár
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
rajz- és vizuáliskultúra-tanár

-

osztott rendszerű tanárképzés (kifutó képzés)
angoltanár
biológiatanár
egészségfejlesztés-tanár
ének-zene tanár
földrajztanár
horvát- és nemzetiségi horvát-tanár
horváttanár
játék- és szabadidőszervező tanár
környezettan-tanár
magyartanár
orosztanár
pedagógiatanár
szlovén- és nemzetiségi szlovén-tanár
szlovéntanár
technikatanár
testnevelőtanár
történelemtanár
vizuális- és környezetkultúra-tanár

felsőfokú/felsőoktatási szakképzések (nappali és levelező tagozaton) (kifutó képzések)
- kommunikáció és média (kommunikátor, moderátor szakirány)
- szociális és ifjúsági munka (ifjúságsegítő szakirány; szociális munka szakirány)
szakirányú továbbképzési szakok
- a magyar kultúra képviselete
- a magyar nyelv oktatása külföldieknek
- andragógus pedagógus
- életmód tanácsadó és terapeuta
- gyakorlatvezető mentortanár
- interkulturális kommunikáció és menedzsment
- játék- és szabadidő-szervező pedagógus
- orosz szaknyelvi referens
- PR szakértő

- szaktárgyak oktatása idegen nyelven
- szaktárgyak oktatása nemzetiségi horvát/szlovén nyelven
- szakterületi szakfordító és terminológus
- szakterületi szakfordító és tolmács
Pedagógus szakvizsgák
 fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő
szakirányú továbbképzési szak
 iskolai tanácsadás és konzultáció szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
szakirányú továbbképzési szak
 mérési-értékelési feladatokra és pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú
továbbképzési szak
 mentorpedagógus szakirányú továbbképzési szak
 tananyag- és taneszköz innovátor pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú
továbbképzési szak
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DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Hallgatónk!
Szeretettel üdvözlöm a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán!
Szívből gratulálok sikeres felvételijéhez és örülök, hogy a 2016/2017. tanévben Karunkon
kezdi meg felsőfokú tanulmányait. Kérem, engedje meg, hogy a Tanulmányi
Tájékoztatóval a felsőoktatás útvesztőjében kis segítséggel szolgáljunk Önnek!
Ebben a kiadványban igyekeztünk összefoglalni azokat a fontos információkat, melyek
segíthetik Önt abban, hogy tanulmányait zökkenőmentesen megkezdje, sikeresen folytassa
és reményeink szerint szép eredménnyel be is fejezze.
A kreditrendszerű oktatás a hallgatók számára nagyobb szabadságot biztosít, tágabb
lehetőségeket kínál, mind a tanulmányok folytatásának ütemezésében, mind a tanulmányok
tartalmi vonatkozásaiban. A kötelezően választható, valamint a szabadon választható
tárgyak nemcsak a szükséges kreditpontok megszerzését, hanem a hallgatók egyéni
érdeklődésének kielégítését is szolgálják. Felelősség, önálló döntés és tervezés, valamint
komoly kihívás is - az általunk felkínált, remélhetően bőséges és ígéretes kínálatból – a
jövőbeli céljai megvalósításához szükséges ismeretek kiválasztása és elsajátítása.
Magunk is voltunk diákok, ezért tudjuk, hogy a legnagyobb segítséget a felsőbb éves
tapasztalt diáktársak tudják megadni, ezért figyelmébe ajánljuk a kari HÖK (Hallgatói
Önkormányzat) szervezetet. További tájékoztatásért keresse az Egyetemi Tanulmányi
Központ (ETK) készséges munkatársait.
Ha pedig olyan kérése, problémája van, ami magasabb szintű döntést vagy segítségét
igényel, kérem, forduljon hozzám, oktató és vezető kollégáimhoz bizalommal.
Oktatóink és valamennyi munkatársam nevében eredményes tanulást és boldog diákéveket
kívánok.
A hagyományos selmecbányai köszöntéssel: Jó szerencsét!

Dr. habil Varga László
dékán

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Sopron

A KAR BEMUTATÁSA

Karunk főépületi homlokzata régen és ma

1. A Kar alapítása, rövid története
1874-ben nyílt meg a Soproni Gyermekkert Egylet Petrik Vilma vezetésével, majd 1875-ben
indult meg az első „gyermekkertésznői” tanfolyam. 1879-ben kétéves képzési idővel és a
gyakorlati oktatás számára két óvodával, azaz gyermekkerttel rendelkezett ez egyesület. Az első
óvóképzős intézet a tanítóképzővel együtt kezdte meg működését az Irgalmas Rend épületében
az 1899/1900-as tanévtől kezdődően. A Megváltóról elnevezett szerzetesnők kongregációjának
tulajdona volt az épület, melyben középfokú óvóképzés folyt az államosításig. 1959. szeptember
8-án nyitotta meg kapuit Sopron új felsőoktatási intézménye, az Óvónőképző Intézet.
Az 1989/90-es tanévtől már a hat féléves új főiskolai tanterv alapján kezdték meg
tanulmányaikat a hallgatók. 1992-ben Benedek Elek nevét vette fel a főiskola. 1996. szeptember
1-jétől az Óvóképző Főiskola Benedek Elek Pedagógiai Főiskolaként került be a Felsőoktatási
Törvényben elismert állami felsőoktatási intézmények sorába.
2000. január l-jétől a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai
Karaként, 2006. szeptember 1-től Benedek Elek Pedagógiai Karként működik az intézmény,
mely közel 900 hallgatót képez. A karon Mérnöktanár MA, Közgazdásztanár MA,
Pedagógiatanár MA, Játék- és szabadidő-szervező tanár MA, Emberi erőforrás tanácsadó MA,
Óvodapedagógus BA, Német nemzetiségi óvodapedagógus BA, Csecsemő- és kisgyermeknevelő
BA, Szociálpedagógia BA szintű képzés folyik nappali és levelező tagozaton.
Felsőoktatási szakképzési szakok is megtalálhatóak Karunk oktatási palettáján: Csecsemő- és
kisgyermeknevelő, Kommunikáció és média szak moderátor szakiránya, valamint a Szociális és
ifjúsági munka szak ifjúságsegítő szakiránya.
Az alap- és mesterképzéseken kívül pedagógus szakirányú továbbképzési-, pedagógus
szakvizsgára felkészítő programokat és OKJ-s képzéseket kínál a Pedagógiai Kar.
Karunk oktató-kutató munkáját a Humántudományi Kutatóközpont, az oktatásszervezői
feladatok ellátását a Pedagógusképzési Iroda segíti.

2. A Kar vezetése
Nyugat-magyarországi Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Központi telefonszám:
Titkárság telefonszáma:
Honlap:
Cím:

99/518-920
99/518-953
www.bpk.nyme.hu
9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

Az intézményi azonosító szám: FI 21120

6

Dékán:
Dr. habil Varga László egyetemi docens
telefon: 99/518-921
e-mail: varga.laszlo@nyme.hu
Oktatási dékánhelyettes:
Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens
telefon: 99/518-931
e-mail: simon.istvan@nyme.hu
Tudományos és külügyi dékánhelyettes
Dr. Patyi Gábor egyetemi docens
telefon: 99/518-930
e-mail: patyi.gabor@nyme.hu
Dékáni hivatalvezető:
Némethné Gosztola Anita ügyvivő szakértő
telefon: 99/518-940
e-mail: nemethne.gosztola.anita@nyme.hu
Tanácsadó testületek:
a) Dékáni Tanács (DT)
- Az oktatás, a nevelés, a gyakorlati képzés kérdésein túl mindazzal foglalkozik, amit a
dékán az ülésein előterjeszt. Az előterjesztett ügyekben határozatokat hoz, melyeket a
dékán foganatosít,
- a Tanácsnak hivatalból tagjai: a dékán, a dékánhelyettesek és a szervezeti egységek
vezetői
b) Intézetigazgatói Tanács (IT)
- A Kar oktatási-szervezeti egységeinek tanácsadó, koordináló testülete. Az
Intézetigazgatói Tanács véleményező, szervező tevékenységével segíti a tanszékek,
szakmai munkáját, együttműködését, a dékán szakmai munkáját. A Tanács ügyrendjét és
működését maga határozza meg,
- a Tanács tagjai az intézetek igazgatói,
- a Tanács munkáját az elnök irányítja. Az elnököt az Intézetigazgatói Tanács maga
választja. A testület összehívása, munkájának irányítása az elnök feladata,
- a Kari Tanács és a dékán a testületet felkérheti szakmai állásfoglalás kialakítására,
szakmai döntések előkészítésére,
- az Intézetigazgatói Tanács együttműködik a dékánhelyettesekkel, munkájáról
beszámolási kötelezettséggel tartozik a dékánnak és a Kari Tanácsnak.
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3. A Kari Tanács
A NymE Benedek Elek Pedagógiai Kar Tanácsa a kar vezető testülete, amely döntési,
ellenőrzési, véleményezési és javaslattételi jogokkal rendelkezik
A Kari Tanács szavazati jogú tagjainak száma 18 fő. Tisztsége alapján tagja: a dékán, aki egyben
a testület elnöke. A KT-nak választás alapján tagja: 12 fő a kari oktatók köréből, 1 fő az egyéb
foglalkoztatottak köréből és 4 fő a hallgatók képviseletében.
A Kari Tanács munkájában tanácskozási joggal vesznek részt: a dékánhelyettesek, az intézetek
vezetői, a szakfelelősök, a KAT kari képviselője, a reprezentatív szakszervezet titkára, a
szervezeti egységek vezetői és a kari dékán által felkért külső szakemberek.
A Kari Tanács titkára a dékáni hivatalvezető.
A Kari Tanács testületei:
A Kari Tanács a Pedagógiai Kar működésének elősegítésére, a nevelési, oktatási, tudományos,
gazdasági és egyéb kérdések elemzésére, javaslatok kidolgozására, döntések előkészítésére, azok
végrehajtásának ellenőrzésére állandó bizottságokat és munka-bizottságokat hoz létre. A
bizottsági tagokat és az elnököt a kari dékán előterjesztésére a Kari Tanács választja. A szakmai
testületek egymással mellérendeltségi viszonyban állnak.
A Kari Tanács állandó bizottságai:
- A bizottsági tagokat és elnököt a dékán előterjesztésére a Kari Tanács választja. A
szakmai testületek egymással mellérendeltségi viszonyban állnak,
- a bizottságokat a Kari Tanács saját megbízatásának időtartamára alakítja meg.
a) Tanulmányi Bizottság (TB)
A NymE SZMSZ III. rész 7. fejezetében foglalt Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban
hatáskörébe utalt tanulmányi és vizsgaügyeiben, a hallgató írásbeli kérelme alapján, első
fokon eljáró bizottság. A testület elnöke a Kar oktatási dékánhelyettese. Tagjai a Kari
Tanács által választott kari oktató, az ETK egy munkatársa és a Kari HÖK által delegált két
fő kari hallgató.
b) Kreditátviteli Bizottság (KB)
- A hallgatók kreditakkumulációval kapcsolatos ügyeiben, valamint a NYME SZMSZ III.
rész 7. fejezetének 79-80. §-ban felsorolt esetekben eljáró bizottság,
- elnöke a Kar oktatási dékánhelyettese, titkárát a Kari Tanács választja, tagjai a
szakfelelősök,
- a bizottság döntéséhez szakértő személy segítségét kérheti.
c)

Tudományos Bizottság (TB)
- Alapvető működési területe a Kar oktatóinak és hallgatóinak tudományos és művészeti
tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása, javaslatok előterjesztése,
- a bizottság elnöke a tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes. Tagjai: a
kutatóközpont vezetője, a Kari TDT elnöke, a Tehetségpont vezetője és a
szakkollégium(ok) hallgatói elnöke(i), további 3 oktató tagját a dékán javaslata alapján
a Kari Tanács választja meg.
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d) Tudományos Diákköri Tanács (TDT)
- A Kari Tudományos Diákkör célja a hallgatók bevezetése az elméleti és gyakorlati kutató
munkába, a kötelező tananyagot meghaladó tudományos igényű önképzés elősegítése, a
TDK munka során elért eredmények szakmai nyilvánosságának megteremtése,
hasznosításának támogatása,
- a TDT tanár elnökét és titkárát a Kari Tanács diáktárselnökét és titkárát a Hallgatói
Önkormányzat delegálja a testületbe, tagjai a diákkörök képviselői,
- a TDT munkája fölött a felügyeletet az általános dékán-helyettes látja el,
- a TDT a NYME SZMSZ III. rész Hallgatói Követelményrendszer 8. fejezet alapján
szervezi munkáját.
e)

Kari Stratégiai és Minőségbiztosítási Bizottság (KSMB)
- A KSMB a Kari Tanács átfogó javaslattevő, döntés előkészítő és végrehajtást ellenőrző
szervezete,
- feladata a Kar hosszú-, közép-, rövid távú és programszintű tervjavaslatainak a
kimunkálása, a Kar működésének és a környezet változásainak folyamatos elemzése és
értékelése, s ezek alapján az elfogadott tervek aktualizálásának kezdeményezése,
- a Kar képzési, kutatási és művészeti tevékenység követelményrendszerének biztosítása és
folyamatos ellenőrzése,
- a bizottság tagjainak joga van a képzési és kutatási dokumentumok, feladattervek,
jelentések tanulmányozására, az órák látogatására,
- évente értékeli a képesítési követelmények érvényesülését, a személyi és tárgyi feltételek
fennállását,
- az alternatív célok meghatározásánál, majd a döntés utáni végrehajtásnál alapvető
szerepet játszó információs rendszer, szervezeti struktúra, feladat- és hatáskörök és a
működési zavarok elemzése, korrigálásukra javaslatok kidolgozása,
- a bizottság elnöke a dékán, tagjai a dékánhelyettesek, az intézetigazgatók, a dékáni
hivatalvezető, további 3 oktató tagját a dékán javaslata alapján a Kari Tanács választja
meg. A titkári teendőket a dékáni hivatalvezető látja el. A bizottsági ülésekre a témához
kapcsolódóan szakértő vendégeket lehet hívni.

f)

Kari Fegyelmi Bizottság (KFB)
- A Kar a NYME Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói
Követelményrendszer IV. fejezet Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálása c.
szabályzat 39.§ (2) pontja alapján Kari Fegyelmi Bizottságot hoz létre,
- a Kari Fegyelmi Bizottság 3 tagú: két főt a KT választ mandátumának idejére,
- egy főt a HÖK delegál az Alapszabályában meghatározottak szerint,
- a bizottság elnökét a tagok maguk közül választják egyszeri többséggel.
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4. A Kar intézetei
MŰVÉSZETI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET
Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Dr. Simon István Ágoston PhD. intézetigazgató,
egyetemi docens

518-950

simon.istvan@nyme.hu

Árvayné Nezvald Anett

518-950

arvayne.nezvald.anett@nyme.hu

Baloghné Dr. Bakk Adrienn PhD. adjunktus

518-950

baloghne.bakk.adrienn@nyme.hu

Dr. Gáspárdy Tibor PhD.

egyetemi docens

518-922

gaspardy.tibor@nyme.hu

Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA

egyetemi docens

518-922

kovacs-gombos.gabor@nyme.hu

Major Eleonóra

testnevelő tanár

518-950

major.eleonora@nyme.hu

Mentesné Tauber Anna

művésztanár

518-928

mentesne.tauber.anna@nyme.hu

Ősz Róbert

művésztanár

518-922

osz.robert@nyme.hu

Révész József

tanársegéd

518-950

revesz.jozsef@nyme.hu

Madár Sarolta

intézeti titkár

518-936

madar.sarolta@nyme.hu

művésztanár

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Szélesné Dr. Ferencz Edit PhD. intézetigazgató
egyetemi docens

518-930

ferencz.edit@nyme.hu

Fazekas Ildikó

mestertanár

518-924

fazekas.ildiko@nyme.hu

Dr. Hartl Éva PhD.

egyetemi docens

518-605

hartl.eva@nyme.hu

Dr. Józsa Éva DLA

egyetemi docens

518-971

jozsa.eva@nyme.hu

Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD.

adjunktus

518-923

kisnne.zsamboki.reka@nyme.hu

Dr. Kollarics Tímea PhD.

tanársegéd

518-926

kollarics.timea@nyme.hu

Dr. Patyi Gábor PhD.

egyetemi docens

518-930

patyi.gabor@nyme.hu

Dr. habil Varga László PhD.

egyetemi docens

518-931

varga.laszlo@nyme.hu

Dr. Zsubrits Attila PhD.

egyetemi docens

518-924

zsubrits.attila@nyme.hu

Czinder Anita

intézeti munkatárs

518-383

czinder.anita@nyme.hu
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TÁRSADALOM-, SZOCIÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYOK INTÉZET
Név

Beosztás

Telefon

Dr. Molnár Katalin PhD.

intézetigazgató,
egyetemi docens

518-974

molnar.katalin@nyme.hu

Babai Zsófia

adjunktus

518-932

babai.zsofia@nyme.hu

Dr. habil Bodnár Gabriella PhD.

egyetemi docens

518-935

bodnar.gabriella@nyme.hu

Frang Gizella

tanársegéd

518-948

frang.gizella@nyme.hu

Dr. Haász Sándor PhD.

főiskolai docens

518-970

haasz.sandor@nyme.hu

Hirschler Erzsébet

nyelvtanár

518-932

hirschler.erzsebet@nyme.hu

Dr. Katona György PhD.

egyetemi docens

518-921

katona.gyorgy@nyme.hu

Dr. Kitzinger Arianna PhD.

tanársegéd

518-932

kitzinger.arianna@nyme.hu

Koloszár Ibolya

tanársegéd

518-932

koloszar.ibolya@nyme.hu

Dr. Kovácsné Vinkovics Éva

tanársegéd

518-957

vinkovics.eva@nyme.hu

Dr. Molnár Csilla PhD.

egyetemi docens

518-948

molnar.csilla@nyme.hu

Dr. Varga Norbert PhD.

adjunktus

518-973

varga.norbert@nyme.hu

Dr. Varga Szabolcs PhD.

egyetemi docens

518-943

varga.szabolcs@nyme.hu

Dr. Závoti Józsefné PhD.

egyetemi docens

518-925

zavoti.jozsefne@nyme.hu

Forgács Dávidné
Virágh Natália

intézeti titkár

518-956

viragh.natalia@nyme.hu

E-mail

HUMÁNTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
Név

Beosztás

Telefon

Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD.

kutatóközpont-vezető

518-935

bodnar.gabriella@nyme.hu

Madár Sarolta

intézeti titkár

518-936

madar.sarolta@nyme.hu
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E-mail

5. Oktatást segítő egységek
DÉKÁNI HIVATAL
Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Némethné Gosztola
Anita

dékáni hivatalvezető

518-940

nemethne.gosztola.anita@nyme.hu

Szalma Mária

dékáni titkárnő

518-953

bpk-dekani@nyme.hu

Égető Erika

ügyvivő szakértő

518-933

egeto.erika@nyme.hu

Peszlenné
Balogh Zsuzsanna

általános előadó

518-944

peszlenne.balogh.zsuzsanna@nyme.hu

Horváth Flóriánné

gazdasági előadó

518-938

horvath.florianne@nyme.hu

PEDAGÓGUSKÉPZÉSI IRODA
Név

Beosztás

Telefon

Dr. Patyi Gábor PhD.

E-mail

518-930

patyi.gabor@nyme.hu

518-946

bpk-pki@nyme.hu

KÖNYVTÁR
Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Kissné Jáki Gabriella

könyvtári koordinátor

518-951

kissne.jaki.gabriella@bpk.nyme.hu
konyvtar@bpk.nyme.hu

Horváth Csaba

informatikus könyvtáros

518-951

horvath.csaba@bpk.nyme.hu

A Pedagógiai Kar Könyvtára a karon folyó oktató, kutató és kulturális munkát segítő szervezeti
egység.
Szakjellegének
megfelelően
elsősorban
a
pedagógia,
pszichológia,
társadalomtudományok, irodalomtudományok, néprajz és ezek határterületeinek irodalmát gyűjti.
A többi tudományterület szakirodalmát a mindenkori képzési struktúra határozza meg.
Az állomány nagysága mintegy 66 ezer könyvtári egység:
 könyv és bekötött, tékázott folyóirat,
 elektronikus (digitális) dokumentum,
 egyéb dokumentum – szakdolgozatok.
 33 féle kurrens folyóirat jár a könyvtárba.
Az állomány teljes
visszakereshető.

mértékben

feltárt,

hagyományos
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és

elektronikus

katalógusban

Könyvtárunk nyilvános könyvtár, a helyben használat bárki számára biztosított, beiratkozást nem
igényel.
A kölcsönzés beiratkozáshoz kötött, a Kar nappali tagozatos hallgatói és az egyetem dolgozói
részére ingyenes. Nappali tagozatos hallgatók részére a beiratkozás egy darab, maximum 3,5x4,5
cm-es (igazolványméretű) fotóhoz kötött.
A beiratkozó olvasó olvasójegyet kap, amit köteles könyvtárlátogatáskor magával hozni. Az
olvasójegy nem ruházható át másra.
A könyvtár szolgáltatásai:
 helyben olvasás, kölcsönzés,
 másolatszolgáltatás,
 könyvtárközi kölcsönzés,
 tájékoztatás, irodalomkutatás, témafigyelés,
 számítógép-használat (internet eléréssel és irodai szoftvercsomaggal),
 bibliográfiakészítés,
 helyi és on-line adatbázisok lekérdezése,
 kiállítások rendezése,
 közreműködés rendezvényeken könyvtári eszközökkel.
Elérhetőség:
Telefon: 99/518-951
E-mail: konyvtar@nyme.hu
Könyvtári weboldal: http://konyvtar.bpk.nyme.hu
Online katalógus (Webopac): http://lib.nyme.hu:8081/
Nyitva tartás a tanév folyamán:
hétfő:
13.00-18.00 óráig
kedd:
08.00-12.00 – 12.30-16.00 óráig
szerda:
10.00-12.00 – 12.30-18.00 óráig
csütörtök:
10.00-12.00 – 12.30-18.00 óráig
péntek:
10.00-12.00 – 12.30-16.00 óráig
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6. A Hallgatói Önkormányzat
A NymE BPK Hallgatói Önkormányzata (HÖK) látja el a hallgatók érdekképviseletét. A kari
HÖK tagja minden beiratkozott hallgató. A kari HÖK operatív, végrehajtó szervezete a
Választmány, amelynek tagjait a hallgatók választják. A választmány tagjai képviselik a
hallgatókat a Kari Tanácsban és az egyes kari bizottságokban, valamint az Egyetemi Tanácsban.
A kari HÖK a Kari Tanácsban szavazati joggal 4 fővel képviselteti magát.
A kari HÖK legfontosabb feladatai:
- érdekképviselet, érdekérvényesítés;
- szolgáltatás, rendezvényszervezés (bálok, hallgatói napok stb.);
- tanulmányi ösztöndíjak meghatározásában való részvétel;
- a Felsőoktatási Törvényben előírt jogot, miszerint – többek között – minden hallgató
véleményezheti oktatóját „Az oktatói munka hallgatói véleményezése” kérdőív kitöltése
útján gyakorolja;
- kapcsolatban áll a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával.
A kari HÖK működésének tisztaságát a hallgatókból álló Ellenőrző Bizottság felügyeli.
A HÖK vezetősége:
Elnök. Sipos Karola Anna
E-mail: bpk-hokelnok@nyme.hu
Általános alelnök: Kiss Viktória
E-mail: bpk-hokaltalelnok@nyme.hu
Gazdasági alelnök:
E-mail: bpk-hokaltgazdalelnok@nyme.hu
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7. Gyakorló intézmények
A szakmai tanárképzésekben részvevő hallgatók, valamint a pedagógia, a játék és szabadidő
szervező MA képzés hallgatói a város általános és középiskoláiban, az óvodapedagógus
képzésben résztvevő hallgatók a NymE gyakorló óvodáiban, Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzatának óvodáiban és az ágfalvi óvodában, a szociálpedagógus szakos hallgatók a
város oktatási és szociális intézményeiben, a csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak, valamint
a csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók a város
módszertani bölcsődéjében, a média moderátor FSZ képzés hallgatói pedig a város média
intézményeiben és a város nyomdáiban végzik szakmai gyakorlatukat.
A NymE gyakorló intézményei:
Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda
Óvodavezető: Kozák Tamásné
9400 Sopron, Zsilip u. 1.
Telefon: 99/518-710, 518-711, 518-712
Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodája
Óvodavezető: Kozák Tamásné
9400 Sopron, Ferenczy u. 5.
Telefon: 99/518-710, 518-711, 518-712
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8. Szolgáltatások
A Nyugat-magyarországi Egyetem honlapja: www.nyme.hu
A Benedek Elek Pedagógiai Kar honlapja: www.bpk.nyme.hu
A honlapon található hallgatókat érintő szabályzatok elérhetősége:
www.nyme.hu → hallgatóknak → dokumentumok
Számítástechnikai és oktatástechnikai szolgáltatások:
A Pedagógiai Kar 1 számítógépes tanteremmel rendelkezik, amelyeket a tanórákon kívül is
használhatnak a hallgatók gyakorlásra, írásbeli feladatok elkészítésére, kinyomtatására.
Fogyatékos hallgatók számára nyújtott speciális szolgáltatások:
A kollégiumban a mozgáskorlátozott hallgatók számára tervezett és berendezett szoba áll
rendelkezésre. Az udvari bejáraton keresztül rokkant kocsival megközelíthető a lift, amely a
kollégiumi és az oktatási szintek megközelítését teszi lehetővé.
A gyengénlátó- és vak hallgatók számára oktatási hangkazetták, Wintalker (beszélő program),
CD-lemezek állnak rendelkezésre.
A fogyatékossággal élő hallgatókkal foglalkozó kari koordinátor:
Dr. Závoti Józsefné PhD. egyetemi docens
Társadalom-, Szociális és Kommunikácótudományok Intézet
Telefon: 99/518-925
E-mail: zavoti.jozsefne@nyme.hu
Kultúra, sport, szórakozás:
Sopron a diákokról és a kulturális, művészeti életéről nevezetes város. Ha csak a Soproni Ünnepi
Hetek rendezvény-sorozataira gondolunk, világossá válik, hogy egy város csokorba gyűjtött
kulturális, művészeti, sport és egyéb megmozdulásának egész évben kell, hogy bázisa legyen.
Ezt a bázist adják a városunkban élő ismert zeneszerzők, képzőművészek, irodalmár
előkelőségek.
Karunk – az oktatott szakoknak köszönhetően – gazdag kulturális programot kínál
hallgatóinknak, a városnak. Hiánytalan felsorolására nem vállalkozhatunk, de példaként
néhányat említünk közülük: évente több koncertet adnak zeneművész tanáraink, festőművész
tanáraink munkáiból számtalan kiállítás nyílik. Vers- és prózamondó versenyeken, népzenei
vetélkedőkön vesznek részt hallgatóink.
A kar sportegyesületében kézilabda, röplabda, kosárlabda sportágakban veszünk részt az
egyetemisták versenyein. Népszerű a fittnes-klub, az aerobik.
Sportolási lehetőségek:
 kondicionáló terem;
 szabadtéri sportlétesítmények (kézi-, futó- és röplabdapálya).
Étkezés:
 büfé: hétfőtől csütörtökig 7.30 – 15.30 óráig
péntek
7.00 – 17.00 óráig
szombat
7.00 – 13.00 óráig
 Ital- és kávéautomata a kollégium földszintjén és a tetőtérben található.
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9. Társadalmi szervezetek
Egyetemi Közalkalmazotti Tanács
Kari képviselő: Dr. Varga Szabolcs egyetemi docens
Helye: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
Telefon: 99/518-925
Egyesületek, alapítványok:
Soproni Képzősök Baráti Köre
Elnök: Kanczler Balázs
Alelnök: Majsa Imréné
Titkár: Szalma Mária
Elérhetőség: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
Telefon: 99/518-953
E-mail: bpk-dekani@nyme.hu
Számlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000070-37730009
Az egyesület célja, hogy tevékenységét minél több az intézményben végzett, illetve tanulmányait
itt folytató hallgatóval, továbbá az intézmény jelenlegi és nyugállományba vonult, vagy más
területen dolgozó oktatóival, munkatársaival megismertesse. Az egyesület célja továbbá olyan
fórumok létrehozása és működtetése, melyek segítik a kapcsolattartást a nevezett személyek
között. Az egyesület az intézmény működését segíti, támogatja.
Az egyesület célja továbbá:
- folyóiratok, könyvek szerkesztésében, gondozásában, kiadásukban való közreműködés,
- képzés, oktatás, ismeretterjesztő előadások szervezése, tartása,
- ülések, viták, megbeszélések, konferenciák rendezése,
- hallgatók támogatása.
Alapítvány a Soproni Főiskoláért
Elnök: Dr. Varga Szabolcs egyetemi docens
Elérhetősége: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.
Telefon: 99/518-950
E-mail: varga.szabolcs@nyme.hu
Számlaszám: 11737083-20087324
Az alapítvány működésének célja: a Benedek Elek Pedagógiai Kar képzési,- továbbképzési
feladatainak segítése.
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10. A Kar Tanulmányi Rendje
NYME BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR
TANULMÁNYI RENDJE
2016/2017. tanévre
Elfogadva a Kari Tanács 29/2016. 05. 10. számú határozatával

2016/17. tanév
I. félév
Augusztus 2016
#

Hé

Ke

1

31

Sz

2

Cs

3

Őszi szemeszter: 15 hét szorgalmi időszak (0. hét oktatás nélküli regisztrációs hét + 14 hét oktatási hét)

Pé

Sz

Va

5

6

7

4

5 hét vizsgaidőszak

32

8

9

10

11

12

12

14

Gólyatábor

2015. augusztus 29 - szeptember 2.

33

15

16

17

18

19

20

21

Regisztrációs hét, nappali és levelező tagozat

2016. augusztus 29 - szeptember 2.

34

22

23

24

25

26

27

28

35

29

30

31

Első oktatási nap

2016. szeptember 5.

#

Hé

Tanévnyitó

2016. szeptember 9. (10 óra)

Területi szakmai gyakorlat nappali tagozaton

2016. szeptember 12-30.

Szeptember 2016
Ke

Sz

35

Cs

Pé

Sz

Va

1

2

3

4

36

5

6

7

8

9

10

11

37

12

13

14

15

16

17

18

38

19

20

21

22

23

24

25

39

26

27

28 29 30

óvodapedagógus (BA) szak, III. évfolyam
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) III. évfolyam
Összefüggő szakmai gyakorlat levelező tagozaton

2016. szeptember 5-23.

csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) szak, III. évfolyam
Benedek Elek Nap

2016. szeptember 28.

Természetismeret gyakorlat

2016. szeptember 30.

Október 2016
#

Hé

Ke

Sz

Cs

Pé

39

Sz

Va

1

2

40

3

4

5

6

7

8

9

41

10

11

12

13

14

15

16

42

17

18

19

20

21

22

23

43

24

25

26

27

28

29

30

44

31

#

Hé

November 2016
44

Oktatási szünet

2016. november 2-4.

Ke

Sz

Cs

Pé

Sz

Va

PhD Konferencia

2016. november 16.

1

2

3

4

5

6

TDK Konferencia

2016. november 16.

45

7

8

9

10

11

12

13

Záróvizsgára jelentkezés határideje (FOSZK, BA)

2016. november 11.

46

14

15

16

17

18

19

20

Szakdolgozat leadásának határideje (FOSZK, BA)

2016. november 11.

47

21

22

23

24

25

26

27

Záróvizsgára jelentkezés határideje (MA, szakirányú tk-ek)

2016. november 18.

48

28

29

30

Portfólió, szakdolgozat leadásának határideje (MA, szakirányú tk-ek)

2016. november 18.

#

Hé

Ke

December 2016
Sz

48

Cs

Pé

Sz

Va

Utolsó oktatási nap (végzősök)

2016. december 2.

1

2

3

4

Nyílt Nap

2016. december 9.

49

5

6

7

8

9

10

11

Utolsó oktatási nap (nem végzős)

2016. december 17.

50

12

13

14

15

16

17

18

Felvételi vizsga MA szakra

2016. december 15.

51

19

20

21

22

23

24

25

Diplomamunka, szakdolgozat, portfolió védése

2016. december 19-21.

52

26

27

28

Technikai szünet

2016. december 24 - 2017. január 1.

29

30

31

Vizsgaidőszak
I. félév

Január 2017
#

Hé

Ke

Sz

Cs

Pé

Sz

1

Vizsgaidőszak (végzősök)

2016. december 5-17.

1

2

3

4

5

6

7

8

Vizsgaidőszak (nem végzős)

2016. december 19. - 2017. január 27.

2

9

10

11

12

13

14

15

Záróvizsga

2017. január 9-11.

3

16

17

18

19

20

21

22

Nyílt Nap

2017. január 13.

4

23

24

25

26

27

28

29

Diplomaátadó ünnepség

2017. január 27. (10 óra)

5

30

31

52

Va
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2016/17. tanév
II. félév
Január 2017
#

Hé

Ke

Sz

Cs

Tavaszi szemeszter: 15 hét szorgalmi időszak (0. hét oktatási nélküli regisztrációs hét + 14 hét oktatási hét)

Pé

Sz

6 hét vizsgaidőszak

Va

1

52
1

2

3

4

5

6

7

8

2

9

10

11

12

13

14

15

3

16

17

18

19

20

21

22

4

23

24

25

26

27

28

29

5

30

31

#

Hé

Ke

Regisztrációs hét, nappali és levelező tagozat

2017. január 30. - február 3.

Február 2017
5

Sz

Cs

Pé

Sz

Va

Előalkalmassági vizsga

2017. február 2-3.

1

2

3

4

5

Első oktatási nap

2017. február 6.

Területi szakmai gyakorlat nappali és levelező tagozaton

2017. febrár 13-március 3.

6

6

7

8

9

10

11

12

7

13

14

15

16

17

18

19

8

20

21

22

23

24

25

26

9

27

28

#

Hé

Ke

óvodapedagógus (BA) szak, II. évf.
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) szak, II. évf.
Brunszvik Teréz Nap

2017. március 8.

Munkaszüneti nap

2017. március 15.

Március 2017
9

Sz

Cs

Pé

Sz

1

2

3

4

Va

5

10

6

7

8

9

10

11

12

11

13

14

15

16

17

18

19

12

20

21

22

23

24

25

26

13

27

28

29

30

31

#

Hé

Ke

Sz

Va

Oktatási szünet

2017. április 10-14.

1

2

Munkaszüneti nap: Húsvét hétfő

2017. április 17.

Április 2017
Sz

Cs

Pé

13
14

3

4

5

6

7

8

9

Záróvizsgára jelentkezés határideje (BA, FOSZK)

2017. április 21.

15

10

11

12

13

14

15

16

Szakdolgozat leadásának határideje (BA, FOSZK)

2017. április 21.

16

17

18

19

20

21

22

23

Záróvizsga jelentkezés határideje (MA, szakirányú tk-ek)

2017. április 28.

17

24

25

26

27

28 29 30

Portfólió, szakdolgozat leadásának határideje (MA, szakirányú tk-ek)

2017. április 28.

#

Hé

Ke

Sz

Cs

Pé

Sz

Va

Munkaszüneti nap: Munka ünnepe

2017. május 1.

18

1

2

3

4

5

6

7

Végzősök búcsúztatása

2017. május 3.

19

8

9

10

11

12

13

14

Utolsó oktatási nap (végzősök)

2017. május 6.

20

15

16

17

18

19

20

21

Utolsó oktatási nap (nem végzős)

2017. május 20.

21

22

23

24

25

26

27

28

Alkalmassági vizsga

2017. május 25-26.

22

29

30

31

Diplomamunka, szakdolgozat, portfolió védése (BA és MA)

2017. május 29. - június 2.

Május 2017

Vizsgaidőszak
II. félév
Június 2017
#

Hé

Ke

Sz

22

Cs

Pé

Sz

Va

Vizsgaidőszak (végzősök)

2017. május 8-27.

1

2

3

4

Vizsgaidőszak (nem végzős)

2017. május 22. - június 30.

Munkaszüneti nap: Pünkösd hétfő
Záróvizsga

2017. június 5.
2017. június 12-16.

Felvételi vizsga MA szakra
Diplomaátadó ünnepség

2017. június 19.
2017. június 29. (10 óra)

23

5

6

7

8

9

10

11

24

12

13

14

15

16

17

18

25

19

20

21

22

23

24

25

26

26

27

28

29

30
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11. NymE BPK Don Bosco Szakkollégium Képzési Programja
1) A Szakkollégium célja, feladata
A szakkollégium célja olyan értelmiségiek nevelése, akik egyfelől a lehető legmagasabb szintre
törekednek szakmájukban, másfelől sokoldalú tájékozottságuk és elkötelezettségük révén
hasznos tagjaivá válnak a társadalomnak.
A szakkollégium a hallgatói öntevékenységre épülő alternatív közösségi létforma kereteinek
kialakításával, előadás-sorozatok, kurzusok, viták, tréningek, konferenciák, közösségi programok
szervezésével és az együttlakáshoz szükséges feltételek biztosításával kívánja céljait
megvalósítani.
2) A tagság szakmai feltétele
A szakkollégium aktív tagja lehet a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai
Karral hallgatói jogviszonyban álló bármely szakos nappali tagozatos hallgatója, aki a
szakkollégiumi felvételi előírásai szerinti eljárásban felvételt nyert és a Szervezeti és Működési
Szabályzatot elfogadja. A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat aláírásával jön létre.
A szakkollégium aktív tagsága külső és belső státuszú szakkollégista hallgatókból áll. A külsős
és belsős tagok jogai és kötelezettségei a kollégiumi bennlakást kivéve megegyeznek.
A szakkollégium bentlakásra jogosult (belsős) tagja az a szakkollégista lehet, aki állandó
lakcímmel Soprontól min. 25 kilométeres távolságban rendelkezik.
A szakkollégium aktív tagja jogosult:
a) a szakkollégiumot érintő minden kérdésben javaslatot tenni, részt venni a Közgyűlésen,
szavazhat, szavazati jog nélkül részt vehet az elnökség ülésein;
b) igénybe venni a szakkollégium szolgáltatásait, rendezvényein részt venni;
c) további egy félévre aktív tag maradhat az a személy, akinek hallgatói jogviszonya
megszűnik, de írásbeli kérésére az elnökség titkos szavazással támogatja tagsági
jogviszonyát.
A szakkollégium tagja köteles:
a) eleget tenni az egyetem és a szakkollégium által támasztott szakmai követelményeknek
legjobb képességei szerint;
b) eleget tenni az SZMSZ-ben foglaltaknak, a szakkollégium szervei által hozott
határozatoknak;
c) részt venni a szakkollégium közösségi életében;
d) részt venni a Közgyűlésen;
e) a kollégiumi díjat határidőre befizetni,
f) a rendelkezésére bocsátott szobát rendszeresen takarítani.
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3) A Szakkollégium tagfelvételi eljárása
Felvételre jelentkezhet a NymE BPK bármely szakos, nappali tagozatos hallgatója. A jelentkezés
és a felvételi határidejét a Felvételi Bizottság tűzi ki, a tavaszi szemeszter második felére.
A taggá válás feltételei:
a) nappali tagozatos, szakos képzésben való részvétel,
b) legalább 1 sikeresen lezárt félév,
c) évfolyamának átlagát meghaladó tanulmányi átlag az előző félév tekintetében,
d) sikeres szakkollégiumi felvételi,
e) a 12. § esetében a szakkollégiumba csak a tagság megszűnését követő két félév elteltével
lehet újra jelentkezni.
A szakkollégiumi felvételi eljárás kétszintű:
a) adatlap és felvételi kérőív kitöltése,
b) Felvételi Bizottság előtti elbeszélgetés.
A felvételi eljárásban elérhető pontszám: max. 60 pont, ebből 40 pont a Felvételi Bizottság előtti
elbeszélgetés alapján.
A Felvételi Bizottság által értékelhető szempontok:
- kiemelkedő tudományos, kulturális munka,
- TDK tevékenység,
- egyéb tanulmányi szempontok
 közösségi elkötelezettség,
 egyetemi közéleti múlt,
 egyéb méltányossági szempontok.
A fennmaradó 20 pont a következőkből tevődik össze:
- tanulmányi átlag 3-mal szorozva és felfelé kerekítve, max. 15 pont,
- nyelvvizsga:
 középfokú „A” vagy „B”: 1 pont
 középfokú „C”; felsőfokú „A” vagy „B”: 2 pont
 felsőfokú „C”: 3 pont
Nyelvvizsgáért kapható maximum pontok száma: 5 pont
4) A szakkollégium Tanulmányi Szabályzata
A szakkollégium tagjai az egyetemi kötelező tanulmányi munkán felül kiegészítő képzésben és
szakmai munkában vesznek részt. A TSZ által előírt szakmai követelmények megsértése a tagság
megszűnését vonhatja maga után. A szakkollégium célul tűzi ki maga elé a tutoriális képzés
feltételeinek megteremtését.
A szakkollégium tagjainak joga és egyben kötelessége félévenként részt venni a szakmai
koordinátor által kijelölt kurzusok egyikén. A szakkollégiumi kurzusok meghaladják az egyetemi
tanrend által előírt követelményeket. A kurzusrend összeállítása a szakmai koordinátor feladata.
A kurzusokra szeptember illetve február első hetéig lehet jelentkezni, amit igazolni kell a
szakmai koordinátor felé. A kurzust vezető oktató felel a részt vevő hallgató munkájának
minőségéért. Az a tag, aki kurzusra nem jelentkezik, vagy a kurzust nem teljesíti, a szemeszter
végén automatikusan elveszíti szakkollégiumi tagságát.
Minden kurzus választ egy kurzusfelelőst tagjai közül. A kurzusfelelősök segítenek az oktatókkal
való kapcsolattartásban, és hetente beszámolnak a szakmai koordinátornak.
A szakkollégium tagjai lehetőség szerint vegyenek részt nyelvtudásuknak megfelelő szintű
szakmai nyelvoktatásban.
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A szakkollégium tagjai a mentor tanárral egyeztetett téma kutatásának terve alapján részt
vesznek a Szakmai identitás fejlesztése című kurzuson, és eleget kell tenniük a kurzus
követelményeiben megfogalmazottaknak
A szakkollégium tagjai csoportokban kötelesek minden évben a társadalmi felelősségvállalással,
társadalmi problémával kapcsolatos cselekvési tervet készíteni és azt a közösség elé tárni. A
projekt valamely társadalmi probléma megoldására, enyhítésére irányuló cselekvési terv. A
projekt ajánlott tartalmi elemei: a témaválasztás, a társadalmi probléma részletes bemutatása, a
megvalósítandó cél leírása, a megvalósítás ütemterve, a résztvevők, együttműködők, a részletes
költségvetés, a külső pénzforrások és a várható eredmények.
A projektet a munkacsoportok a tavaszi félévben erre a célra szervezett szakkollégiumi
konferencián mutatják be. A projekteket a szakmai koordinátor és a NymE BPK dékánja – vagy
helyettük az általuk felkért szakember – zsűriként értékeli. A projektet nyomtatott formában, a
munkacsoportban szereplők nevével együtt, a szakmai koordinátornak legkésőbb a konferencia
napját megelőző 15 nappal le kell adni.
Annak a szakkollégistának, aki egyik munkacsoportban sem vesz részt, a szakkollégiumi tagsága
a tanév végén automatikusan megszűnik.
A végzős szakkollégiumi tagok szakdolgozatukat kötelezően bemutatják a szakkollégium által
szervezett rendezvényen.
A szakkollégium tagjai legalább két eredményesen elvégzett szakkollégiumi félév után – a
tagság megszűnését követően – oklevelet kapnak, melyet a szakmai koordinátor, a NymE BPK
dékánja és a szakkollégium aktuális elnöke ír alá. Az oklevél igazolja az elvégzett szakmai
munkát, a szakkollégiumi közösségben való részvételt.
A felmentések rendszere:
a) A végzős hallgatók felmentést kaphatnak a csoportos bemutatkozás alól, amennyiben
szakdolgozatukat mutatják be.
b) A külföldi ösztöndíjat elnyert, illetve egyéb szakmai gyakorlaton, vagy tanulmányúton
részt vevő szakkollégisták:
- amennyiben a távollét ideje 4 hétnél rövidebb, a határidők elmulasztása nem minősül
kizáró oknak, ha kötelezettségének később, de még a félév során eleget tesznek;
- amennyiben a távollét ideje 4 hét, vagy ennél hosszabb, az adott félévben felmentést
nyernek a szakkollégiumi kurzus látogatása alól, de a következő félévben írásban és
szóban be kell számolniuk az ösztöndíj, a gyakorlat, vagy a tanulmányút
tapasztalatairól.
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5) A szakkollégium keretében működő kurzus
A Don Bosco Szakkollégium szakmai munkáját a tantárgyi struktúrába beillesztett, a Kari
Tanács 45/2012.06.12. számú határozatával elfogadott 2 kredit értékű Szakmai identitás
fejlesztése c. kurzus foglalja össze.
A kurzus olyan tematika szerint működik, mely minden félévben a hallgatóknak felajánlott vagy
általuk választott, szakmához kapcsolódó kutatási téma kidolgozását tartalmazza. A félévi
követelmények a mentortanár által kidolgozott rendszer szerint fogalmazódnak meg. A
meghirdetett témák interdiszciplinárisan közelítik a szakma különböző területeit, ezek kutatási
tervben és munkában történő kidolgozására kerül sor a félévek során.
Tantárgy neve: Szakmai identitás fejlesztése
Intézet: Társadalom, - Szociális és Kommunikációtudományok Intézete
Szak: minden szak
A tárgy felelőse: Dr. habil Bodnár Gabriella
A tárgy oktatói: mentortanárok
PhD
egyetemi docens
Félévi óraszám: 30
Kredit: 2
Jellege: szabadon választható
Elő-követelmény: a különböző félévek
követelményeinek való megfelelés
Ajánlott félév: 2-3-4-5-6-(7)
Zárási forma: gyakorlati jegy
Tagozat: nappali
Szakkollégium hallgatóinak
A tantárgy célja:
A hallgatók ismerjék meg mélyebben a szakmát elméleti és gyakorlati szempontból, kapjanak
olyan ismereteket, mellyel gazdagítják szakmai kompetenciájukat. Ismerjék fel, találjanak
összefüggéseket a szakma és a különböző tudományterületek között.
Az egyetemi hallgatók szakmai felkészültségének magas szintű képzése, tehetséggondozás. Cél,
hogy színvonalas munkáikat mutassák be hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon (pl.
TDK).
Hatékony pályaszocializációra, életútra felkészítés, munkaerő piaci esélyek növelése a kurzuson
résztvevők körében. Tudományos és kutatómunkára felkészítés a különböző képzési valamint
kutatási területeken. Olyan tehetséggondozás, ahol nemcsak a bizonyított tehetségesek
mutathatják meg magukat, hanem azok a hallgatók is, akik egy adott szakmai, tudományos
témában felülmotiváltak, kreativitásukkal, teljesítményükkel bizonyítják tehetségüket.
A kurzus kizárólag a szakkollégium tevékenységéhez kapcsolódik. Azok vehetik fel, akik a
szakkollégiumba sikeres felvételt nyertek.
Tananyag:
A választott szakma tudományos megközelítése, elméleti okfejtések a szociális és
gyermeknevelési szakma társadalomban betöltött szerepéről.
A különböző szociális-, társadalom-, oktatáspolitikai kérdések interdiszciplináris megközelítései.
Kutatások, valamint kutatási tervek összeállítása a szociális és pedagógiai szolgáltatások
felmérésére vonatkozóan.
A kutatási tervek bemutatása, a terv kidolgozása, megvalósítása.
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Gyermekvédelem, gyermekjóléti szolgáltatások a magyar társadalomban. Miként szolgálja a jog
az embert, az emberi jogokat?
Szociális munkás és/vagy szociálpedagógus, gyermeknevelő a szociális szolgáltatások területén.
Szakmaközi kommunikáció fejlesztése a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű gyermekek,
fiatalok érdekében.
Módszerek sokszínűségének, alkalmazhatóságának megismerése, a módszerek ötvözésének
lehetőségei a kutatásokban.
Követelmény:
A hallgatók önálló felkészülése, illetve kiscsoportban történő feladatmegoldása a választott
témákban, kutatási témák kijelölése, eredmények bemutatása. Tudományos igényű munka,
projekt, portfolió elkészítése, azok bemutatása szakkollégiumi műhelyekben különböző
konferenciákon. Tudományos diákköri konferenciára felkészülés, szakkollégiumi tevékenység
vállalása. Részvétel az intézmény(ek) kutatási tevékenységében, szakmai körökben.
Ellenőrzés módja:
Előadások, kutatási folyamat, részeredmények bemutatása.
Irodalom:
Aktuálisan, a témához kapcsolódó hazai és nemzetközi irodalmak összeállítása a mentortanár
javaslatára, a hallgató önálló munkatervének kidolgozása alapján.
6) A szakmai teljesítmény elfogadásának elvei
A szakkollégium tagjai eleget tesznek a Don Bosco Szakkollégium Szervezeti és Működési
Szabályzatában megfogalmazottaknak, valamint a Szakmai identitás fejlesztése kurzus
követelményeinek. Az elfogadás, illetve annak döntése a Don Bosco Szakkollégium szakmai
koordinátora és vezetőségének jóváhagyásával történik.
7) A szakkollégiumi képzési program elvégzésének kötelezettségei
A szakkollégiumba sikeresen felvételt nyert hallgatók:
a.
minden félév végén sikeresen bemutatják kutató, ill. tudományos tevékenységüket a
szakkollégium és mentortanárok előtt;
b.
a Szakmai identitás fejlesztése c. tantárgy követelményeinek a mentortanár által igazoltan
teljesítik a követelményeket;
c.
lehetőség szerint részt vesznek és beszámolnak az ösztöndíj programban elért
eredményeikről,
d.
TDK, illetve más kutatómunka eredményeit igazolják;
e.
közösségi és szakmai programokban aktívan, igazolhatóan részt vesznek, valamint
szervezési feladatokat vállalnak.
Dr. habil Bodnár Gabriella
egyetemi docens, a szakkollégium vezetője
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CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ felsőoktatási szakképzés
Szakfelelős: Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens
1. A szak általános jellemzői
1. Az alapképzési szak megnevezése:
csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: felsőoktatási szakképzés
- szakképzettség: Felsőfokú csecsemő és kisgyermeknevelő asszisztens
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Infant and Early Childhood Educator
Assistant.
3. Képzési terület: pedagógusképzés.
4. Képzési ág: óvodapedagógus, tanító.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 10 kredit.
- az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%-45%;
- az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560
óra; részidős képzésben: hat hét (ebből összefüggő három hét), legalább 240 óra;
- a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 90 kredit;
- a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30
kredit.
A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények:
Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek megfelelő
tevékenységet folytatni és nevelési módszereket alkalmazni az újszülött kortól 3 (legfeljebb
5) éves korig. Segítik e korosztály értelmi képességének fejlődését, szocializációját,
egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének fejlődését. Képesek 0-3
(legfeljebb 5) éves korosztály körében fejlesztő, segítő tevékenység végzésére, a gyermek
egyéni szükségleteinek felismerésére. Felkészültek a gyermekek napi ellátásában,
gondozásában, nevelésében felmerülő feladatok megoldásárára, a bölcsődei szakemberek
közösségébe való beilleszkedésre, szakmai együttműködésre.
8. A képzésben elsajátítandó kompetenciák
a) megszerezhető tudás, ismeret, tapasztalat:
- a 0-5 éves korosztályra vonatkozó pedagógiai, pszichológiai, életvezetési elméleti
ismeretek, gyakorlati munkaformák és módszerek;
- a főbb fejlesztési területek és módszerek (beszéd- és játéktevékenység, ének-zene,
mozgásos és alkotótevékenységek, mese, vers, bábozás) szerepe és lehetőségei a 03(5) éves gyerekek nevelésében;
- egészségnevelés, egészségfejlesztés, egészséges életmód;
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-

gondozási és egészségügyi ismeretek: gyermekbetegségek ismerete, a tünetek
enyhítésének lehetőségei és technikái;
ápolás- és táplálkozástan, alvás, pihenés, higiénia;
a családokkal való kapcsolattartás formái és módszerei;
szakmai készségfejlesztés;
a kisgyermeknevelés gyermekvédelmi aspektusai; egészségnevelés, egészségfejlesztés; művészeti nevelés; integrált, inkluzív nevelés; alternatív kisgyermekellátás;

b) jártasság, készség, képesség:
- a csecsemő- és kisgyermekkor jellemzőinek, a testi és pszichés fejlődési
jellegzetességeinek és a fejlesztés lehetőségeinek ismerete;
- a korosztály igényeinek, szükségleteinek, és az azokra adandó, szakmailag megfelelő,
az egészséges testi és szellemi fejlődést, az önállóság kialakulását befolyásoló
válaszok, tényezők ismerete;
- az adott korosztály nevelési, gondozási, ápolási, táplálási feladatainak és az egészséges
fejlődéshez szükséges higiénés, életmódbeli, kulturális, kommunikációs szokások
kialakításának gyakorlati ismerete;
- jártasság az adott korosztály nevelési, gondozási, ápolási, táplálási feladatainak és az
egészséges fejlődéshez szükséges higiénés, életmódbeli, kulturális, kommunikációs
szokások kialakításának ellátásában;
- jártasság a csecsemő- és kisgyermek-nevelői tevékenység szakmai adminisztrációs
teendőiben;
- jártasság a szociális ellátórendszer működésében és a szociális professzió
gyakorlatában;
- tájékozottság a csecsemő és kisgyermek gondozása-nevelése során a napközbeni
ellátást segítő más szakemberekkel való együttműködésben;
- jártasság a gyermek környezetének kialakításában;
- jártasság a gyermekcsoport életének szervezésében,
- adekvát szociális attitűdök, empátia és kommunikációs képesség-rendszer,
- szakmai elkötelezettség, a személyes kompetenciák és kompetenciahatárok
felismerése.
8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:
- valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit
- a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös
modul: 15 kredit
- a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.
9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében bölcsődében, kórházban, szociális
intézményben végzett gyakorlat.
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2. Mintatanterv - nappali tagozat
Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés

1. félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

1.

Filozófia

BFOSNEV02

2/0 K

2

2.

Általános pedagógia

BFOSNEV03

1/0 K

2

3.

Általános pszichológia

BFOSPSZ02

2/0 K

2

4.

Fejlődéspszichológia

BFOSPSZ03

2/1 K

4

5.

Anatómia

BFCS3AK01

2/0 K

2

6.

Informatika

BFCS2AG04

0/2 Gy

2

7.

A játékpedagógia elmélete és
gyakorlata I.

BFOSNEV04

2/0 K

2

8.

Csecsemő- és
gyermekgondozás

BFOSNEV05

0/2 Gy

2

9.

Beszédművelés I.

BFCS2AG06

0/2 Gy

2

10.

Probléma és
konfliktuskezelés

BFOSPSZ01

0/2 Gy

2

11.

Az ének-zenei nevelés alapjai
és módszertana I.

BFOSZEN01

1/1 Gy

2

12.

Személyiség- és
kommunikációfejlesztés I.

BFOSKOM01

0/2 Gy

2

BFOSTES01

0/1 Gy

1

BFOSNEV01

0/2 Gy

2

15. Testnevelés I.

BFCS3AG08

0/2 A

0

16. Egyéni gyakorlat I.

BFCS3AG04

0/2 Gy

2

13. Elsősegélynyújtás
14.

Korai fejlesztés, integrált
nevelés

ÖSSZES KREDITPONT:

28

31

Előfeltétel

2. félév
Tantárgy neve

Ssz.

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel
Filozófia

1.

Etika

BFOCS01

2/0 K

2

2.

Szociológia

BFOCS02

2/0 K

2

3.

Játékpszichológia

BFCS1AK04

2/0 Gy

2

4.

Élettan

BFOCS03

1/1 K

2

Anatómia BCATEK01

5.

Kisgyermeknevelés I.

BFOCS04

2/0 K

2

Általános pedagógia

6.

A játékpedagógia elmélete és
gyakorlata II.

BFOCS06

1/1 Gy

2

A játékpedagógia elm. és
gyakorlata I.

7.

Táplálkozástudományi
alapismeretek

BFOCS07

2/0 K

2

8.

Digitális ügyintézés és
dokumentumkezelés

BFOCS08

0/2 Gy

2

9.

Neveléstörténet I.

BFOCS09

2/0 K

2

10.

Az ének-zenei nevelés alapjai
és módszertana II.

BFOCS11

1/1 Gy

2

Az ének-zenei nevelés
alapjai és módszertana I.

11.

Személyiség- és
kommunikációfejlesztés II.

BFOCS12

0/2 Gy

2

Személyiség- és
kommunikációfejlesztés I.

12.

Csecsemő- és
gyermekápolástan

BFOCS13

1/1 K

2

BFCS3AG10

0/2 Gy

2

BFOCS14

0/2 Gy

2

BFCS3AG15

0/2 A

0

13. Egyéni gyakorlat II.
14. Idegen nyelv
15. Testnevelés II.

ÖSSZES KREDITPONT:

29

28

Informatika

3. félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

BFCS1AG09

0/2 Gy

2

Előfeltétel

1.

Matematika

2.

Általános jogi és
közigazgatási ismeretek

BFOCS15

2/0 K

2

3.

Családszociológia

BFOCS16

2/0 K

2

4.

Beszédművelés II.

BFCS2AG23

0/1 Gy

1

5.

Neveléstörténet II.

BFOCS10

2/0 K

2

Neveléstörténet I.

6.

Kisgyermeknevelés II.

BFOCS05

2/0 K

2

Kisgyermeknevelés I.

7.

Személyiségpszichológia

BFOCS16

2/0 K

2

Általános pszichológia

8.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek

BFOCS17

2/0 K

2

Anatómia, élettan

9.

Járványtan, fertőzőbetegségek

BFCS3AK03

2/0 K

2

10.

Az ének-zenei nevelés alapjai
és módszertana III.

BFOCS18

1/1 K

2

11.

A vizuális nevelés alapjai és
módszertana

BFOCS19

1/2 Gy

2

BFOCS20

0/2 Gy

2

12. Drámapedagógia
13.

A testnevelés alapjai és
módszertana I.

BFOCS21

1/1 K

2

14.

Gyermekgyógyászat és
alkalmazott gyógyszertan

BFOCS22

2/0 K

2

15. Egészséges életmódra nevelés

BFCS3AG19

1/1 Gy

2

16. Egyéni gyakorlat III.

BFCS3AG16

0/2 Gy

2

KÖTELEZŐ KREDITEK ÖSSZESEN:

30

31

Az ének-zenei nevelés
alapjai és módszertana II.

4. félév

Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

1.

Egybefüggő szakmai
gyakorlat I. Kórház

BFOCS23

40

2

2.

Egybefüggő szakmai
gyakorlat II. Szociális
Intézmények

BFOCS24

40

2

3.

Egybefüggő szakmai
gyakorlat III. Óvoda

BFOCS25

40

2

4.

Egybefüggő szakmai
gyakorlat IV. Bölcsőde

BFOCS26

440
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KÖTELEZŐ KREDITEK ÖSSZESEN:

31

30

Előfeltétel

3. Mintatanterv - levelező tagozat
Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés

1. félév
Ssz. Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

1.

Filozófia

BFOSNEV02

8/0 K

2

2.

Általános pedagógia

BFOSNEV03

4/0 K

2

3.

Általános pszichológia

BFOSPSZ02

8/0 K

2

4.

Fejlődéspszichológia

BFOSPSZ03

8/4 K

4

5.

Anatómia

BFCS3AK01

10/0 K

2

6.

Informatika

BFCS2AG04

0/8 Gy

2

7.

A játékpedagógia elmélete és
gyakorlata I.

BFOSNEV04

8/0 K

2

8.

Csecsemő- és
gyermekgondozás

BFOSNEV05

0/8 Gy

2

9.

Beszédművelés I.

BFCS2AG06

0/8 Gy

2

10.

Probléma és
konfliktuskezelés

BFOSPSZ01

0/8 Gy

2

11.

Az ének-zenei nevelés alapjai
és módszertana I.

BFOSZEN01

6/4 Gy

2

12.

Személyiség- és
kommunikációfejlesztés I.

BFOSKOM01

0/8 Gy

2

BFOSTES01

0/5 Gy

1

BFOSNEV01

0/8 Gy

2

15. Testnevelés II.

BFCS3AG08

0/8 A

0

16. Egyéni gyakorlat I.

BFCS3AG04

0/12 Gy

2

13. Elsősegélynyújtás
14.

Korai fejlesztés, integrált
nevelés

ÖSSZES KREDITPONT:

32

31

Előfeltétel

2. félév
Ssz. Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel
Filozófia

1.

Etika

BFOCS01

8/0 K

2

2.

Szociológia

BFOCS02

8/0 K

2

3.

Játékpszichológia

BFCS1AK04

8/0 Gy

2

4.

Élettan

BFOCS03

4/4 K

2

Anatómia BCATEK01

5.

Kisgyermeknevelés I.

BFOCS04

8/0 K

2

Általános pedagógia

6.

A játékpedagógia elmélete és
gyakorlata II.

BFOCS06

4/4 Gy

2

A játékpedagógia elm. és
gyakorlata I.

7.

Táplálkozástudományi
alapismeretek

BFOCS07

8/0 K

2

8.

Digitális ügyintézés és
dokumentum-kezelés

BFOCS08

0/8 Gy

2

9.

Neveléstörténet I.

BFOCS09

8/0 K

2

10.

Az ének-zenei nevelés alapjai
és módszertana II.

BFOCS11

4/4 Gy

2

Az ének-zenei nevelés
alapjai és módszertana I.

11.

Személyiség- és
kommunikációfejlesztés II.

BFOCS12

0/8 Gy

2

Személyiség- és
kommunikációfejlesztés I.

12.

Csecsemő- és
gyermekápolástan

BFOCS13

5/4 K

2

BFCS3AG10

0/12Gy

2

BFOCS14

0/8 Gy

2

BFCS3AG15

0/8 A

0

13. Egyéni gyakorlat II.
14. Idegen nyelv
15. Testnevelés II.

ÖSSZES KREDITPONT:

33

28

Informatika

3. félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

BFCS1AG09

4/4 Gy

2

Előfeltétel

1.

Matematika

2.

Általános jogi és
közigazgatási ismeretek

BFOCS15

8/0 K

2

3.

Családszociológia

BFOCS16

8/0 K

2

4.

Beszédművelés II.

BFCS2AG23

0/4 Gy

1

5.

Neveléstörténet II.

BFOCS10

8/0 K

2

Neveléstörténet I.

6.

Kisgyermeknevelés II.

BFOCS05

10/0 K

2

Kisgyermeknevelés I.

7.

Személyiségpszichológia

BFOCS16

8/0 K

2

Általános pszichológia

8.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek

BFOCS17

8/0 K

2

Anatómia, élettan

9.

Járványtan, fertőzőbetegségek

BFCS3AK03

10/0 K

2

10.

Az ének-zenei nevelés alapjai
és módszertana III.

BFOCS18

4/4 K

2

11.

A vizuális nevelés alapjai és
módszertana

BFOCS19

4/8 Gy

2

BFOCS20

0/8 Gy

2

12. Drámapedagógia
13.

A testnevelés alapjai és
módszertana I.

BFOCS21

5/5 K

2

14.

Gyermekgyógyászat és
alkalmazott gyógyszertan

BFOCS22

10/4 K

2

15. Egészséges életmódra nevelés

BFCS3AG19

6/4 Gy

2

16. Egyéni gyakorlat III.

BFCS3AG16

0/12Gy

2

KÖTELEZŐ KREDITEK ÖSSZESEN:

34

31

Az ének-zenei nevelés
alapjai és módszertana II.

4. félév

Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

1.

Egybefüggő szakmai
gyakorlat I. Kórház

BFOCS23

40

2

2.

Egybefüggő szakmai
gyakorlat II. Szociális
Intézmények

BFOCS24

40

2

3.

Egybefüggő szakmai
gyakorlat III. Óvoda

BFOCS25

40

2

4.

Egybefüggő szakmai
gyakorlat IV. Bölcsőde

BFOCS26

440

24

KÖTELEZŐ KREDITEK ÖSSZESEN:

35

30

Előfeltétel

4. Az alapképzésbe való kreditbeszámítás
A szakképzési tantervben az alapképzésbe beszámíthatónak jelzett ismeretek (tantárgyak és
kreditjeik), valamint az adott („befogadó”) alapképzés tantervében elismertként tervezett
ismeretek (tantárgyak és kreditjeik) megadása
Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak esetében
Felsőoktatási szakképzés tantárgyának
megnevezése
Személyiség- és kommunikációfejlesztés I.
Személyiség- és kommunikációfejlesztés II.
Beszédművelés I.
Beszédművelés I.
Beszédművelés II.
Kisgyermeknevelés I.
Kisgyermeknevelés II.
Digitális ügyintézés és dokumentumkezelés
Informatika
Filozófia
Etika
Szociológia
Családszociológia
Általános pedagógia
Neveléstörténet I.
Neveléstörténet II.
Általános pszichológia
Fejlődéspszichológia I.
Fejlődéspszichológia II.
Anatómia
Élettan
Általános jogi és közigazgatási
ismeretek
A testnevelés alapjai és módszertana
A játékpedagógia elmélete és gyakorlata I.
A játékpedagógia elmélete és gyakorlata II.
Személyiségpszichológia
Játékpszichológia
Csecsemő- és gyermekgondozás
Táplálkozástudományi alapismeretek
Csecsemő- és gyermekgyógyászati
ismeretek
A vizuális nevelés alapjai és módszertana
Az ének-zenei nevelés alapjai és
módszertana I.
Az ének-zenei nevelés alapjai és
módszertana II.
Az ének-zenei nevelés alapjai és
módszertana III.
Drámapedagógia
Csecsemő- és gyermekápolástan
Egészséges életmódra nevelés
Probléma és konfliktuskezelés
Szakmai gyakorlat
Összesen:

Kredit
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
15
90

Besorolási alapképzési szak tantárgyának
megnevezése
Személyiség- és kommunikációfejlesztés I.
Személyiség- és kommunikációfejlesztés II.
Beszédművelés I.
Beszédművelés II.
Beszédművelés III.
Kisgyermeknevelés I.
Kisgyermeknevelés II.
Digitális ügyintézés és dokumentumkezelés
Informatika
Filozófia
Etika
Szociológia
Családszociológia
Általános pedagógia
Neveléstörténet I.
Neveléstörténet II.
Általános pszichológia
Fejlődéspszichológia I.
Fejlődéspszichológia II.
Anatómia
Élettan
Általános jogi és közigazgatási
ismeretek
A testnevelés alapjai és módszertana I.
A játékpedagógia elmélete és gyakorlata I.
A játékpedagógia elmélete és gyakorlata II.
Személyiségpszichológia
Játékpszichológia
Csecsemő- és gyermekgondozás
Táplálkozástudományi alapismeretek
Csecsemő- és gyermekgyógyászati
ismeretek
A vizuális nevelés alapjai és módszertana I.
Az ének-zenei nevelés alapjai és
módszertana I.
Az ének-zenei nevelés alapjai és
módszertana II.
Az ének-zenei nevelés alapjai és
módszertana III.
Drámapedagógia
Csecsemő- és gyermekápolástan
Egészséges életmódra nevelés
Probléma és konfliktuskezelés I.
Szakmai gyakorlat
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Kredit
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
90

Óvodapedagógus szak esetében
Felsőoktatási szakképzés tantárgyának
megnevezése
Filozófia
Etika
A játékpedagógia elmélete és gyakorlata I.
A játékpedagógia elmélete és gyakorlata II.
Általános pedagógia
Neveléstörténet I.
Neveléstörténet II.
Kisgyermeknevelés I.
Kisgyermeknevelés II.
Általános pszichológia
Fejlődéspszichológia I.
Személyiségpszichológia
Anatómia
Élettan
A testnevelés alapjai és módszertana
Beszédművelés I.
Családszociológia
Szociológia
Idegen nyelv
Matematika
A vizuális nevelés alapjai és módszertana
Az ének-zenei nevelés alapjai és
módszertana I.
Az ének-zenei nevelés alapjai és
módszertana II.
Az ének-zenei nevelés alapjai és
módszertana III.
Játékpszichológia
Személyiség- és kommunikációfejlesztés II.
Informatika
Probléma és konfliktuskezelés
Személyiség- és kommunikációfejlesztés I.
Általános jogi és közigazgatási ismeretek
Drámapedagógia
Egészséges életmódra nevelés
Táplálkozástudományi alapismeretek
Korai fejlesztés, integrált nevelés
Testnevelés I.
Egyéni gyakorlat II.
Egybefüggő szakmai gyakorlat III.
Gyakorlati képzés II.
Egybefüggő szakmai gyakorlat IV.
Összesen:

Kredit
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
86

Az alapképzési szak tantárgyának
megnevezése
Filozófia
Etika
A játék pedagógiai feltételei I.
A játék pedagógiai feltételei II.
Általános pedagógia
Neveléstörténet I.
Neveléstörténet II.
Nevelés és oktatás elmélet
Gyermekkortörténet (SZV)
Általános pszichológia
Fejlődéspszichológia
Személyiségpszichológia
Anatómia élettan egészségtan
Gyermek- és gyógytestnevelés anatómiai,
élettani háttere (Sp)
Testnevelés és módszertana: gimnasztika
Beszédművelés
Nevelésszociológia
Szubkultúrák (SZV)
Szaknyelv I. (Sp)
Matematikai nevelés I.
Vizuális nevelés I.
Alapfokú zeneelmélet
Hangszerismeret, -játék
Zeneirodalom
Játékpszichológia
Személyiség- és kommunikációfejlesztés
Informatika az óvodában
Csoportlélektan
Önismeret
Tanácsadás szülőknek (SZV)
Drámapedagógia (SZV)
Egészséges életmódra nevelés
Egészségfejlesztés (SZV)
Fejlesztőpedagógia
Testn.mszt.:szabadidősportok
Gyakorlati képzés II.
Gyakorlati képzés I.
Gyakorlati képzés III.
Gyakorlati képzés VI.
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Kredit
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
5
3
5
4
90

5. Szakmai gyakorlat
A gyakorlati képzés célja
A csecsemő és gyermeknevelő hivatásra való felkészítés. Képet adni a hallgató számára azoknak
az intézményeknek a munkájáról, ahol szakemberként elhelyezkedhet. Élményeket és
ismereteket nyújtani az egyes intézmények eltérő és hasonló vonásairól, a gyermekekkel való
bánásmódról, a felnőtt és a gyermek kapcsolatáról, az egyes ellátási formák szakmai alapelveiről.
A gyakorlat célja, hogy hozzá járuljon az érzelmi beállítódás fejlődéséhez, a gyakorlatok során
elvégzett feladatok segítsék az elméleti ismeretek mélyülését, és megalapozzák a további
tanulmányokat. Célja továbbá, hogy fejlessze azokat a jártasságokat, készségeket és
képességeket, amelyek alkalmassá teszik a hallgatót a 0-3 éves korú gyermekek gondozására,
nevelésére.
Az intézményi gyakorlat szintjei és struktúrája
1. A tájékozódás, az ellátó intézmények megismerésének szakasza ( I. félév)
A hallgató megismeri a bölcsődei életet, az alapvető gondozási műveleteket. Megismeri a
kisgyermeknevelő munkáját a 0-3 éves korosztállyal végzett nevelői tevékenységét.
Tapasztalatait írásban rögzíti, elemzi.
2. A tevékenység megismerésének szakasza (II.- III. félév)
A hallgató részletesen, mélységében, összefüggéseiben megismeri a bölcsődei intézmény
szociális és pedagógiai munkáját, a gyermekellátásban dolgozóknak családokkal kialakított
kapcsolatait, az adott intézmény adminisztrációs munkáját. Tapasztalatait írásban rögzíti, elemzi.
Esetenként előkészítő-kisegítő feladatokat is ellát. Folyamatosan konzultál az intézmény
vezetőivel, munkatársaival.
3. Az önálló tevékenység szakasza (IV. félév)
A hallgatók a féléves gyakorlat első időszakában megismerik a szociális intézményekben, a
kórházakban, az óvodákban folyó szociális és pedagógiai munkát.
A féléves gyakorlat második részében a hallgató önálló munkát végez a bölcsődei
nagycsoportban. Átfogó képet szerez a bölcsődében folyó szociális gondozó-nevelő munkáról, a
kisgyermeknevelő munkaköréről, a bölcsődei élet egészéről. Az eredményes kisgyermeknevelő
tevékenységhez szükséges készségek, jártasságok, képességek birtokában önállóan valósítja meg
a bölcsődés gyermek gondozását, nevelését.
A gyakorlatok végrehajtásához kapcsolódó tematikus megfigyelési szempontok, módszertani
útmutatók a gyakorlati félév során kerülnek ismertetésre.
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KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA felsőoktatási szakképzés
MODERÁTOR szakirány
Szakfelelős: Dr. Molnár Csilla PhD egyetemi docens
1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés
(Communication and Media at ISCED level 5)
2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: moderátor-asszisztens
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Assistant Moderator
3. Képzési terület: társadalomtudomány
Képzési ág: társadalomismeret
Besorolási alapképzési szak: kommunikáció és médiatudomány
A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR
munkakör(ök):
1416 Reklám-, pr- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője
2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező
2532 Pr-tevékenységet tervező, szervező
2715 Könyv- és lapkiadó szerkesztője
2716 Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő
4190 Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású
4224 Ügyfél- (vevő)tájékoztató
4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású

szerinti

4. A képzési idő félévekben: 4 félév
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
- az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55 %–45 %;
- az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560
óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős
képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;
- a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább
90 kredit;
- a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30
kredit.
5. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények:
Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.
6. A felsőoktatási szakképzés célja:
A felsőoktatás szakképzés célja olyan média szakemberek képzése, akik alkalmazzák a
társadalmi kommunikáció rendszereit és eszközeit intézményi körülmények között. Segítik a
felsővezetők kommunikációval kapcsolatos munkáját, eltérő intézményi struktúrákban és
terepeken egyaránt.
A moderátor asszisztens a médiában a legkülönbözőbb műfajokat képviselő produkciókban
szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként működik közre. Kulturális intézmények
rendezvényeinek aktív szerkesztője, közreműködője és irányítója. A moderátor elkészíti a
műsorok koncepcióját, forgatókönyvét, tematikusan felépíti a programot.
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7. A képzésben elsajátítandó kompetenciák
a) A képzésben elsajátítandó tudás, ismeret:
- a kommunikáció elmélete, kommunikációs készségfejlesztés, szabályozott társadalom,
információ és társadalom, a kommunikáció fontosabb színterei és eszközei;
- a kommunikáció és a tömegkommunikáció (média) társadalomtörténete,
hatásmechanizmusai és működése, a társadalmi kommunikáció gyakorlati funkciói;
- a társadalmi és tömegkommunikáció interpretációi és gyakorlati alkalmazási területei, és
annak eszközei;
- a tömegkommunikáció (média) szabályozottsága és gyakorlati alkalmazása;
- tömegkommunikációs (média) eszközök, mediatizált (info)kommunikációs gyakorlat;
- közéleti kommunikációs, public relations és reklám ismeretek és hatásmechanizmusok;
- pszichológiai és etikai alapismeretek;
- vállalati kommunikációs és alapvető gazdasági és menedzsment-ismeretek;
- a hagyományos és új generációs egyéb kommunikációs eszközök, informatikai
megoldások elméleti és gyakorlati ismeretei;
b) készségek, képességek:
- önállóság és felelősség a munkafeladatokban;
- a társadalmi, tömegkommunikációhoz (média) kapcsolódó alapfogalmak és működési
alapelvek elsajátítása és alkalmazása a gyakorlatban;
- a nonverbális és verbális kommunikációs technikák alkalmazása az ügyfélszolgálati
munka során;
- a társadalmi és tömegkommunikáció (média) különböző területeinek és összefüggéseinek
meglátása, a megfelelő infokommunikációs eszközök alkalmazása;
- a társadalmi és tömegkommunikáció alapvető elméleteinek, igényeinek megfelelő
produktív munkavégzés;
- a tömegkommunikáció (média) intézményeiben szakmai tudásuknak megfelelő
munkakörök, feladatok ellátása, ebben a szektorban dolgozó felsővezetők munkájának
támogatása;
- együttműködő, kezdeményező, kapcsolatteremtő képességek, kommunikációs készség,
hatékony munkavégzés;
- egy adott piaci-gazdasági szereplő, vállalkozás szervezeten belüli, szervezeten kívüli,
illetve szektorközi (államigazgatás, gazdaság, civil szféra) kommunikációs feladatainak
gyakorlati alkalmazása.
8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:
- valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
- a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös
modul: 15 kredit;
- a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a
szakirány szerinti modul: 57 kredit.
9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:
A szakmai gyakorlóhelyeket – a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve – a felsőoktatási
intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre
alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.
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10. A felsőoktatási szakképzés záróvizsgával zárul.
A záróvizsgára bocsátás feltételei: a képzésben előírt négy féléves tanulmányi kötelezettség
teljesítését bizonyító lezárt leckekönyv, határidőre leadott és a témavezető által elfogadott
záródolgozat.
A záródolgozat önálló elemző munka, amelyben a hallgató bizonyítja, hogy képes az elsajátított
elméleti és gyakorlati tudásának szintetizálására, a szakmai gyakorlata során szerzett
tapasztalatok hasznosítására, önálló problémamegoldó, elemző munka elvégzésére.
A záróvizsga részét képezi a gyakorlati félévről összeállított szakmai beszámoló érdemjegye, a
záródolgozat megvédése és a szóbeli vizsga.
11. Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények:
A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább alapfokú (B1)
komplex típusú államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.
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MINTATANTERV
Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés
Moderátor szakirány
Nappali tagozat
1. félév
Kód

Óra/
vizsga

Kredit

számonkérés
(koll / gyj /
egyéb )

1. Idegen nyelv

BFMM2AG02

2/30 gy

2

gyj.

2.

BFSZKM01

2/30 gy

2

gyj.

3. HEM és munkaerőpiac

BFSZKM02

2/30 ea

2

koll.

4. Pénzügyi alapismeretek

BFSZKM03

2/30 ea

2

koll.

5. Etikett és protokoll

BFSZKM104

1/15 gy

2

gyj.

Ssz.

A tantárgy neve

ECDL

Szakképzési modul (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján)
A kommunikáció
7. színterei (személyközi
kommunikáció)

BFSZKM05

2/30 ea

3

koll.

8. Beszédtechnika

BFSZKM106

1/15 gy

3

gyj.

9. Prezentációs technikák

BFSZKM107

1/15 gy

3

koll.

BFSZKM108

1/15 ea
1/15 gy

3

gyj.

1/15 ea

3

gyj.

2/30 gy

2

gyj.

Szakirány modul

10. Műfajismeret
Tömegkommunikációs
intézmények és eszközök
Heti csoportos gyakorlat
12.
I.
11.

BFSZKM115
BFSZKM116

KÖTELEZŐ KREDITEK ÖSSZESEN:

43

27

2. félév
Ssz.
1.

A tantárgy neve
Idegen nyelv

Kód

Óra/vizsga

Kredit

Előfeltétel

BFMM2AG04

2/30 gy

2

gyj.

Képzési terület szerinti közös modul (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) – 6
kredit
2. Szociológia
3. Társadalomismeret

BFMM2AK13

2/30ea

3

koll.

BFSZKM09

2/30 ea

3

koll.

Szakképzési modul (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján)
4. A média jogi szabályozása

BFSZKM10

2/30 ea

3

koll.

5. Kommunikációelméletek

BFSZKM11

2/30 ea

3

koll.

BFSZKM112

1/15 ea

3

koll.

BFSZKM13

2/30 ea

3

koll.

8. Médiaretorika

BFSZKM114

1/15 gy

2

gyj.

9. Moderátori tevékenység

BFMM2AG08

1/15 ea
2/30 gy

3

gyj.

Konfliktuskezelés a
10. személyközi
kommunikációban

BFSZKM1161

1/15 ea
1/15 gy

2

gyj.

11. Stúdiómunka és technika

BFMM2AK16

2/30 gy

2

gyj.

Heti csoportos gyakorlat
II.

BFSZKM117

2/15 gy

2

gyj.

6.

A kommunikáció és média
társadalomtörténete

7. Információs társadalom
Szakirány modul

12.

KÖTELEZŐ KREDITEK ÖSSZESEN:
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31

3. félév
Kód

Óra/vizsga

Kredit

Előfeltétel

BFSZKM17

3/45 ea

4

koll.

BFSZKM18

1/15 ea
2/30 gy

3

gyj.

BFSZKM19

2/30 gy

4

gyj.

4. Rádiós műsorszerkesztés

BFSZKM20

2/30 gy

4

gyj.

5. Marketingkommunikáció

BFMM2AG116

2/30 ea

3

koll.

6. Stúdiómunka és technika

BFMM2AK26

2/30 gy

2

gyj.

7. Dramaturgia

BFMM2AK19

3

koll.

8. Médiaszereplés

BFMM2AG07

4

gyj.

Ssz.
1.

A tantárgy neve
Médiaismeret

2. Moderátori tevékenység
3.

Televíziós
műsorszerkesztés

Médiaprodukciók
9. előkészítése és
megszervezése
Heti csoportos gyakorlat
10.
III.

2/30 ea
1/15 gy
1/15 ea
2/30 gy

BFSZKM121

1/15 ea
1/15 gy

3

gyj.

BFSZKM118

2/30 gy

2

gyj.

KÖTELEZŐ KREDITEK ÖSSZESEN:
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32

4. félév
A szakmai gyakorlat leírása
A gyakorlati képzés célja
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások
betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása, az elméleti ismeretek gyakorlati
alkalmazása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell
alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai
készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).
Tantervi egység, (al)modul neve: szakmai gyakorlat (BFSZKM22)

Kreditszáma: 30

Tantervi helye:
4. félév
A számonkérés, értékelés módja:
1. A külső szakmai gyakorlati helyeken a szakmai vezetők írásban értékelik a hallgató munkáját a következő
szempontok alapján:
A hallgató tevékenységének értékelése a
gyakorlatvezető részéről

(1)

(2)

nem
megfelelő

megfelelő

(3)
közepes

(4)
jó

(5)
jeles

kapcsolatteremtő képessége
együttműködése, alkalmazkodása
kezdeményezőkészsége
munkához való hozzáállása
feladatmegoldásokban értékelő és önértékelő
magatartása
innovációs készsége
anyag-eszköz-technológia ismerete
gyakorlati jártassága
munkaterv teljesítésének színvonala
munkanapló minősége
elvégzett munka színvonala, minősége
Megjegyzés:
Javasolt érdemjegy:
2. A hallgató gyakorlati naplót készít az alábbi szempontok alapján: a szervezet bemutatása, a megismert
munkakörök bemutatása, az elvégzett feladatok leírása, tapasztalatok összegzése.
3. Az intézményi felelős a gyakorlat vezetőjének értékelése és a hallgatói beszámoló alapján öt fokozatú skálán
értékeli a szakmai gyakorlatot.
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CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ alapképzési szak
Szakfelelős: Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens
1. A szak általános jellemzői
1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
– szakképzettség: csecsemő- és kisgyermeknevelő
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Infant and Early Childhood Educator.
3. Képzési terület: pedagógusképzés.
4. Képzési ág: óvodapedagógus, tanító.
5. A képzési idő félévekben: 6 félév.
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit.
6.1. A képzési ág közös képzési szakaszához rendelhető kreditek minimális értéke:
10 kredit,
6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit,
6.3. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit,
6.4. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 80 kredit
6.5. Az intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális
kreditérték: 30 kredit.
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik megfelelő fejlesztési és nevelési
módszereket alkalmaznak az újszülöttkortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő
életszakaszban ellátásra szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása és fejlesztése
érdekében. Megszerzett komplex gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi
ismereteik birtokában segítik a célzott korosztály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és
beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a fejlődését, szocializációját, valamint
támogatják a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét. Alkalmasak gondozói, nevelői,
közvetítői, képviselői és tanácsadói feladatok elvégzésére. A végzettek kellő mélységű
elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Közös kompetenciák az óvodapedagógus, tanító képzési ágban
A hallgatók ismerik:
– az egyetemes és a magyar nevelés és iskoláztatás történetének jellemzőit;
– a kisgyermekek és a 6-12 évesek fejlődésének pszichológiai sajátosságait;
– Magyarország legújabb kori történetének és társadalmának kérdésköreit;
– az információs és kommunikációs technika használatához szükséges eljárásokat,
tudnivalókat.

48

a) az alapfokozat birtokában a csecsemő- és kisgyermeknevelők a képzés során az ismereteket
illetően bizonyították, hogy ismerik:
– a csecsemő- és kisgyermekkor jellemzőit, a testi és pszichés események érési, fejlődési
jellegzetességeit és a fejlesztés lehetőségeit,
– a korosztály igényeit, szükségleteit, és az azokra adandó, szakmailag megfelelő, az
egészséges testi és szellemi fejlődést, az önállóság kialakulását befolyásoló válaszokat,
tényezőket,
– az adott korosztály nevelési, gondozási, ápolási, táplálási feladatait és az egészséges
fejlődéshez szükséges higiénés, életmódbeli, kulturális, kommunikációs szokások
kialakításának módszertani lehetőségeit,
– a művészeti nevelés (gyermekirodalom, ének-zene, vizuális kultúra) és a játék
személyiségfejlesztő hatását és ezeknek a nevelési-fejlesztési célok elérését szolgáló
formáit, módszereit,
– a csecsemő- és kisgyermeknevelői tevékenység jogi és közigazgatási kereteit, a szakmai
adminisztrációs teendőket,
– a három év alatti korosztály családon kívüli ellátási formáinak specifikumait, a családi
nevelési hatások és a korai személyes kötődés jelentőségét,
– a szakma etikai szabályait,
– a szociális ellátórendszer működését és a szociális professzió alapjait,
– az elektronikus információs rendszereket,
b) az ismeretek alkalmazását illetően alkalmasak:
– holisztikus szemléletük birtokában a rájuk bízott gyermekek fejlesztési, nevelési,
gondozási (szükség esetén ápolási) feladatainak ellátására,
– a korai nevelés pedagógiai módszereinek alkalmazására,
– a normál fejlődésmenet törvényszerűségeinek felismerésére, az esetleges eltérések családi
kontextusban történő értelmezésére és adekvát fejlesztési, nevelési, tanácsadási
módszerek meghatározására,
– jó kapcsolat kialakítására és együttműködésre a kisgyermekkel, illetve a gyermekeket
nevelő családokkal,
– a csecsemő és kisgyermek gondozása-nevelése során a napközbeni ellátást segítő más
szakemberekkel való együttműködésre,
– az intézményi adminisztrációs és dokumentációs munka elvégzésére,
– szakterületükön vezetői feladatok ellátására,
– szolgáltatások szervezésére a kisgyermekeket nevelő családok, valamint a
gyermekgondozáson levő anyák számára,
– gyermekintézményben a gyermekek állapotának, szükségleteinek megfelelő körülmények
és feladatok meghatározására, illetve a csecsemő- és kisgyermek korosztály nevelési,
fejlesztési feladatainak ellátására,
– az egyéni ellátást biztosító rugalmas, folyamatos napirend megszervezésére, biztosítva a
játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreáció feltételeit,
– az ellátásba kerülő gyermek számára a szülővel történő fokozatos beszoktatás
folyamatának megszervezésére és ezek feltételeinek megteremtésére,
– a család támogatására a gyermek nevelésében, tanácsadói feladatok ellátására a
kisgyermekes szülők körében egyéni és csoportos tanácsadás, foglalkozásvezetés
formájában,
– a csecsemők és kisgyermekek ellátásához kapcsolódó dokumentáció vezetésére,
– a jogszabályoknak és a szakmai etikai normáknak megfelelően a családokkal és a
gyermekkel kapcsolatos személyes adatok és információk kezelésére,
– a gyermeki fejlődéshez szükséges környezet, berendezési tárgyak, eszközök, eljárások,
illetve digitális adathordozók, elektronikus információs rendszerek célnak megfelelő
kiválasztására és alkalmazására,
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–

szóban vagy írásban a hatékony kommunikációra, legalább egy idegen nyelv ismeretében
az adott nyelvű szakirodalomban való tájékozódásra,

c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek:
– megfelelő szakmai identitással, a személyes kompetenciák és kompetenciahatárok
felismerése, tudatos kezelése, önreflexió képességével
– megfelelő szociális és kommunikációs képességekkel,
– empátiával,
– egyéni döntéshozatali készséggel,
– személyes felelősségvállalással,
– alkalmazkodó képességgel,
– csoportmunkában való munkavégzés képességével,
– szakmaközi együttműködési képességgel,
– a szakma etikai szabályainak betartása iránti elkötelezettséggel.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
alapozó ismeretek: 20-35 kredit
társadalomismereti, egészségtudományi, pszichológiai, pedagógiai, jogi és igazgatási,
valamint informatikai alapismeretek; a szakmai nevelői képességeket fejlesztő alapismeretek.
szakmai törzsanyag: 120-140 kredit
a) általános szakterületi ismeretek: 70-80 kredit
– A 0-5 éves korosztályra és a családokra vonatkozó pedagógiai, pszichológiai, életvezetési
elméleti ismeretek, gyakorlati munkaformák és módszerek. A főbb fejlesztési területek és
módszerek (beszéd- és játéktevékenység, ének-zene, mozgásos és alkotótevékenységek,
mese, vers, bábozás) ezek fejlesztési, és pedagógiai diagnosztikai lehetőségei.
– A kommunikáció elméleti és gyakorlati kérdései, a segítő beszélgetés, szakmai
kapcsolattartás.
– A családra, a családi szerepekre és a családdal való kapcsolattartásra vonatkozó
ismeretek..
– Társadalmi, szociálpolitikai, gyermekvédelmi alapismeretek
– Gondozási és egészségügyi ismeretek: gyermekgyógyászat, alkalmazott gyógyszertan,
ápolás- és táplálkozástan, alvás, pihenés, higiéné.
b) differenciált szakmai ismeretek: 20-30 kredit
– A korai fejlesztés módszerei; a spontán érés támogatása;
– Környezeti hátrányok kiegyenlítése, multikulturális nevelés, szegregáció és integráció;
– Sajátos nevelési igényű gyermekek körében a gyógypedagógus által irányított speciális
korai fejlesztés intézményes segítése.
– A 0-3 éves korú gyermekeket nevelő családok és gyermeket várók felkészítése a
kisgyermeknevelés rendszerszemléletű kezelésére. Az egyéni és csoportos tanácsadás
módszereinek gyakorlása, szülőcsoportok foglalkozásainak a vezetése.
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c) Szakmai gyakorlat: 30 kredit
A szakmai gyakorlat magában foglalja: a képző intézményben végzett csoportos gyakorlati
foglalkozásokat; a képző intézmény által hallgatói csoportoknak szervezett külső
intézménylátogatásokat, a monitorozásokat; hospitálást egy vagy több intézményben, a külső
intézményben végzett egyéni tevékenységeket, a csecsemő- és kisgyermekellátás alapvető
feladatainak begyakorlására, egy választott speciális területhez (pl. korai fejlesztéshez, egyéni és
szülőcsoportos tanácsadáshoz) kapcsolódó speciális ismeretek terepgyakorlata, az egyéni
összefüggő külső terepgyakorlatot.
A gyakorlat szintjei:
– szakmai képességfejlesztés
– tájékozódás az ellátó intézmények megismerésére
– az ellátandó tevékenységek megismerése, laborgyakorlatok, előkészítő kisegítő feladatok
ellátására
– önálló tevékenységek végzése terepen.
9. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
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2. Mintatanterv - nappali tagozat
Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak (BCSGENBA12)

1. félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

1.

Filozófia

BACS1AK01

2/0 K

2

2.

Általános pedagógia

BACS1AK02

1/0 Gy

2

3.

Általános pszichológia

BACS1AK03

1/0 K

2

4.

Fejlődéspszichológia

BACS1AK04

2/1 K

4

5.

Anatómia

BACS3AK01

1/1 K

2

6.

Informatika

BACS2AG01

0/2 Gy

1

7.

A játékpedagógia elmélete és
gyakorlata I.

BACS1AK05

1/0 K

2

8.

Csecsemő- és
gyermekgondozás

BACS3AG01

0/2 Gy

2

9.

Beszédművelés I.

BACS2AG03

0/1 Gy

1

BACS2AG04

1/1 Gy

2

10. Népköltészet I.
11.

Az ének-zenei nevelés alapjai
és módszertana I.

BACS3AG02

0/2 Gy

2

12.

Személyiség- és
kommunikációfejlesztés I.

BACS2AG05

0/2 Gy

2

BACS3AG03

0/3 Gy

4

13. Szakmai gyakorlat I.

Kötelező kreditek összesen:

28

Szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

2

ÖSSZES KREDITPONT:

30
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Előfeltétel

2. félév
Tantárgy neve

Ssz.

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel
Filozófia
BCATAK01

1.

Etika

BACS1AK06

1/0 K

2

2.

Szociológia

BACS2AK01

2/0 K

2

3.

Játékpszichológia

BACS2AG02

1/1 Gy

2

4.

Élettan

BACS3AK02

1/1 K

2

Anatómia
BCATEK01

5.

Kisgyermeknevelés I.

BACS1AK08

1/1 K

2

Általános pedagógia
BCAPEK01

6.

A játékpedagógia elmélete és
gyakorlata II.

BACS1AG01

0/2 Gy

2

A játékpedagógia elm.
és gyakorlata I.
BCAPEK03

7.

Táplálkozástudományi
alapismeretek

BACS3AK03

2/0 K

2

8.

Digitális ügyintézés és
dokumentum-kezelés

BACS2AG06

0/1 Gy

2

Informatika
BCAPEG01

9.

Beszédművelés II.

BACS2AG07

0/1 Gy

1

Beszédművelés I.
BCAMAG01

BACS2AK02

1/1 K

2

Népköltészet I.
BCAMAG03

Az ének-zenei nevelés alapjai
és módszertana II.

BACS3AG04

0/2 Gy

2

Személyiség- és
kommunikációfejlesztés II.

BACS2AG08

10. Népköltészet II.

11.

12.

13. Szakmai gyakorlat II.

Az ének-zenei nevelés
alapjai és módszertana I.

BCAZEG01

0/2 Gy

2

Személyiség- és
kommunikációfejlesztés I.

BCBPSG01

BACS3AG05

0/3 Gy

5

Kötelező kreditek összesen:

28

Szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

2

ÖSSZES KREDITPONT:

30
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Szakmai gyakorlat I.
BCATEG06

3. félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel

1.

Neveléstörténet I.

BACS1AK09

1/1 K

2

2.

Általános jogi és
közigazgatási ismeretek

BACS2AK03

1/0 K

2

3.

Családszociológia

BACS2AK04

1/1 K

2

4.

Kisgyermeknevelés II.

BACS1AG02

1/1 Gy

2

Kisgyermeknev. I.
BCAPEK02

5.

Személyiségpszichológia

BACS1AK10

1/0 K

2

Általános pszichológia
BCAPSK01

6.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek

BACS3AK04

2/0 K

2

Anatómia, élettan
BCATEK01

7.

Gyermekirodalom

BACS2AK05

1/1 K

3

8.

Az ének-zenei nevelés alapjai
és módszertana III.

BACS3AK05

1/2 K

2

9.

A vizuális nevelés alapjai és
módszertana I.

BACS3AG06

0/2 Gy

2

10.

A testnevelés alapjai és
módszertana I.

BACS3AK06

1/2 K

2

11.

Probléma és
konfliktuskezelés I.

BACS2AG09

0/2 Gy

2

BACS2AG10

0/3 Gy

5

12. Szakmai gyakorlat III.

Az ének-zenei nevelés
alapjai és módszertana II.

BCAZEG02

Kötelező kreditek összesen:

28

Szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

2

ÖSSZES KREDITPONT:

30
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Szakmai gyakorlat II.
BCATEG07

4. félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel
Neveléstörténet I.
BCATAK05

1.

Neveléstörténet II.

BACS1AG03

1/1 Gy

2

2.

Családpedagógia

BACS2AK06

1/1 K

2

3.

Családpszichológia

BACS1AK11

1/0 K

2

4.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati farmakoterápia

BACS3AK07

1/1 K

2

5.

Szociális- és munkajogi
ismeretek

BACS2AK08

1/1 K

2

6.

Az anyanyelvi nevelés
gyakorlata I.

BACS2AG11

1/1 Gy

2

7.

Az ének-zenei nevelés alapjai
és módszertana IV.

BACS3AG07

0/2 Gy

2

8.

A vizuális nevelés alapjai és
módszertana II.

BACS3AG08

0/2 Gy

2

A vizuális nevelés
alapjai és módszertana I.
BCAVIG01

9.

A testnevelés alapjai és
módszertana II.

BACS3AG09

0/2 Gy

2

A testnevelés alapjai és
módszertana I.
BCATEK07

10.

Probléma és
konfliktuskezelés II.

BACS2AG12

0/2 Gy

2

Probléma és
konfliktuskezelés I.
BCBSPG01

Gyógypedagógiai és
11. gyógypedagógiai
pszichológiai alapismeretek

BACS2AK09

2/0 K

2

12. Szakmai gyakorlat IV.

BACS2AG13

0/3 Gy

6

Anatómia, élettan
BCATEK01
Általános jogi és
közigazgatási ismeretek

BCATAK06

Az ének-zenei nevelés
alapjai és módszertana III.

BCAZEK01

Kötelező kreditek összesen:

28

Szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

2

ÖSSZES KREDITPONT:

30

Szakmai gyakorlat III.
BCATEG08

A szorgalmi időszak terhére a hallgatók 3 hét egyéni összefüggő külső terepgyakorlaton vesznek
részt.
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5. félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel

1.

Magyarország
művelődéstörténete I.

BACS1AK12

2/0 K

2

2.

A bábjáték dramaturgiája

BACS1AG04

0/2 Gy

2

3.

Csecsemő- és
gyermekápolástan

BACS3AK08

1/1 K

2

4.

Család- és gyermekvédelmi
jog

BACS2AK10

1/1 K

2

Szociális- és munka-jogi
ismeretek BCATAK10

5.

Az anyanyelvi nevelés
gyakorlata II.

BACS2AK11

1/1 K

2

Az anyanyelvi nevelés
gyakorlata I.
BCAMAG04

6.

A vizuális nevelés alapjai és
módszertana III.

BACS3AG14

0/2 Gy

2

A vizuális nevelés
alapjai és módszertana
II. BCAVIG02

7.

A testnevelés alapjai és
módszertana III.

BACS3AG15

0/2 Gy

2

A testnevelés alapjai és
módszertana I.
BCATEK07

8.

Egyéni és csoportos
tanácsadás

BACS1AG05

0/2 Gy

2

9.

A korai fejlesztés módszerei

BACS2AG14

1/1 Gy

2

10.

Az inkluzív pedagógia
elmélete és gyakorlata

BACS1AG06

1/1 Gy

2

11.

A szociális munka elmélete és
gyakorlata I.

BACS2AK12

1/0 K

2

BACS1AG07

0/3 Gy

6

12. Szakmai gyakorlat V.

Kötelező kreditek összesen:

28

Szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

2

ÖSSZES KREDITPONT:

30

Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai
alapismeretek BCBPSK01

Szakmai gyakorlat IV.
BCATEG09

A szorgalmi időszak terhére a hallgatók 3 hét egyéni összefüggő külső terepgyakorlaton vesznek
részt.
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6. félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel
Magyarország
művelődéstört. I.
BCATAK04

1.

Magyarország
művelődéstörténete II.

BCATAG01

1/1 Gy

2

2.

Településszociológia

BCATAK08

1/0 K

2

3.

Szervezeti magatartás és
vezetés

BCATAK09

1/0 K

2

4.

Egészséges életmódra nevelés

BCATEG02

0/1 Gy

2

5.

A vizuális nevelés alapjai és
módszertana IV.

BCAVIK01

1/2 K

2

6.

A testnevelés alapjai és
módszertana IV.

BCATEG05

1/1 K

2

A testnevelés alapjai és
módszertana I.
BCATEK07

7.

Multikulturális ismeretek,
nevelés

BCBTAK01

0/1 K

2

Szociológia
BCATAK03

8.

A szociális munka elmélete és
gyakorlata II.

BCBSPG05

1/1 Gy

2

A szociális munka elm.
és gyakorlata I.
BCBSPK01

9.

Szakmai gyakorlat VI.

BCATEG11

0/3 Gy

4

Szakmai gyakorlat V.
BCATEG10

10. Zárófoglalkozás

BACS3AZ01

0/0 Z

0

11. Szakdolgozat

BACS3AZ03

0/0/Z

10

A vizuális nevelés alapjai
és módszertana III.

BCAVIG03

KÖTELEZŐ KREDITEK ÖSSZESEN:

57

30

Szabadon választható tantárgyak

Tantárgy neve
Kutatásmódszertan
BACS2CG01
Idegen nyelv I.
BACS2CG02
Idegen nyelv II.
BACS2CG03
Gyermektorna vezetése
BACS3CG01
Írók a gyermekkorról
BACS2CG04
Drámapedagógia
BACS1CG01
Család- és gyermekkortörténet
BACS1CG02
Textiljátékok tervezése és
kivitelezése
BACS1CG03
Zenebölcsődei foglalkozások
vezetése
BACS3CG02
Kézműves kismesterségek
BACS3CG03
Közművelődés I.
BACS1CG05
Közművelődés II.
BACS1CG06
Énekkar I.
BACS3CG04
Énekkar II.
BACS3CG05
Énekkar III.
BACS3CG06
Énekkar IV.
BACS3CG07
Énekkar V.
BACS3CG08
Énekkar VI.
BACS3CG09
Gépírás I.
BACS2CG05
Gépírás II.
BACS2CG06
Matematika
BACS1CG07
Szakmai identitás fejlesztés
BACS2CG21
Záróvizsga szintetizáló
szeminárium
BACS3CG13
A gyermekkor kötődései
BACS2CG20
A gyermek- és ifjúkor pszichés
zavara

Félévi
kontakt
óraszám
E
G

Félévi
köv.

Meghirdetés ajánlott féléve

Kreditpont
1

2

3

4

5

6

0

2

Gy

2

x

x

x

x

x

x

0

2

Gy

2

x

x

x

x

x

x

0

2

Gy

2

x

x

x

x

x

x

0

2

Gy

2

x

x

x

x

x

x

0

2

Gy

2

x

x

x

x

x

x

0

2

Gy

2

x

x

x

x

x

x

0

2

Gy

2

x

x

x

x

x

x

0

2

Gy

2

x

x

x

x

x

x

0

2

Gy

2

x

x

x

x

x

x

0

2

Gy

2

x

x

x

x

x

x

0

2

Gy

2

x

x

x

x

x

0

2

Gy

2

x

x

x

x

0

2

Gy

2

x

x

x

x

x

0

2

Gy

2

x

x

x

x

x

0

2

Gy

2

x

x

x

x

0

2

Gy

2

x

x

x

0

2

Gy

2

x

x

0

2

Gy

2

0

2

Gy

2

0

2

Gy

0

2

0

x

x
x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

Gy

2

x

x

x

x

x

2

Gy

2

x

x

x

x

x

0

1

Gy

2

0

2

Gy

2

0

1

K

2

x

x
x

x

x

x

x

x

A képzési és kimeneti követelmények (KKK) alapján az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
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x

NÉMET/ANGOL NYELVŰ BABYSITTER SPECIALIZÁCIÓ
Specializáció felelősök:
Babai Zsófia adjunktus (német), Koloszár Ibolya tanársegéd (angol)
1. félév
Ssz.

1.

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel

BACS2CG08 /
BACS2CG12

0/2/G

2

-

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel

BACS2CG09 /
BACS2CG13

0/2/G

1

Német/Angol
szaknyelvi alapozó I.

(differenciált szakmai ismeretek)

BACS2BG01

1/1 G

2

Intézménylátogatás

BACS3BG01

0/1/Ai

0

Kritériumkövetelmény

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel
Német/Angol
szaknyelv I.

Tantárgy neve
Német/Angol szaknyelv I.
(szabadon választható)

2. félév
Ssz.

1.
2.
3.

Tantárgy neve
Német/Angol szaknyelv II.
(szabadon választható)
Interkulturális ismeretek

3. félév
Ssz.

Tantárgy neve

1.

Német/Angol szaknyelv III.
(szabadon választható)

BACS2CG10 /
BACS2CG14

0/2/G

1

2.

Módszertani ismeretek
(szabadon választható)

BACS2CG16

0/2 G

2

3.

Intézménylátogatás

BACS3BG02

0/1 Ai

0

Kritériumkövetelmény

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel

BACS2CG11 /
BACS2CG15

1/1/K

2

Német/Angol
szaknyelv I.

4. félév
Ssz.

1.

Tantárgy neve
Német/Angol szaknyelv IV.
(szabadon választható)

Összes kredit:

59

10

3. Mintatanterv - levelező tagozat
Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak (BCSGELBA12)

1. félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

1.

Filozófia

BACS1AK14

8/0 K

2

2.

Általános pedagógia

BACS1AK15

4/0 Gy

2

3.

Általános pszichológia

BACS1AK16

4/0 K

2

4.

Fejlődéspszichológia

BACS1AK17

8/4 K

4

5.

Anatómia

BACS3AK10

4/4 K

2

6.

Informatika

BACS2AG16

0/8 Gy

1

7.

A játékpedagógia elmélete és
gyakorlata I.

BACS1AK18

4/0 K

2

8.

Csecsemő- és
gyermekgondozás

BACS3AG18

0/8 Gy

2

9.

Beszédművelés I.

BACS2AG18

0/4 Gy

1

BACS2AG19

4/4 Gy

2

10. Népköltészet I.
11.

Az ének-zenei nevelés alapjai
és módszertana I.

BACS3AG19

0/8 Gy

2

12.

Személyiség- és
kommunikációfejlesztés I.

BACS2AG20

0/8 Gy

2

BACS3AG20

0/12 Gy

4

13. Szakmai gyakorlat I.

Kötelező kreditek összesen:

28

Szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

2

ÖSSZES KREDITPONT:

30
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Előfeltétel

2. félév
Tantárgy neve

Ssz.

Tantárgy kódja

Óraszám,
Kredit
vizsga

Előfeltétel
Filozófia
BCATAK01

1.

Etika

BACS1AK19

4/0 K

2

2.

Szociológia

BACS2AK15

8/0 K

2

3.

Játékpszichológia

BACS2AG17

4/4 Gy

2

4.

Élettan

BACS3AK11

4/4 K

2

Anatómia
BCATEK01

5.

Kisgyermeknevelés I.

BACS1AK21

4/4 K

2

Általános pedagógia
BCAPEK01

6.

A játékpedagógia elmélete és
gyakorlata II.

BACS1AG18

0/8 Gy

2

A játékpedagógia elm.
és gyakorlata I.
BCAPEK03

7.

Táplálkozástudományi
alapismeretek

BACS3AK12

8/0 K

2

8.

Digitális ügyintézés és
dokumentum-kezelés

BACS2AG21

0/4 Gy

2

Informatika
BCAPEG01

9.

Beszédművelés II.

BACS2AG22

0/4 Gy

1

Beszédművelés I.
BCAMAG01

BACS2AK16

4/4 K

2

Népköltészet I.
BCAMAG03
Az ének-zenei nevelés
alapjai és módszertana I.
BCAZEG01

10. Népköltészet II.

11.

Az ének-zenei nevelés alapjai
és módszertana II.

BACS3AG21

0/8 Gy

2

12.

Személyiség- és
kommunikációfejlesztés II.

BACS2AG23

0/8 Gy

2

13. Szakmai gyakorlat II.

Személyiség- és
kommunikációfejlesztés I.

BCBPSG01

BACS3AG22

0/16 Gy

5

Kötelező kreditek összesen:

28

Szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

2

ÖSSZES KREDITPONT:

30
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Szakmai gyakorlat I.
BCATEG06

3. félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
Kredit
vizsga

Előfeltétel

1.

Neveléstörténet I.

BACS1AK22

4/4 K

2

2.

Általános jogi és
közigazgatási ismeretek

BACS2AK26

4/0 K

2

3.

Családszociológia

BACS2AK17

4/4 K

2

4.

Kisgyermeknevelés II.

BACS1AG10

4/4 Gy

2

Kisgyermeknev. I.
BCAPEK02

5.

Személyiségpszichológia

BACS1AK23

4/0 K

2

Általános pszichológia
BCAPSK01

6.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati ismeretek

BACS3AK13

8/0 K

2

Anatómia, élettan
BCATEK01

7.

Gyermekirodalom

BACS2AK18

4/4K

3

8.

Az ének-zenei nevelés alapjai
és módszertana III.

BACS3AK14

4/8 K

2

9.

A vizuális nevelés alapjai és
módszertana I.

BACS3AG23

0/8 Gy

2

10.

A testnevelés alapjai és
módszertana I.

BACS3AK18

4/8 K

2

11.

Probléma és
konfliktuskezelés I.

BACS2AG24

0/8 Gy

2

BACS2AG25

0/16 Gy

5

12. Szakmai gyakorlat III.

Az ének-zenei nevelés
alapjai és módszertana II.

BCAZEG02

Kötelező kreditek összesen:

28

Szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

2

ÖSSZES KREDITPONT:

30
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Szakmai gyakorlat II.
BCATEG07

4. félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel
Neveléstörténet I.
BCATAK05

1.

Neveléstörténet II.

BACS1AG11

4/4Gy

2

2.

Családpedagógia

BACS2AK19

4/4 K

2

3.

Családpszichológia

BACS1AK24

4/0 K

2

4.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati farmakoterápia

BACS3AK15

4/4 K

2

Anatómia, élettan
BCATEK01

5.

Szociális- és munkajogi
ismeretek

BACS2AK07

4/4 K

2

Általános jogi és
közigazgatási ismeretek
BCATAK06

6.

Az anyanyelvi nevelés
gyakorlata I.

BACS2AG26

4/4 Gy

2

7.

Az ének-zenei nevelés alapjai
és módszertana IV.

BACS3AG24

0/8 Gy

2

8.

A vizuális nevelés alapjai és
módszertana II.

BACS3AG25

0/8 Gy

2

A vizuális nevelés alapjai
és módszertana I.
BCAVIG01

9.

A testnevelés alapjai és
módszertana II.

BACS3AG26

0/8 Gy

2

A testnevelés alapjai és
módszertana I.
BCATEK07

10.

Probléma és
konfliktuskezelés II.

BACS2AG27

0/8 Gy

2

Probléma és
konfliktuskezelés I.
BCBSPG01

Gyógypedagógiai és
11. gyógypedagógiai
pszichológiai alapismeretek

BASC2AK20

8/0 K

2

12. Szakmai gyakorlat IV.

BACS2AG28

0/16Gy

6

Az ének-zenei nevelés
alapjai és módszertana III.

BCAZEK01

Kötelező kreditek összesen:

28

Szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

2

ÖSSZES KREDITPONT:

30

Szakmai gyakorlat III.
BCATEG08

A szorgalmi időszak terhére a hallgatók egyéni összefüggő külső terepgyakorlaton vesznek részt.
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5. félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
Kredit
vizsga

Előfeltétel

1.

Magyarország
művelődéstörténete I.

BACS1AK25

8/0 K

2

2.

A bábjáték dramaturgiája

BACS1AG12

0/8 Gy

2

3.

Csecsemő- és
gyermekápolástan

BACS3AK16

4/4 K

2

4.

Család- és gyermekvédelmi jog

BACS2AK21

4/4 K

2

Szociális- és munkajogi
ismeretek BCATAK10

5.

Az anyanyelvi nevelés
gyakorlata II.

BACS2AK22

4/4 K

2

Az anyanyelvi nevelés
gyakorlata I.
BCAMAG04

6.

A vizuális nevelés alapjai és
módszer-szertana III.

BACS3AG27

0/8 Gy

2

7.

A testnevelés alapjai és
módszertana III.

BACS3AG28

0/8 Gy

2

8.

Egyéni és csoportos tanácsadás

BACS1AG13

0/8 Gy

2

9.

A korai fejlesztés módszerei

BACS2AG29

4/4Gy

2

10.

Az inkluzív pedagógia elmélete
és gyakorlata

BACS1AG14

4/4 Gy

2

11.

A szociális munka elmélete és
gyakorlata I.

BACS2AK23

4/0 K

2

BACS1AG15

0/16 Gy

6

12. Szakmai gyakorlat V.

A vizuális nevelés alapjai
és módszertana II.

BCAVIG02

Kötelező kreditek összesen:

28

Szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

2

ÖSSZES KREDITPONT:

30

A testnevelés alapjai és
módszertana I.
BCATEK07

Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai.pszichológiai
alapismeretek BCBPSK01

Szakmai gyakorlat IV.
BCATEG09

A szorgalmi időszak terhére a hallgatók egyéni összefüggő külső terepgyakorlaton vesznek részt.
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6. félév

Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
Kredit
vizsga

Előfeltétel

Magyarország
művelődéstört. I.
BCATAK04

1.

Magyarország
művelődéstörténete II.

BCATAG01

4/4 Gy

2

2.

Településszociológia

BCATAK08

4/0 K

2

3.

Szervezeti magatartás és
vezetés

BCATAK09

4/0 K

2

4.

Egészséges életmódra nevelés

BCATEG02

0/4 Gy

2

5.

A vizuális nevelés alapjai és
módszertana IV.

BCAVIK01

4/8 K

2

A vizuális nevelés
alapjai és módszertana
III. BCAVIG03

6.

A testnevelés alapjai és
módszertana IV.

BCATEG05

4/4 K

2

A testnevelés alapjai és
módszertana I.
BCATEK07

7.

Multikulturális ismeretek,
nevelés

BCBTAK01

0/4 K

2

Szociológia
BCATAK03

8.

A szociális munka elmélete és
gyakorlata II.

BCBSPG05

4/4 Gy

2

A szociális munka elm.
és gyakorlata I
BCBSPK01.

9.

Szakmai gyakorlat VI.

BCATEG11

0/16 Gy

4

Szakmai gyakorlat V.
BCATEG10

10. Zárófoglalkozás

BCATEZ01

0/0 Z

0

11. Szakdolgozat

BACS3AZ04

0/0/Z

10

KÖTELEZŐ KREDITEK ÖSSZESEN:
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30

Szabadon választható tantárgyak

Tantárgy neve

Félévi
kontakt
óraszám

Kutatásmódszertan
BACS2CG22

0

Idegen nyelv I.
BACS2CG25

Félévi
köv.

Kredit
pont

8

Gy

2

x

x

x

x

x

x

0

8

Gy

2

x

x

x

x

x

x

Idegen nyelv II.
BACS2CG23

0

8

Gy

2

x

x

x

x

x

x

Gyermektorna vezetése
BACS3CG14

0

8

Gy

2

x

x

x

x

x

x

Írók a gyermekkorról
BACS2CG24

0

8

Gy

2

x

x

x

x

x

x

Drámapedagógia
BACS1CG09

0

8

Gy

2

x

x

x

x

x

x

Család- és gyermekkortörténet
BACS1CG10

0

8

Gy

2

x

x

x

x

x

x

Textiljátékok tervezése és
kivitelezése BACS1CG11

0

8

Gy

2

x

x

x

x

x

x

Zenebölcsődei foglalkozások
vezetése BACS3CG15

0

8

Gy

2

x

x

x

x

x

x

Záróvizsga szintetizáló
szeminárium BACS3CG16

0

8

Gy

2

Előkövetelmény: BACS1AG14 – Az
inkluzív pedagógiai elm. és gyak.

Kézműves kismesterségek
BACS3CG17

0

8

Gy

2

Matematika
BACS1CG12

0

8

Gy

2

Meghirdetés ajánlott féléve

A képzési és kimeneti követelmények (KKK) alapján az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
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4. Szakmai gyakorlat
Szakmai gyakorlat I.: A félév a tapasztalatszerzés időszaka.
A szakmai gyakorlati képzés célja:
A hallgatók számára a félévi gyakorlat lehetőséget nyújt a szakmai képességfejlesztése, az ellátó
intézmények megismerése, különös tekintettel a bölcsődére, az óvodára és a gyermekotthonra. A
gyakorlati képzés segíti a hallgatóknak a gondozási és a játéktevékenység megismerését, az
említett tevékenységi területeken előkészítő és kisegítő feladatok elvégzését. A hospitálások
lehetőséget nyújtanak a gyermekek beszédkészségének megfigyelésére.
A szakmai gyakorlati képzés feladatai:
Intézménylátogatás bölcsődében, óvodában, családotthonban. Információk gyűjtése az intézmény
gyermekellátásban betöltött funkciójáról, tevékenységéről, személyi és tárgyi feltételeiről.
A csecsemőkkel és a kisgyermekekkel kapcsolatos gondozási tevékenységek megismerése.
Az egyéni hospitálások során a gondozási tevékenységgel kapcsolatos előkészítő és kisegítő
feladatok elvégzése.
A csecsemők és a kisgyermekek játéktevékenységének megismerése.
Az egyéni hospitálások során a gondozási tevékenységgel kapcsolatos előkészítő és kisegítő
feladatok elvégzése.
Tapasztalatok szerzése a felnőtt-gyerek, gyerek-gyerek között folyó kommunikáció jellemzőiről.
Követelmény:
Az egyéni és csoportos hospitálásokon való aktív részvétel.
Hospitálási feladatok rögzítése írásban.
Ellenőrzés módja:
A gyakorlati jegy. Az érdemjegyet az egyéni és a csoportos hospitálásokon elvégzett feladatok
minősítése határozza meg.
Irodalom:
Kötelező:
– A Bölcsődei Gondozás-Nevelés Országos Alapprogramja (2004): Nemzeti Család-és
Szociálpolitikai Intézet.
– Mérei, F. - V. Binét, Á. (1981): Gyermeklélektan Gondolat Kiadó. Budapest.
Ajánlott:
– Lakauer, É.(1997): Mit, mivel és miért játsszon a gyermek? Alexandra Kiadó. Pécs.
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Szakmai gyakorlat II.: A félév a pedagógiai tevékenység alapozó időszaka.
A szakmai gyakorlati képzés célja:
A hallgatók számára a félévi gyakorlat lehetőséget nyújt a szakmai képességfejlesztése, a
bölcsődére, az óvodára, a gyermekotthonra és a családi napközire, mint ellátó intézmények
szociális és pedagógiai munkájának megismerésére. A gyakorlati képzés segíti a hallgatóknak a
gondozással és a játékkal kapcsolatos tevékenységek önálló feladatainak elvégzését. A
szakvezető segítségével készüljenek fel a hallgatók az irodalmi nevelés feladatainak gyakorlati
megvalósítására
A szakmai gyakorlati képzés feladatai:
Intézménylátogatás bölcsődében, óvodában, családotthonban és családi napköziben. Információk
gyűjtése az intézmény szociális és pedagógiai tevékenységével kapcsolatban.
A csecsemők és a kisgyermekek gondozási és játéktevékenységével kapcsolatos önálló feladatok
elvégzése.
Az irodalmi nevelés feladatainak a megfigyelése.
A szakvezető segítségével az irodalmi nevelés feladatainak gyakorlati megvalósítása
(mondókázás, versmondás, mesemondás).
Követelmény:
Az egyéni és csoportos hospitálásokon való aktív részvétel.
Hospitálási feladatok rögzítése írásban.
Ellenőrzés módja:
A gyakorlati jegy. Az érdemjegyet az egyéni és a csoportos hospitálásokon elvégzett feladatok
minősítése határozza meg.
Irodalom:
Kötelező:
– A Bölcsődei Gondozás-Nevelés Országos Alapprogramja (2004): Nemzeti Család-és
Szociálpolitikai Intézet.
– Mérei, F. - V. Binét, Á. (1981): Gyermeklélektan Gondolat Kiadó. Budapest.
Ajánlott:
– Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja.
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Szakmai gyakorlat III.: A félév a pedagógiai tevékenység gyakorló időszaka.
A szakmai gyakorlati képzés célja:
A hallgatók számára nyújtson a félévi gyakorlat lehetőséget nyújt a szakmai képességfejlesztése,
az ellátó intézmények megismerése, különös tekintettel a gyermekek és a családok átmeneti
otthonára, továbbá a fogyatékos gyermekek otthonára. A gyakorlati képzés során megfigyelik a
beszoktatás teendőit és a folyamatos napirendet. Az említett területeken lehetőséget kapnak
előkészítő és kisegítő feladatok elvégzésére. A hospitálások nyújtsanak lehetőséget a
bölcsődében folyó zenei nevelés megfigyelésére.
A szakmai gyakorlati képzés feladatai:
Intézménylátogatás. Információk gyűjtése az intézmény gyermekellátásban betöltött
funkciójáról, tevékenységéről, személyi és tárgyi feltételeiről.
A szülővel történő fokozatos beszoktatás folyamatának a megismerése.
A csecsemők és a kisgyermekekkel kapcsolatos gondozási feladatok elvégzése, a
játéktevékenység önálló vezetése, mondókázás, mesemondás, versmondás.
Az étkezés feltételeinek megfigyelése, a gyermekek étkeztetésével kapcsolatos kisegítő feladatok
elvégzése.
Tapasztalatok szerzése a felnőtt-gyerek, gyerek-gyerek között folyó kommunikáció jellemzőiről.
A szakvezető segítségével az ének-zenei nevelés feladatainak a megfigyelése.
Követelmény:
Az egyéni és csoportos hospitálásokon való aktív részvétel.
Hospitálási feladatok rögzítése írásban.
Ellenőrzés módja:
A gyakorlati jegy. Az érdemjegyet az egyéni és a csoportos hospitálásokon elvégzett feladatok
minősége határozza meg.
Irodalom:
Az alapozó és a szakmai tárgyak ismeretanyagának elsajátítása közben feldolgozott
szakirodalom alkotó módon történő felhasználása a napi pedagógiai gyakorlatban.
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Szakmai gyakorlat IV.: A félév a pedagógiai tevékenység gyakorló időszaka.
A szakmai gyakorlati képzés célja:
A hallgatók számára a félévi gyakorlat lehetőséget nyújt a szakmai képességfejlesztése, az ellátó
intézmények szociális és pedagógiai munkájának megismerésére (Pedagógiai Szakszolgálat,
Fogyatékos Gyermeke Otthona, Nevelési-Oktatási és Módszertani Központ hallássérülteknek). A
gyakorlati képzés során a hallgatók megfigyelik a vizuális nevelés és a testnevelés feladatat, az
említett területeken kapjanak lehetőséget kisegítő és önálló feladatok elvégzésére. Tapasztalatot
szereznek a szülőkkel való kapcsolattartás különböző formáiról. A hospitálások lehetőséget
nyújtanak a betekintésre a személyi dokumentációba és az adminisztrációba.
A szakmai gyakorlati képzés feladatai:
Intézménylátogatás. Információk gyűjtése az intézmény gyermekellátásban
funkciójáról, tevékenységéről, személyi és tárgyi feltételeiről.
Az ének-zenei nevelés feladatainak gyakorlati megvalósítása a gyakorlatban.
A testnevelés és a vizuális nevelés területén kisegítő és önálló feladatok elvégzése.
A személyi dokumentációs és adminisztrációs feladatok megismerése.
Részvétel családlátogatásokon és szülői értekezleteken.

betöltött

Követelmény:
Az egyéni és csoportos hospitálásokon való aktív részvétel.
Hospitálási feladatok rögzítése írásban.
Ellenőrzés módja:
Gyakorlati jegy. Az érdemjegyet az egyéni és a csoportos hospitálásokon elvégzett feladatok,
továbbá a háromhetes összefüggő gyakorlaton végzett kisegítő és önálló gondozási-nevelési
tevékenység minősége határozza meg.
Irodalom:
Az alapozó és a szakmai tárgyak ismeretanyagának elsajátítása közben feldolgozott
szakirodalom alkotó módon történő felhasználása a napi pedagógiai gyakorlatban.
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Szakmai gyakorlat V.: A félév a pedagógiai tevékenység gyakorló időszaka.
A szakmai gyakorlati képzés célja:
A hallgatók számára a félévi gyakorlat lehetőséget nyújt a szakmai képességfejlesztése, az ellátó
intézmények szociális és pedagógiai munkájának megismerésére.
A hallgatók önállóan ellátják a reájuk bízott gyermeke fejlesztési, nevelési, gondozási,
esetenként ápolási feladatait. Törekednek az együttműködésre és jó kapcsolat kialakítására a
gyermekekkel és azok szüleivel. Képesek rugalmas, folyamatos napirend kialakítására. Alakítsák
ki a gyermekek optimális fejlődését segítő tárgyi környezetet.
A szakmai gyakorlati képzés feladatai:
Intézménylátogatás keretében óvodai rehabilitációs csoport tevékenységének megfigyelése.
Információk gyűjtése a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó intézmény gyermekellátásban betöltött funkciójáról, tevékenységéről, személyi és tárgyi feltételeiről.
Adatgyűjtés csecsemő- és gyermekosztályon a kórház gyermekellátásban betöltött szerepéről,
működési feltételeiről.
A hospitálásokon csecsemőket és a kisgyermekeket érintő önálló fejlesztési, nevelési, gondozási,
ápolási tevékenység feladatok ellátása.
Követelmény:
Az egyéni és csoportos hospitálásokon való aktív részvétel.
Hospitálási feladatok rögzítése írásban.
Ellenőrzés módja:
Gyakorlati jegy. Az érdemjegyet az egyéni és a csoportos hospitálásokon elvégzett feladatok,
továbbá a háromhetes összefüggő gyakorlaton végzett kisegítő és önálló gondozási-nevelési
tevékenység minősége határozza meg.
Irodalom:
Az alapozó és a szakmai tárgyak ismeretanyagának elsajátítása közben feldolgozott
szakirodalom alkotó módon történő felhasználása a napi pedagógiai gyakorlatban.
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Szakmai gyakorlat VI.: A félév a pedagógiai tevékenység végzésének önálló időszaka.
A szakmai gyakorlati képzés célja:
A hallgatók - holisztikus szemléletük birtokában képesek a rájuk bízott gyermekek fejlesztési,
nevelési, gondozási (szükség esetén ápolási) feladatainak ellátására, a gyermekintézményben a
gyermekek állapotának, szükségleteinek megfelelő körülmények és feladatok meghatározására.
A hallgatók rendelkeznek a csecsemők és a kisgyermekek neveléséhez szükséges megfelelő
szociális és kommunikációs képességekkel, egyéni döntéshozatali készséggel, empátiával és
alkalmazkodóképességgel. Felelősséget vállalnak a rájuk rábízott gyermekekért.
A szakmai gyakorlati képzés feladatai:
A hospitálásokon és záró foglalkozáson önálló gondozási, fejlesztési nevelési feladatok
elvégzése.
Követelmény:
Az egyéni és csoportos hospitálásokon való aktív részvétel.
Hospitálási feladatok rögzítése írásban.
Ellenőrzés módja:
A gyakorlati jegy. Az érdemjegyet az egyéni hospitálásokon elvégzett feladatok és az záró
foglalkozáson végzett önálló gondozási, nevelési, fejlesztési tevékenység minősége határozza
meg.
Irodalom:
Az alapozó és a szakmai tárgyak ismeretanyagának elsajátítása közben feldolgozott
szakirodalom alkotó módon történő felhasználása a napi pedagógiai gyakorlatban.
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SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK
ÓVODAPEDAGÓGUS alapképzési szak
ÓVODAPEDAGÓGUS alapképzési szak
NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY

2016/2017. tanév

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Sopron
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ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPSZAK
Szakfelelős: Dr. Hartl Éva PhD egyetemi docens
1. A szak általános jellemzői
A képzési cél: A szak célja a képesítési követelmények alapján kidolgozott saját tantervi célok
végrehajtása, amelynek eredményeként a korszerű és sokszínű óvodai nevelésre alkalmas
óvodapedagógusok képzésével szilárd elméleti tudásra épülő, az ismereteket változó
körülmények között alkalmazni tudó, egy-egy területen speciális ismeretekkel rendelkező,
önművelésre, önfejlődésre képes hallgatók kapjanak diplomát.
A képzés szerkezete:
Képzési terület:
pedagógusképzés
Képzési ág:
óvodapedagógus tanító
Képzési idő: a modelltanterv alapján 6 aktív félév
A megszerzendő kreditek száma:
180
A diploma megnevezése:
óvodapedagógus
A végzettségi szint:
alapfokozat (BA)
A képzés formái:
nappali, levelező
A képzés tartalma:
Alapozó ismeretek:

társadalomtudományi ismeretek,
pedagógia,
pszichológia,
informatika

Szakmai törzsanyag: játék pedagógiája és módszertana,
anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana,
matematikai nevelés és módszertana,
környezeti nevelés és módszertana,
ének-zenei nevelés és módszertana,
vizuális nevelés és módszertana,
testnevelés és módszertana
differenciált szakmai ismeretek (specializációk):
német nyelv az óvodában
angol nyelv az óvodában
gyermek- és gyógytestnevelés,
képzőművészeti és kézműves specializáció
nemzetiségi szakirány:
nemzetiségi ismeretek,
kétnyelvűség elmélete és gyakorlata,
nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana és gyakorlata,
nemzetiségi nyelv
Szakmai gyakorlatok: elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok
külső szakmai gyakorlat
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A tananyag modulok szerinti kreditarányai:

Alapozó ismeretek

40 kredit

Szakmai törzsanyag

102 kredit

Szakmai elméleti modul

69 kredit

Szakmai gyakorlati modul

33 kredit

Kötelezően választható

18 kredit

Differenciált szakmai
ism. (spec.)

28/18 kredit*

Szabadon választható

10 kredit

Nemzetiségi szakirány

34 kredit

Szakdolgozat

10 kredit

Összesen:

180 kredit**

* 18 kredites specializáció esetén még 10 kredit értékű szabadon választott tárgyat kell
felvenni
** Német nemzetiségi szakirányon összesen 186 kredit.

2. Képesítési és kimeneti követelmények
ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: óvodapedagógus
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő
megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
- szakképzettség: óvodapedagógus
- nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német,
román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot]
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Kindergarten Teacher, Ethnic Minority
Kindergarten Teacher (Croatian, German, Roamanian, Serbian, Slovakian, Slovenian,
Gypsy).
3. Képzési terület: pedagógusképzés
4. Képzési ág: óvodapedagógus, tanító
5. A képzési idő félévekben: 6 félév
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6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6.1. Az óvodapedagógus, tanító képzési ág közös képzési szakaszához rendelhető
minimális kreditérték: 10 kredit
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: legalább 32 kredit, legfeljebb 54
kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 26 kredit nemzetiségi
óvodapedagógus szakirányon ebből a nemzetiségi képzés gyakorlati ismeretei
legalább 6 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális
kreditérték: 9 kredit
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott
ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak
ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő
folytatásához.
A nemzetiségi szakirányt választó óvodapedagógusok képesek az óvodás gyermekek magyar
nyelven és nemzetiségi nyelven történő nevelésére.
Közös kompetenciák az óvodapedagógus, tanító képzési ágban
A hallgatók ismerik:
- a kisgyermekkori nevelés és oktatás történetének egyetemes és magyar jellemzőit,
- a gyermekek fejlődésének pszichológiai sajátosságait,
- Magyarország legújabbkori történetének és társadalmának kérdésköreit,
- az információs és kommunikációs technika használatához szükséges eljárásokat,
tudnivalókat.
Az alapfokozat birtokában – a nemzetiségi szakirányt is figyelembe véve – az
óvodapedagógusok
a) az ismereteket illetően bizonyították, hogy
- ismerik és értik a társadalmi változások, a közoktatás és az óvodai nevelés
összefüggéseit;
- ismerik a tartalmi szabályozás dokumentumait;
- ismerik az óvodás korú gyermek személyiségének fejlődési sajátosságait;
- ismerik a nevelés és fejlesztés elméletét, az óvodás korosztály differenciált
személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, a
sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait,
a családdal való együttnevelés lehetőségeit;
- az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges szaktudományos és
művészeti ismeretekkel rendelkeznek;
- elsajátították a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani ismereteket az
anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a vizuális tevékenység, a
mozgás és a környezet tevékeny megismerése területén;
- ismerik az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit;
- tájékozottak az egészségre nevelés és a mentális egészség védelmének elvi és
gyakorlati kérdéseiben;
- ismerik az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit, módszereit.
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b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
- az óvodás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges feltételek biztosítására,
- óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátására,
- kompetenciájukból adódó szakmai lehetőségeik és feladataik felmérésére;
- problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és konfliktushelyzetek megoldására;
- pedagógiai döntésekre;
- előítéletmentesen az inter- és multikulturális nevelésre;
- a családokkal való együttműködésre;
- a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra;
- a szakszolgálatokkal szakmai partnerség kialakítására;
- önálló tanulással és/vagy szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák elsajátítására.
- idegen nyelven alapszinten kommunikálni;
c) szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek
- önismerettel; önértékelési képességekkel; önérvényesítés, önmenedzselés képességével;
sikerorientált beállítódással; minőségtudattal;
- gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel, játszóképességgel,
- fejlett kommunikációs képességgel,
- társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és feladatvállalással,
- az egyetemes emberi és nemzeti normák tiszteletével, tudatos értékválasztási
képességgel;
- a team-munkához szükséges kooperációs képességgel;
- környezettudatos magatartással.
A nemzetiségi óvodapedagógusok a fentieken túl
a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyították, hogy
- magas szintű nemzetiségi nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek;
- ismerik a nemzetiség történelmét és kultúráját;
- nemzetiségi óvodapedagógusként jellemzi őket a korszerű általános műveltség, a
társadalmi érzékenység, a közösségi felelősségérzet és feladatvállalás;
- ismerik az óvodás korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai
eljárásokat, nyelvátadási és fejlesztési stratégiákat,
- korszerű ismeretekkel rendelkeznek a korai kétnyelvűség szakterületén;
b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
- elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában az óvodás
korú gyermekeket valamennyi nevelési területen magyar nyelven nevelni, valamint a
nemzetiségi anyanyelvi nevelés feladatait ellátni;
- korszerű népismereti/nemzetiségi tartalmak közvetítésére (néprajz, történelem, zene,
tánc stb.) alkalmazni tudják e tartalmak óvodás korban történő elsajátíttatásának
módszertani lehetőségeit.
c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek
- a nemzetiségi identitás elmélyítéséhez szükséges gyakorlati készségekkel,
jártasságokkal;
- a permanens művelődés igényével és képességével;
- az egyetemes emberi és nemzeti, illetve nemzetiségi értékek, az erkölcsi normák
tiszteletével.
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8. A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
- alapozó ismeretek: 32-45 kredit
társadalomtudományi ismeretek, pedagógia, pszichológia, informatika;
-

szakmai törzsanyag: 110-140 kredit, ebből
a) szakmai elméleti modul: játék pedagógiája és módszertana, anyanyelvi, irodalmi
nevelés és módszertana, matematikai nevelés és módszertana, környezeti nevelés és
módszertana, ének-zenei nevelés és módszertana, vizuális nevelés és módszertana,
testnevelés és módszertana - 54-72 kredit, továbbá differenciált szakmai ismeretek
felsőoktatási intézmény egyedi jellegét adó ismeretkörökből (pl. idegennyelv) - 12
kredit
b) speciális programok modul: 30-40 kredit
- választható programok (pl. családpedagógia, inkluzív-integrált nevelés, környezeti
nevelés, multi- és interkulturális nevelés, gyermek- és gyógytestnevelés,
gyógypedagógia) - 15-18 kredit,
- nemzetiségi óvodapedagógus szakképzettség esetén továbbá: nemzetiségi
ismeretek, kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, nemzetiségi óvodai foglalkozások
módszertana és gyakorlata, nemzetiségi nyelv - 30-40 kredit
c) szakmai gyakorlati modul: 26-34 kredit

9. Szakmai gyakorlat:
A gyakorlati képzés az eredményes óvodapedagógusi tevékenységhez szükséges készségek,
képességek kialakítását segíti; olyan szervezeti és tevékenységformákat biztosít, amelyek a
tartalmilag és módszertanilag komplex, fokozatosan bővülő önállóságú, egymásra épülő
óvodai feladatrendszer megvalósítására tesznek alkalmassá. A gyakorlati képzés fogalmába
beleértendők a hallgatók hospitálásai, csoportos és egyéni óvodai gyakorlatai, önismereti,
kommunikációs és játszóképesség-fejlesztő tréningek, a speciális programok gyakorlatai,
valamint a pedagógiai és módszertani stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is.
A külső szakmai gyakorlat időkerete 8 hét. Az összes szakmai gyakorlaton belüli kreditértéke
9 kredit
10. Nyelvi követelmények:
Egy idegen nyelvből középfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél, mely feltétele az oklevél kiadásának. A
nemzetiségi szakirányon az idegen nyelv – kritériumfeltétel jellegén túl – kreditértékű
szakismeret is.
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3. Tantervi háló
ALAPOZÓ ISMERETEK
Óraszám
ea/szem

Törzstantárgy/tantárgyelem

Jav.
félév

Társadalomtudomány

Érték.
formája
Összesen:

Kredit
értéke
14

Filozófia

2/0

1

K

3

Kutatásmódszertan

2/0

2

G

3

Etika

1/0

6

K

2

Művelődéstörténet

2/0

5

K

3

Nevelésszociológia

1/1

6

K

3

Pedagógia

Összesen:

10

Általános pedagógia

1/0

1

G

2

Nevelés és oktatás elmélete

1/1

2

K

2

Óvodapedagógia

1/1

3

K

2

Neveléstörténet I.

1/1

3

K

2

Neveléstörténet II.

1/1

4

G

2

Pszichológia

Összesen:

6

Általános pszichológia

1/0

1

K

2

Fejlődéspszichológia

1/1

1

K

2

Személyiségpszichológia

0/1

2

G

2

Összesen:

Informatika
Informatika az óvodában

0/2

2

Környezeti nevelés

G
Összesen:

Ökológia és környezetvédelem az óvodában

1/1

2

Ének-zene és módszertana

K
Összesen:

Zeneirodalom

1/0

5

Vizuális nevelés

K
Összesen:

Művészettörténet kisgyermek pedagógiai aspektusai

1/0

5

Testnevelés és módszertana

K
Összesen:

Anatómia élettan egészségtan

1/1

1

K

Záródolgozat

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10

Összesen:
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40+10

SZAKMAI ELMÉLETI MODUL

Óraszám
ea/szem

Törzstantárgy/tantárgyelem

Jav.
félév

Pedagógiai

Érték.
formája
Összesen:

Kredit
értéke
11

A játék pedagógiai feltételei I.

2/1

1

K

3

A játék pedagógiai feltételei II.

0/2

2

G

2

Helyi programok pedagógiája

1/0

3

G

2

Bábpedagógia

0/2

4

G

2

Fejlesztő pedagógia

1/1

5

K

2

Pedagógia szigorlat

----

4

SZIG

----

Pszichológia

Összesen:

4

Játékpszichológia

1/1

2

K

2

Pedagógiai pszichológia

1/1

3

G

2

Pszichológia szigorlat

----

3

SZIG

----

Anyanyelvi nevelés és módszertana

Összesen:

12

Népköltészet I.

1/1

2

K

2

Népköltészet II.

1/1

3

K

2

Beszédművelés

0/2

1

G

2

Kortárs gyermekirodalom és olvasáskultúra

0/2

5

K

2

Gyermekirodalom

1/1

4

K

2

Anyanyelvi nevelés gyakorlata

1/1

5

K

2

Matematikai nevelés

Összesen:

4

Matematikai nevelés I.

1/1

3

G

2

Matematikai nevelés II.

1/1

4

K

2
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Óraszám
ea/szem

Törzstantárgy/tantárgyelem

Jav.
félév

Környezeti nevelés

Érték.
formája
Összesen:

Kredit
értéke
8

Természetismeret

2/0

3

K

2

Környezeti nevelés

0/2

4

K

2

Természetismeret gyakorlat I.

0/1

3

G

2

Természetismereti gyakorlat II.

0/1

4

G

2

Ének-zene és módszertana

Összesen:

10

Alapfokú zeneelmélet

0/2

1

G

2

Hangszerismeret, -játék

0/2

2

G

2

Óvodai zenei nevelés I.

1/0

3

K

2

Óvodai zenei nevelés II.

0/2

4

G

2

Személyiségfejlesztés zenével

0/2

5

G

2

Vizuális nevelés

Összesen:

10

Vizuális nevelés I.

0/2

1

G

2

Vizuális nevelés II.

0/2

2

G

2

Vizuális nevelés III.

0/2

3

G

2

Vizuális nevelés IV.

0/2

4

G

2

Szintetizáló vizuális módszertan

1/0

6

K

2

Testnevelés és módszertana

Összesen:

10

Testnevelés elmélete és módszertana: gimnasztika

1/2

1

K

2

Testnevelés módszertana: torna

0/2

2

G

2

Testnevelés módszertana: atlétika

0/2

3

G

2

Testnevelés módszertana: labda

0/2

4

G

2

Gyógytestnevelés

1/1

6

K

2

Összesen:

81
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SZAKMAI GYAKORLATI MODUL

Óraszám
ea/szem

Törzstantárgy/tantárgyelem

Jav.
félév

Pszichológia

Érték.
formája
Összesen:

Kredit
értéke
4

Önismeret

0/2

1

G

2

Személyiség- és kommunikációfejlesztés

0/2

4

G

2

Óvodai gyakorlat

Összesen:

29

Gyakorlati képzés I.

0/3

1

G

3

Gyakorlati képzés II.

0/3

2

G

5

Gyakorlati képzés III.

0/3

3

G

5

Gyakorlati képzés IV.

0/3

4

G

6

Gyakorlati képzés V.

0/3

5

G

6

Gyakorlati képzés VI.

0/3

6

G

4

Nyári nevelési gyakorlat

60

3

-

-

Összefüggő külső szakmai gyakorlat

90

4

-

-

Összefüggő külső szakmai gyakorlat

90

5

-

-

Összefüggő külső szakmai gyakorlat

Összóraszám (heti x 14)

82

1638

Összesen:

33

ÖSSZESEN:

152

NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY

Óraszám
ea/szem

Jav.
félév

Érték.
formája

Kredit
értéke

Szintetizáló német nyelvtan I.

1/1

1

K

2

Német gyermekirodalom I.

1/1

5

K

2

Német gyermekirodalom II.

0/2

6

G

2

Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata

1/1

3

K

2

Német nemzetiségi óvodai foglalkozások
módszertana I.

1/1

1

G

2

Német nemzetiségi óvodai foglalkozások
módszertana II.

1/1

2

G

2

Német nemzetiségi óvodai foglalkozások
módszertana III.

1/1

3

G

2

Német nemzetiségi óvodai foglalkozások
módszertana IV.

1/1

4

G

2

Német nemzetiségi óvodai foglalkozások
módszertana V.

1/1

5

G

2

Német nyelvi kommunikációs gyakorlatok I.

0/2

2

G

2

Német nyelvi kommunikációs gyakorlatok II.

0/2

6

G

2

Német nyelvművelés I.

0/2

4

G

2

Német nyelvművelés II.

0/2

5

K

2

Német nemzetiségi közművelődés

1/1

4

K

2

Német nemzetiségi ismeretek I.

1/1

5

K

2

Német nemzetiségi ismeretek II.

1/1

6

G

2

Országismeret

1/1

6

K

2

Német nemzetiségi szigorlat

0/0

6

S

0

ÖSSZESEN:

34

Törzstantárgy/tantárgyelem

83

34

Szigorlatok:
Pszichológia szigorlat (3. szemeszter)
résztárgyai: Általános pszichológia, Személyiségpszichológia, Fejlődéspszichológia, Játékpszichológia,
Pedagógiai pszichológia

Pedagógia szigorlat (4. szemeszter)
résztárgyai: Általános pedagógia, Játék pedagógiai feltételei I-II., Nevelés és oktatás elmélete,
Neveléstörténet I-II., Óvodapedagógia
Német nemzetiségi szakirányon:
Német nemzetiségi szigorlat (6. szemeszter)
résztárgyai: Német óvodai foglalkozások módszertana I-V., Kétnyelvűség elmélete és
gyakorlata, Német gyermekirodalom I-II., Nemzetiségi ismeretek I-II.
Német nyelv az óvodában specializáció felvétele esetén:
Német módszertani szigorlat (6. szemeszter)
résztárgyai: Német gyermekirodalom, Német-magyar kétnyelvű óvodai foglalkozások
módszertana I-IV., Kétnyelvűség elmélete gyakorlata
Angol nyelv az óvodában specializáció felvétele esetén:
Angol módszertani szigorlat (6. szemeszter)
résztárgyai: Angol gyermekirodalom I-III., A magyar angol két tannyelvű óvodai foglalkozások
módszertana I-III., A magyar angol kétnyelvűség elmélete és gyakorlata I-II.
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- a szakdolgozat kreditértékével csökkentett kreditmennyiség (170 kredit, nemzetiségi
szakirányon 176 kredit) megszerzése
- szigorlatok teljesítése
- gyakorlati záróvizsga teljesítése
- szakdolgozat elkészítése, benyújtása, elfogadása
A diploma kiadásának feltétele:
- képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsga teljesítése
Záróvizsga:
- szakdolgozat megvédése (bizottság előtt)
- komplex záróvizsgatételek alapján a záróvizsga teljesítése
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4. Mintatanterv – óvodapedagógus szak, nappali tagozat

1. Őszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
Kredit
vizsga

Előfeltétel

1.

Filozófia

BAOPN_1_01

2/0 K

3

-

2.

Általános pedagógia

BAOPN_1_22

1/0 G

2

-

3.

A játék pedagógiai feltételei I.

BAOPN_1_03

2/1 K

3

-

4.

Általános pszichológia

BAOPN_1_04

1/0 K

2

-

5.

Fejlődéspszichológia

BAOPN_1_05

1/1 K

2

-

6.

Önismeret

BAOPN_1_06

0/2 G

2

-

7.

Beszédművelés

BAOPN_1_07

0/2 G

2

-

8.

Vizuális nevelés I.

BAOPN_1_08

0/2 G

2

-

9.

Alapfokú zeneelmélet

BAOPN_1_09

0/2 G

2

-

10.

Anatómia élettan egészségtan

BAOPN_1_10

1/1 K

2

-

11.

Testnevelés elmélete és
módszertana: gimnasztika

BAOPN_1_11

1/2 K

2

-

12.

Gyakorlati képzés I.

BAOPN_1_12

0/3 G

3

-

Kötelező kreditek összesen:

27

Kötelezően és szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

3

ÖSSZES KREDITPONT:

30
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2. Tavaszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel

1.

Kutatásmódszertan

BAOPN_2_01

2/0 G

3

2.

Nevelés és oktatás elmélet

BAOPN_2_22

1/1 K

2

BAOPN_1_22

3.

A játék pedagógiai feltételei II.

BAOPN_2_03

0/2 G

2

BAOPN_1_03

4.

Személyiségpszichológia

BAOPN_2_04

0/1 G

2

BAOPN_1_04

5.

Játékpszichológia

BAOPN_2_25

1/1 K

2

BAOPN_1_05

6.

Ökológia és környezetvédelem
az óvodában

BAOPN_2_27

1/1 K

2

7.

Vizuális nevelés II.

BAOPN_2_07

0/2 G

2

BAOPN_1_08

8.

Hangszerismeret, -játék

BAOPN_2_08

0/2 G

2

BAOPN_1_09

9.

Testnevelés módszertana: torna

BAOPN_2_09

0/2 G

2

BAOPN_1_11

10.

Gyakorlati képzés II.

BAOPN_2_10

0/3 G

5

BAOPN_1_12

11.

Népköltészet I.

BAOPN_2_31

1/1 K

2

Kötelező kreditek összesen:

26

Kötelezően és szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

4

ÖSSZES KREDITPONT:

30
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3. Őszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel

1.

Óvodapedagógia

BAOPN_3_01

1/1 K

2

2.

Neveléstörténet I.

BAOPN_3_02

1/1 K

2

3.

Helyi programok pedagógiája

BAPON_3_03

1/0 G

2

4.

Pedagógiai pszichológia

BAOPN_3_04

1/1 G

2

5.

Pszichológia szigorlat

BAPON_3_05

0/0 S

-

6.

Népköltészet II.

BAPON_3_06

1/1 K

2

7.

Matematikai nevelés I.

BAOPN_3_07

1/1 G

2

8.

Természetismeret

BAOPN_3_08

2/0 K

2

BAOPN_2_06

9.

Természetismeret gyakorlat I.

BAOPN_3_09

0/1 G

2

BAOPN_2_06

10. Vizuális nevelés III.

BAOPN_3_10

0/2 G

2

BAOPN_2_07

11. Óvodai zenei nevelés I.

BAOPN_3_11

1/0 K

2

BAOPN_2_08

BAOPN_3_12

0/2 G

2

BAOPN_1_11

BAOPN_3_13

0/3 G

5

BAOPN_2_10

12.

Testnevelés módszertana:
atlétika

13. Gyakorlati képzés III.

Kötelező kreditek összesen:

27

Kötelezően és szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

3

ÖSSZES KREDITPONT:

30

Nyári nevelési gyakorlat

60 óra

-

Pszichológia szigorlat résztárgyai: Általános pszichológia,
Fejlődéspszichológia, Játékpszichológia, Pedagógiai pszichológia
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BAOPN_2_11

Személyiségpszichológia,

4. Tavaszi félév
Ssz. Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel
BAOPN3_02

1.

Neveléstörténet II.

BAOPN_4_01

1/1 G

2

2.

Pedagógia szigorlat

BAOPN_4_02

0/0 S

-

3.

Gyermekirodalom

BAOPN_4_03

1/1 K

2

4.

Személyiség- és
kommunikációfejlesztés

BAOPN_4_04

0/2G

2

5.

Bábpedagógia

BAPON_4_05

0/2 G

2

6.

Matematikai nevelés II.

BAOPN_4_06

1/1 K

2

BAOPN_3_07

7.

Környezeti nevelés

BAOPN_4_07

0/2 K

2

BAOPN_3_08

8.

Természetismeret gyakorlat II.

BAOPN_4_08

0/1 G

2

BAOPN_3_09

9.

Vizuális nevelés IV.

BAOPN_4_09

0/2 G

2

BAOPN_3_10

10. Óvodai zenei nevelés II.

BAOPN_4_10

0/2G

2

BAOPN_3_11

BAOPN_4_11

0/2 G

2

BAOPN_1_11

BAOPN_4_12

0/3 G

6

BAOPN_3_13

11.

Testnevelés módszertana:
labda

12. Gyakorlati képzés IV.

Kötelező kreditek összesen:

26

Kötelezően és szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

4

ÖSSZES KREDITPONT:

30

Összefüggő külső szakmai gyakorlat

90 óra

BAOPN_1_06

-

Pedagógia szigorlat résztárgyai: Általános pedagógia, Játék pedagógiai feltételei I-II., Nevelés
és oktatás elmélete, Neveléstörténet I-II. Óvodapedagógia
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5. Őszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

1.

Művelődéstörténet

BAOPN_5_01

2/0 K

3

2.

Zeneirodalom

BAOPN_5_02

1/0K

2

3.

Fejlesztőpedagógia

BAOPN_5_03

1/1 K

2

4.

Anyanyelvi nevelés
gyakorlata

BAOPN_5_04

1/1 K

2

5.

Kortárs gyermekirodalom
és olvasáskultúra

BAOPN_5_05

0/2K

2

6.

A művészettörténet
kisgyermekpedagógiai
aspektusai

BAOPN_5_10

1/0 K

2

7.

Személyiségfejlesztés
zenével

BAOPN_5_07

0/2G

2

8.

Informatika az óvodában

BAOPN_5_08

0/2 G

2

9.

Gyakorlati képzés V.

BAOPN_5_09

0/3 G

6

Kötelező kreditek összesen:

23

Kötelezően és szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

7

ÖSSZES KREDITPONT:

30

Összefüggő külső szakmai gyakorlat

90 óra
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-

Előfeltétel

BAOPN_4_12

6. Tavaszi félév

Tantárgy neve

Ssz.

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel

1.

Etika

BAOPN_6_01

1/0 K

2

2.

Szintetizáló vizuális
módszertan

BAOPN_6_08

1/0 K

2

3.

Nevelésszociológia

BAOPN_6_03

1/1 K

3

4.

Gyógytestnevelés

BAOPN_6_04

1/1 K

2

BAOPN_1_11

5.

Gyakorlati képzés VI.

BAOPN_6_05

0/3 G

4

BAOPN_5_09

6.

Zárófoglalkozás

BAOPN_6_06

0/0 Z

0

7

Záródolgozat

BAOPN_6_07

0/0/Z

10

Kötelező kreditek összesen:

23

Kötelezően és szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

7

ÖSSZES KREDITPONT:

30

90

BAOPN_4_09

5. Óvodapedagógus szakon és szakirányon választható tárgyak, specializációk és
programok
5.1. Óvodapedagógus szak német nyelv az óvodában specializáció
5.1.1. Mintatanterv – nappali tagozat
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Órasz.
vizsga

Kredit

Típus

A specializációhoz tartozó kötelezően és szabadon választható FELVEENDŐ tárgyak
1. Őszi félév
1.

Német nyelvtan I.

BAOPN_SPN_01

1/1 G

2

KV

Összesen:

2

0/2 G

2

SZV

1/1 G

2

KV

Összesen:

4

1/1 G

2

KV

1/1 G

2

KV

Összesen:

4

2. Tavaszi félév
1.

Német nyelvi kommunikációs
gyakorlatok I.

BAOPN_SPN_02

2.

Német-magyar kétnyelvű óvodai
foglalkozások módszertana I.

BAOPN_SPN_03

3. Őszi félév
1.

Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata

BAOPN_SPN_04

2.

Német-magyar kétnyelvű óvodai
foglalkozások módszertana II.

BAOPN_SPN_05

4. Tavaszi félév
1.

Német nyelvművelés I.

BAOPN_SPN_06

0/2 G

2

SZV

2.

Német gyermekirodalom

BAOPN_SPN_07

1/1 K

2

KV

Összesen:

4

0/2 G

2

KV

0/2 G

2

KV

1/1 G

2

KV

Összesen:

6

5. Őszi félév
1.

Német nyelvi kommunikációs
gyakorlatok II.

BAOPN_SPN_08

2.

Német nyelvművelés II.

BAOPN_SPN_09

3.

Német-magyar kétnyelvű óvodai
foglalkozások módszertana III.

BAOPN_SPN_10

6. Tavaszi félév
1.

Német nyelvi kommunikációs
gyakorlatok III.

BAOPN_SPN_11

0/2 G

2

SZV

2.

Német nyelvművelés III.

BAOPN_SPN_12

0/2 G

2

SZV

3.

Német-magyar kétnyelvű óvodai
foglalkozások módszertana IV.

BAOPN_SPN_13

1/1 K

2

KV

4.

Országismeret

BAOPN_SPN_14

1/1 K

2

SZV

5.

Német módszertani szigorlat

BAOPN_SPN_15

0/0 S

0

KV

Összesen:

8

A specializáción kötelező összes kredit:

28
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Megjegyzés: A specializációt óvodapedagógus, nappali tagozatos hallgatók vehetik fel.
A megszerzett, előírt kreditszám, a specializációk teljesítése esetén a hallgató a diploma mellé
igazolást, (betétlapot) kap.
A specializációban megszerezhető összes kredit száma: 28 kredit
A specializáció felvétele az alap-középfok közötti szinten lévő, legalább B1, B2 komplex
(korábban alap vagy középfokú C típusú) nyelvvizsgával már rendelkező hallgatóknak ajánlott.
A specializációt az veheti fel, aki német nyelvi írásbeli felmérőt írt és azon megfelelt és/vagy
oktatói felkérésre szóbeli Nyelvi alkalmassági vizsgán is részt vett. Államilag elismert, B2, vagy
C1 komplex (korábban középfokú, vagy felsőfokú C) típusú nyelvvizsgával rendelkező
hallgatóknak nem szükséges felmérőt írni. A specializáció megfelelő számú jelentkező esetén
indítható.
A Német módszertani szigorlat teljesítése kötelező.
A szigorlat résztárgyai:
Német gyermekirodalom, Német-magyar kétnyelvű óvodai foglalkozások módszertana I-IV.,
Kétnyelvűség elmélete gyakorlata
Az óvodai gyakorlatot német
gyermekcsoportban kell eltölteni.

nyelvű

(kétnyelvű,

pl.

német

nemzetségi)

óvodai

A külső szakmai gyakorlatot lehetőség szerint német nyelvű (kétnyelvű, pl. német nemzetiségi)
óvodai gyermekcsoportban kell eltölteni.
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5.2. Óvodapedagógus szak angol nyelv az óvodában specializáció
5.2.1. Mintatanterv – nappali tagozat
Ssz.

Tantárgy
Órasz.
Kredit
Típus
kódja
vizsga
A specializációhoz tartozó kötelezően és szabadon választható FELVEENDŐ tárgyak
1. Őszi félév
Tantárgy neve

1.

Angol gyermekirodalom I.

BAOPN_SPA_01

1/1G

2

KV

2.

Angol kommunikációs gyakorlatok I.

BAOPN_SPA_02

0/2G

2

SZV

Összesen:

4

2. Tavaszi félév
1.

Angol gyermekirodalom II.

BAOPN_SPA_03

1/1G

2

KV

2.

Angol kommunikációs gyakorlatok II.

BAOPN_SPA_04

0/2G

2

SZV

Összesen:

4

3. Őszi félév
1.

Angol gyermekirodalom III.

BAOPN_SPA_05

1/1K

2

KV

2.

Angol kommunikációs gyakorlatok III.

BAOPN_SPA_06

0/2G

2

SZV

Összesen:

4

4. Tavaszi félév
1.

Angol kommunikációs gyakorlatok IV.

BAOPN_SPA_07

0/2K

2

SZV

2.

A magyar angol két tannyelvű óvodai
foglalkozások módszertana I.

BAOPN_SPA_08

1/1G

2

KV

Összesen:

4

5. Őszi félév
1.

Angol kommunikációs gyakorlatok V.

BAOPN_SPA_09

0/2G

2

SZV

2.

A magyar angol két tannyelvű óvodai
foglalkozások módszertana II.

BAOPN_SPA_10

1/1G

2

KV

3.

A magyar-angol kétnyelvűség elmélete
és gyakorlata I.

BAOPN_SPA_11

1/1G

2

KV

Összesen:

6

6. Tavaszi félév
1.

A magyar angol két tannyelvű óvodai
foglalkozások módszertana III.

BAOPN_SPA_12

1/1K

2

KV

2.

A magyar-angol kétnyelvűség elmélete
és gyakorlata II.

BAOPN_SPA_13

1/1K

2

KV

3.

Angol drámajátékok

BAOPN_SPA_14

0/2G

2

KV

4.

Angol módszertani szigorlat

BAOPN_SPA_15

0/0 S

2

KV

Összesen:

6

A specializáción kötelező összes kredit:

28
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Megjegyzés: A specializációt óvodapedagógus, nappali tagozatos hallgatók vehetik fel.
A megszerzett előírt kreditszám, a specializációk teljesítése esetén a hallgató a diploma mellé
igazolást, (betétlapot) kap.
A specializációban megszerezhető összes kredit száma: 28 kredit
A specializáció felvétele az alap-középfok közötti szinten lévő, legalább B1, B2 komplex
(korábban alap vagy középfokú C típusú) nyelvvizsgával már rendelkező hallgatóknak ajánlott.
A specializációt az veheti fel, aki német nyelvi írásbeli felmérőt írt és azon megfelelt és/vagy
oktatói felkérésre szóbeli Nyelvi alkalmassági vizsgán is részt vett. Államilag elismert, B2, vagy
C1 komplex (korábban középfokú, vagy felsőfokú C) típusú nyelvvizsgával rendelkező
hallgatóknak nem szükséges felmérőt írni. A specializáció megfelelő számú jelentkező esetén
indítható.
Az Angol módszertani szigorlat teljesítése kötelező.
Szigorlat résztárgyai: Angol gyermekirodalom I-III., A magyar angol két tannyelvű óvodai
foglalkozások módszertana I-III., A magyar angol kétnyelvűség elmélete és gyakorlata I-II.
Az óvodai gyakorlatot angol nyelvű (kétnyelvű) óvodai gyermekcsoportban kell eltölteni.
A külső szakmai gyakorlatot
gyermekcsoportban kell eltölteni.

lehetőség

szerint
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angol

nyelvű

(kétnyelvű)

óvodai

5.3. Óvodapedagógus szak gyermek- és gyógytestnevelés specializáció
5.3.1. Mintatanterv – nappali tagozat

Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy
kódja

Óra/
vizsga

Kredit

Típus

0/2 G

2

KV

1/0 K

3

KV

Előfeltétel

3. Őszi félév
1.

Vízi gyakorlatok, gyógyúszás

BAOPN_SPT_01

4. Tavaszi félév
1.

A gyermek-és gyógytestnevelés anatómiai, élettani háttere

BAOPN_SPT_02

5. Őszi félév
1.

Mozgásfejlődés

BAOPN_SPT_03

1/0 GY

2

KV

2.

Gyermektorna

BAOPN_SPT_04

0/1GY

2

KV

3.

Szomatikus prevenció és
korrekció

BAOPN_SPT_05

0/1GY

2

KV

6. Tavaszi félév
1.

Gyermek és gyógytestnevelés
módszertana

BAOPN_SPT_06

0/1K

2

KV

2.

Tartásjavítás

BAOPN_SPT_07

0/2 GY

2

KV

3.

Integrált testnevelés
kisgyermekkorban

0/2 K

3

KV

BAOPN_SPT_08

Összesen:

18
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5.4. Óvodapedagógus szak képzőművészeti és kézműves specializáció
5.4.1. Mintatanterv – nappali tagozat

Ssz. Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óra/
vizsga

Kredit

Típus

Előfeltétel

1/2 G

3

KV

-

0/3G

2

KV

BAOPN_SPK
_01

1/2G

2

KV

-

0/3G

2

KV

BAOPN_SPK
_03

1. Őszi félév
1.

Festészet – grafika I.

BAOPN_SPK_01
2. Tavaszi félév

1.

Festészet – grafika II.

BAOPN_SPK_02
3. Őszi félév

1.

Kerámia I.

BAOPN_SPK_03
4. Tavaszi félév

1.

Kerámia II.

BAOPN_SPK_04
5. Őszi félév

1.

Kézműves kismesterségek I.

BAOPN_SPK_05

0/3G

2

KV

-

2.

Képzőművészeti alkotások
elemzése I.

BAOPN_SPK_06

3/0G

3

KV

BAOPN_SPK
_05

6. Tavaszi félév
1.

Kézműves kismesterségek II.

BAOPN_SPK_07

1/1G

2

KV

-

2.

Képzőművészeti alkotások
elemzése II.

BAOPN_SPK_08

2/0G

2

KV

BAOPN_SPK
_07

ÖSSZESEN:

18

6. Kötelezően és szabadon választható tantárgyak jegyzéke
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6.1. Óvodapedagógus szakon kötelezően választható tárgyak jegyzéke
Amennyiben a hallgató nappali tagozaton nem vesz fel specializációt ezek közül a tárgyak közül
választhat.
Tantárgy neve

Órasz.
Kredit
vizsga

Félév

Kód

Fenntartható fejlődésre nevelés
elmélete

3

BAOPN_KV_05

2/0K

3

-

Fenntartható fejlődésre nevelés
gyakorlata

4

BAOPN_KV_06

1/1G

2

BAOPN_KV_05

Anyanyelvi fejlesztés és
médiakultúra

5

BAOPN_KV_13

1/1K

2

Nyelvtan és nyelvművelés

4

BAOPN_KV_07

1/1G

2

Család-gyermekvédelmi ismeretek

5

BAOPN_KV_14

1/1K

2

Romológia

6

BAOPN_KV_15

1/1K

3

Énekkar I.

1

BAOPN_KV_01

0/1G

1

Énekkar II.

2

BAOPN_KV_03

0/1G

1

Énekkar III.

3

BAOPN_KV_20

0/1G

1

Énekkar IV.

4

BAOPN_KV_08

0/1G

1

Énekkar V.

5

BAOPN_KV_21

0/1G

1

Énekkar VI.

6

BAOPN_KV_16

0/1G

1

Összehasonlító óvodapedagógia

6

BAOPN_KV_17

2/0K

2

Erdőpedagógia

5

BAOPN_KV_18

1/1G

2

Szociálpszichológia

1

BAOPN_KV_02

1/0K

2

Csoportlélektan

6

BAOPN_KV_19

1/0K

2

Képzőművészeti alkotások
elemzése II.

6

BAOPN_SPK_08

2/0G

2

Magyar énekes népszokások

2

BAOPN_KV_04

2/0G

3

Vízi gyakorlatok, gyógyúszás

3

BAOPN_SPT_01

0/2G

2

Állatismeret és zoopedagógia

5

BAOPN_KV_22

1/1

2

Általános és jogi ismeretek

1

BAOPN_KV_23

1/1

3
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Előfeltétel

6.2. Óvodapedagógus szakon szabadon választható tárgyak jegyzéke
Tantárgy neve

Félév

Tantárgy
kódja

Egészségpszichológia és mentálhigiéné
A gyermekkor kötődései
Zenei kreativitás fejlesztése
Testnevelés módszertana:
szabadidősportok
Szaknyelv/angol I.
Szaknyelv/német I.
Szaknyelv/angol II.
Szaknyelv/német II.
Szaknyelv/angol III.
Szaknyelv/német III.
Gyermekkortörténet
History of Childhood
Early Childhood Pedagogy
Felsőoktatás és a pedagógusképzés
története
Egészségfejlesztés
Egészséges életmódra nevelés
Tanácsadás szülőknek
Szubkultúrák
Festészet-grafika
Ember és képzőművészet
Dalok gitárkísérettel I.
Dalok gitárkísérettel II.
Zeneterápia
Közművelődés I.
Közművelődés II.
Kommunikációs stratégiák
Kompetencia alapú pedagógia
Reformpedagógia
Az individuálpszichológia elmélete és
gyakorlata
Die Grunlagen der
Individualpsychologie
Toleranciára nevelés
Tehetséggondozás
Drámapedagógia
Szakmai identitásfejlesztés
Kézműves kismesterségek
A gyermek – és ifjúkor pszichés
zavarai
Kultúrák sokszínűsége

4
2
6

BAOPN_SZV_17
BAOPN_SZV_24

Órasz.
vizsga
1/0K
0/2G
2/0G

1

BAOPN_SZV_01

0/2G

2

2
2
3
3
4
4
6
4
5

BAOPN_SZV_08

BAOPN_SZV_02

0/2G
0/2G
0/2G
0/2G
0/2G
0/2G
2/0K
0/2G
0/2G

2
2
2
2
2
2
2
4
4

4

BAOPN_SZV_18

2/0K

3

2
6
6
3
4
6
1
2
5
3
4
3
3
5

BAOPN_SZV_10

BAOPN_SZV_36

2/0K
0/2G
1/1G
0/2G
1/1G
1/1G
0/2G
0/2G
0/2G
0/2G
0/2G
1/1G
2/0G
2/0G

3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

6

BAOPN_SZV_12

½K

3

4

BAOPN_SZV_19

1/0K

4

3
2
5
1
6

BAOPN_SZV_37

BAOPN_SPK_07

1/1G
2/0K
0/2K
2/0K
1/1G

2
3
2
3
2

4

BAOPN_SZV_39

1/0K

2

2

BAOPN_SZV_40

2/0K

2

BAOPN_SZV_07

BAOPN_SZV_09
BAOPN_SZV_25
BAOPN_SZV_26
BAOPN_SZV_27
BAOPN_SZV_28
BAOPN_SZV_29
BAOP1CG01

BAOPN_SZV_30
BAOPN_SZV_31
BAOPN_SZV_32
BAOPN_SZV_20
BAOPN_SZV_33
BAOPN_SZV_03
BAOPN_SZV_04
BAOPN_SZV_34
BAOPN_SZV_06
BAOPN_SZV_13
BAOPN_SZV_35
BAOPN_SZV_05

BAOPN_SZV_11
BAOPN_SZV_38
BSCSPG09

98

Kredit

Előfeltétel

2
2
2

-

-

7. Mintatanterv – óvodapedagógus szak, levelező tagozat

1. Őszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel

1.

Filozófia

BAOPL_1_01

8/0 K

3

-

2.

Általános pedagógia

BAOPL_1_42

4/0 G

2

-

3.

A játék pedagógiai feltételei I.

BAOPL_1_03

8/4 K

3

-

4.

Általános pszichológia

BAOPL_1_04

4/0 K

2

-

5.

Fejlődéspszichológia

BAOPL_1_05

4/4 K

2

-

6.

Önismeret

BAOPL_1_06

0/8 G

2

-

7.

Beszédművelés

BAOPL_1_07

0/8 G

2

-

8.

Vizuális nevelés I.

BAOPL_1_08

0/8 G

2

-

9.

Alapfokú zeneelmélet

BAOPL_1_09

0/8 G

2

-

10.

Anatómia élettan egészségtan

BAOPL_1_10

4/4 K

2

-

11.

Testnevelés elmélete és
módszertana: gimnasztika

BAOPL_1_11

4/8 K

2

-

12.

Gyakorlati képzés I.

BAOPL_1_12

0/3 G

3

-

Kötelező kreditek összesen:

27

Kötelezően és szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

3

ÖSSZES KREDITPONT:

30
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2. Tavaszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel

1.

Kutatásmódszertan

BAOPL_1_13

8/0 G

3

2.

Nevelés és oktatás elmélet

BAOPL_1_54

4/4 K

2

BAOPL_1_42

3.

A játék pedagógiai feltételei II.

BAOPL_1_15

0/8 G

2

BAOPL_1_03

4.

Személyiségpszichológia

BAOPL_1_16

0/4 G

2

BAOPL_1_04

5.

Játékpszichológia

BAOPL_1_57

4/4 K

2

BAOPL_1_05

6.

Népköltészet I.

BAOPL_1_58

4/4 K

2

7.

Ökológia és környezetvédelem
az óvodában

BAOPL_1_60

4/4 K

2

8.

Vizuális nevelés II.

BAOPL_1_20

0/8 G

2

BAOPL_1_08

9.

Hangszerismeret, -játék

BAOPL_1_21

0/8 G

2

BAOPL_1_09

10.

Testnevelés módszertana: torna

BAOPL_1_22

0/8 G

2

BAOPL_1_11

11.

Gyakorlati képzés II.

BAOPL_1_23

0/3 G

5

BAOPL_1_12

Kötelező kreditek összesen:

26

Kötelezően és szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

4

ÖSSZES KREDITPONT:

30

100

3. Őszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel

1.

Óvodapedagógia

BAOPL_3_01

4/4 K

2

2.

Neveléstörténet I.

BAOPL_3_02

4/4 K

2

3.

Helyi programok pedagógiája

BAOPL_3_03

4/0 G

2

4.

Pedagógiai pszichológia

BAOPL_3_04

4/4 G

2

5.

Pszichológia szigorlat

BAOPL_3_05

0/0 S

-

6.

Népköltészet II.

BAOPL_3_06

4/4 K

2

7.

Matematikai nevelés I.

BAOPL_3_07

4/4 G

2

8.

Természetismeret

BAOPL_3_08

8/0 K

2

BAOPL_1_60

9.

Természetismeret gyakorlat I.

BAOPL_3_09

0/4 G

2

BAOPL_1_60

10. Vizuális nevelés III.

BAOPL_3_10

0/8 G

2

BAOPL_1_20

11. Óvodai zenei nevelés I.

BAOPL_3_11

4/0 K

2

BAOPL_1_21

BAOPL_3_12

0/8 G

2

BAOPL_1_11

BAOPL_3_13

0/3 G

5

BAOPL_1_23

12.

Testnevelés módszertana:
atlétika

13. Gyakorlati képzés III.

Kötelező kreditek összesen:

27

Kötelezően és szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

3

ÖSSZES KREDITPONT:

30

Nyári nevelési gyakorlat

30 óra

-

Pszichológia szigorlat résztárgyai: Általános pszichológia,
Személyiségpszichológia, Játékpszichológia, Pedagógiai pszichológia
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BAOPL_1_58

Fejlődéspszichológia,

4. Tavaszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

1.

Neveléstörténet II.

2.

Pedagógia szigorlat

3.

Gyermekirodalom

4.

Személyiség- és
kommunikációfejlesztés

5.

Bábpedagógia

6.

Matematikai nevelés II.

7.

Környezeti nevelés

8.

Természetismeret gyakorlat II.

9.

Vizuális nevelés IV.

10. Óvodai zenei nevelés II.
Testnevelés módszertana:
11.
labda
12. Gyakorlati képzés IV.

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel

BAOPL_4_01

4/4 G

2

BAOPL_3_02

0/0 S

-

4/4 K

2

0/8 G

2

0/8 G

2

4/4 K

2

BAOPL_3_07

0/8 K

2

BAOPL_3_08

0/4 G

2

BAOPL_3_09

0/8 G

2

BAOPL_3_10

0/8 G

2

BAOPL_3_11

0/8 G

2

BAOPL_1_11

0/3 G

6

BAOPL_3_13

BAOPL_4_02
BAOPL_4_03
BAOPL_4_04

BAOPL_4_05
BAOPL_4_06
BAOPL_4_07
BAOPL_4_08
BAOPL_4_09
BAOPL_4_10
BAOPL_4_11

BAOPL_4_12

Kötelező kreditek összesen:

26

Kötelezően és szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

4

ÖSSZES KREDITPONT:

30

Összefüggő külső szakmai gyakorlat

30 óra

-

Pedagógia szigorlat résztárgyai: Általános pedagógia, Játék pedagógiai feltételei I-II., Nevelés
és oktatás elmélete, Neveléstörténet I-II., Óvodapedagógia
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5. Őszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

1.

Művelődéstörténet

2.

Zeneirodalom

3.

Fejlesztőpedagógia

4.

Anyanyelvi nevelés
gyakorlata

5.

Kortárs gyermekirodalom
és olvasáskultúra

6.

Művészettörténet
kisgyermekpedagógiai
aspektusai

7.

Személyiségfejlesztés
zenével

8.

Gyakorlati képzés V.

9.

Informatika az óvodában

Tantárgy kódja
BAOPL_5_01
BAOPL_5_02
BAOPL_5_03
BAOPL_5_04

BAOPL_5_05

BAOPL_5_10

BAOPL_5_07

BAOPL_5_08
BAOPL_5_09

Óraszám,
Kredit
vizsga
8/0 K

3

4/0 K

2

4/4 K

2

4/4 K

2

0/8 K

2

4/0 K

2

0/8 G

2

0/3 G

6

0/8 G

2

Kötelező kreditek összesen:

23

Kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke:

7

ÖSSZES KREDITPONT:

30

30 óra

Összefüggő külső szakmai gyakorlat

103

-

Előfeltétel

BAOPL_4_12

6. Tavaszi félév
Tantárgy neve

Ssz.

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel

1.

Etika

BAOPL_6_01

4/0 K

2

2.

Szintetizáló vizuális
módszertan

BAOPL_6_08

4/0 K

2

3.

Nevelésszociológia

BAOPL_6_03

4/4 K

3

4.

Gyógytestnevelés

BAOPL_6_04

4/4 K

2

BAOPL_1_11

5.

Gyakorlati képzés VI.

BAOPL_6_05

0/3 G

4

BAOPL_5_08

6.

Zárófoglalkozás

BAOPL_6_06

0/0 Z

0

7

Záródolgozat

BAOPL_6_07

0/0/Z

10

Kötelező kreditek összesen:

23

Kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke:

7

ÖSSZES KREDITPONT:

30

30 óra

Összefüggő külső szakmai gyakorlat
(a Zárófoglalkozást megelőzően)

BAOPL_4_09

-

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- a szakdolgozat kreditértékével csökkentett kreditmennyiség (170 kredit) megszerzése
- szigorlatok teljesítése
- gyakorlati záróvizsga teljesítése
- szakdolgozat elkészítése, benyújtása, elfogadása
A diploma kiadásának feltétele:
- képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsga teljesítése
Záróvizsga:
- szakdolgozat megvédése (bizottság előtt)
- komplex záróvizsgatételek alapján a záróvizsga teljesítése
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7.1. Óvodapedagógus szakon, levelező tagozaton kötelezően választható tárgyak jegyzéke
Amennyiben a hallgató levelező tagozaton nem vesz fel specializációt ezek közül a tárgyak
közül választhat.

Tantárgy neve

Félév Tantárgy kódja

Órasz.
vizsga

Kredit

Fenntartható fejlődésre nevelés
elmélete

3

BAOPL_KV_05

8/0K

3

Fenntartható fejlődésre nevelés
gyakorlata

4

BAOPL_KV_13

4/4G

2

Anyanyelvi fejlesztés és
médiakultúra

5

BAOPL_KV_14

4/4K

2

Nyelvtan és nyelvművelés

4

BOPL_KV_07

4/4G

2

Család-gyermekvédelmi ismeretek

5

BOPL_KV_03

4/4K

2

Romológia

6

BAOPL_KV_15

4/4K

3

Összehasonlító óvodapedagógia

6

BAOPL_KV_16

8/0K

2

Erdőpedagógia

5

BAOPL_KV_17

4/4G

2

Szociálpszichológia

1

BAOPL_KV_01

4/0K

2

Csoportlélektan

6

BAOPL_KV_18

4/0K

2

Képzőművészeti alkotások
elemzése II.

6

BAOPL_KV_19

8/0G

2

Magyar énekes népszokások

2

BAOPL_KV_02

8/0G

3

Vízi gyakorlatok, gyógyúszás

3

BAOPL_KV_20

0/8G

2

Állatismeret és zoopedagógia

5

BAOPL_KV_21

4/4G

2

Általános jog és igazgatási ismeretek

1

BAOPL_KV_22

4/4

3
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Előfeltétel

BAOPL_KV_
05

7.2. Óvodapedagógus szakon, levelező tagozaton szabadon választható tárgyak jegyzéke

Tantárgy neve

Félév

Tantárgy
kódja

Órasz.
vizsga

Kredit

Egészségpszichológia és mentálhigiéné

4

BAOPL_SZV_08

4/0K

2

A gyermekkor kötődései

2

BAOPL_SZV_03

0/8G

2

Zenei kreativitás fejlesztése

6

BAOPL_SZV_24

8/0G

2

Testnevelés módszertana:
szabadidősportok

1

BAOPL_SZV_02

0/8G

2

Gyermekkortörténet

6

BAOPL_SZV_25

8/0K

2

History of Childhood

4

BAOPL_SZV_09

0/8G

4

Early Childhood Pedagogy

5

BAOPL_SZV_26

0/8G

4

Felsőoktatás és a pedagógusképzés
története

4

BAOPL_SZV_10

8/0K

3

Egészségfejlesztés

2

BAOPL_SZV_04

8/0K

3

Egészséges életmódra nevelés

6

BAOPL_SZV_27

8/0K

2

Tanácsadás szülőknek

6

BAOPL_SZV_28

4/4G

2

Szubkultúrák

3

BAOPL_SZV_07

0/8G

3

Festészet-grafika

4

BAOPL_SZV_12

4/4G

2

Ember és képzőművészet

6

BAOPL_SZV_29

4/4G

2

Zeneterápia

5

BAOPL_SZV_30

0/8G

2

Informatika

1

BAOPL_SZV_01

0/8G

2

Kommunikációs stratégiák

3

BAOPL_SZV_31

4/4G

2

Kompetencia alapú pedagógia

3

BAOPL_SZV_32

8/0G

3

Reformpedagógia

5

BAOPL_SZV_33

8/0G

3

Az individuálpszichológia elmélete és
gyakorlata

6

BAOPL_SZV_34

4/8K

3

Die Grundlagen der
Individualpsychologie

4

BAOPL_SZV_35

4/0K

4

Toleranciára nevelés

3

BAOPL_SZV_36

4/4G

2

Tehetséggondozás

2

BAOPL_SZV_05

8/0K

3

-

Drámapedagógia

5

BAOPL_SZV_37

0/8K

2

-

Kézműves kismesterségek

6

BAOPL_SZV_38

4/4G

2

A gyermek- és ifjúkor pszichés zavarai

4

BAOPL_SZV_39

1/0

2

Kultúrák sokszínűsége

2

BAOPL_SZV_40

2/0

2
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-

-

7.3 Óvodapedagógus szakon levelező tagozaton választható specializációk
7.3.1 Óvodapedagógus szak német nyelv az óvodában specializáció
Mintatanterv – levelező tagozat
Ssz.

Tantárgy neve

Órasz.
vizsga

Tantárgy kódja

Kredit

Típus

A specializációhoz tartozó kötelezően választható FELVEENDŐ tárgyak
1. Őszi félév
1.

Német nyelvtan I.

BAOPL_SPN_01

4/4 G

2

Összesen:

2

KV

2. Tavaszi félév
1.

Német nyelvi kommunikációs
gyakorlatok I.

BAOPL_SPN_02

2.

Német-magyar kétnyelvű óvodai
foglalkozások módszertana I.

BAOPL_SPN_03

0/8 G

2

4/4 G

2

Összesen:

4

SZV
KV

3. Őszi félév
1.

Kétnyelvűség elmélete és
gyakorlata

BAOPL_SPN_04

2.

Német-magyar kétnyelvű óvodai
foglalkozások módszertana II.

BAOPL_SPN_05

4/4 G

2

4/4 G

2

Összesen:

4

KV
KV

4. Tavaszi félév
1.

Német nyelvművelés I.

BAOPL_SPN_06

0/8 G

2

SZV

2.

Német gyermekirodalom

BAOPL_SPN_07

4/4 K

2

KV

Összesen:

4

5. Őszi félév
1.

Német nyelvi kommunikációs
gyakorlatok II.

BAOPL_SPN_08

2.

Német nyelvművelés II.

BAOPL_SPN_09

3.

Német-magyar kétnyelvű óvodai
foglalkozások módszertana III.

BAOPL_SPN_10

0/8 G

2

0/8 G

2

4/4 G

2

Összesen:

6

KV
KV
KV

6. Tavaszi félév
1.

Német nyelvi kommunikációs
gyakorlatok III.

BAOPL_SPN_11

0/8 G

2

SZV

2.

Német nyelvművelés III.

BAOPL_SPN_12

0/8 G

2

SZV

3.

Német-magyar kétnyelvű óvodai
foglalkozások módszertana IV.

BAOPL_SPN_13

4/4 K

2

KV

4.

Országismeret

BAOPL_SPN_14

4/4 K

2

SZV

5.

Német módszertani szigorlat

BAOPL_SPN_15

0/0 S

0

KV

Összesen:

8

A specializáción kötelező összes kredit:

28

107

Megjegyzés: A specializációt óvodapedagógus levelező tagozatos hallgatók is felvehetik.
A megszerzett, előírt kreditszám, a specializációk teljesítése esetén a hallgató a diploma mellé
igazolást, (betétlapot) kap.
A specializációban megszerezhető összes kredit száma: 28 kredit
A specializáció felvétele az alap-középfok közötti szinten lévő, legalább B1, B2 komplex
(korábban alap vagy középfokú C típusú) nyelvvizsgával már rendelkező hallgatóknak ajánlott.
A specializációt az veheti fel, aki német nyelvi írásbeli felmérőt írt és azon megfelelt és/vagy
oktatói felkérésre szóbeli Nyelvi alkalmassági vizsgán is részt vett. Államilag elismert, B2, vagy
C1 komplex (korábban középfokú, vagy felsőfokú C) típusú nyelvvizsgával rendelkező
hallgatóknak nem szükséges felmérőt írni. A specializáció megfelelő számú jelentkező esetén
indítható.
A Német módszertani szigorlat teljesítése kötelező.
A szigorlat résztárgyai:
Német gyermekirodalom, Német-magyar kétnyelvű óvodai foglalkozások módszertana I-IV.,
Kétnyelvűség elmélete gyakorlata
Az óvodai gyakorlatot német
gyermekcsoportban kell eltölteni.

nyelvű

(kétnyelvű,

pl.

német

nemzetségi)

óvodai

A külső szakmai gyakorlatot lehetőség szerint német nyelvű (kétnyelvű, pl. német nemzetiségi)
óvodai gyermekcsoportban kell eltölteni.
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7.3.2 Óvodapedagógus szak angol nyelv az óvodában specializáció
Mintatanterv – levelező tagozat
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy
kódja

Órasz.
vizsga

Kredit

Típus

A specializációhoz tartozó kötelezően választható FELVEENDŐ tárgyak
1. Őszi félév
1.

Angol gyermekirodalom I.

BAOPL_SPA_01

4/4G

2

KV

2.

Angol kommunikációs gyakorlatok I.

BAOPL_SPA_02

0/8G

2

SZV

Összesen:

4

2. Tavaszi félév
1.

Angol gyermekirodalom II.

BAOPL_SPA_03

4/4G

2

KV

2.

Angol kommunikációs gyakorlatok II.

BAOPL_SPA_04

0/8G

2

SZV

Összesen:

4

3. Őszi félév
1.

Angol gyermekirodalom III.

BAOPl_SPA_05

4/4K

2

KV

2.

Angol kommunikációs gyakorlatok III.

BAOPL_SPA_06

0/8G

2

SZV

Összesen:

4

4. Tavaszi félév
1.

Angol kommunikációs gyakorlatok IV.

BAOPL_SPA_07

0/8K

2

2.

A magyar angol két tannyelvű óvodai
foglalkozások módszertana I.

BAOPL_SPA_08

4/4G

2

Összesen:

SZV
KV

4

5. Őszi félév
1.

Angol kommunikációs gyakorlatok V.

BAOPL_SPA_09

0/8G

2

2.

A magyar angol két tannyelvű óvodai
foglalkozások módszertana II.

BAOPL_SPA_10

4/4G

2

3.

A magyar-angol kétnyelvűség elmélete
és gyakorlata I.

BAOPL_SPA_11

4/4G

2

Összesen:

SZV
KV
KV

6

6. Tavaszi félév
A magyar angol két tannyelvű óvodai
foglalkozások módszertana III.

BAOPL_SPA_12

4/4K

2

A magyar-angol kétnyelvűség elmélete
és gyakorlata II.

BAOPL_SPA_13

4/4K

2

KV

3.

Angol drámajátékok

BAOPL_SPA_14

0/8G

2

KV

4.

Angol módszertani szigorlat

BAOPL_SPA_15

0/0 S

2

KV

1.
2.

Összesen:

6

A specializáción kötelező összes kredit:

28
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KV

Megjegyzés: A specializációt óvodapedagógus levelezős tagozatos hallgatók is felvehetik.
A megszerzett előírt kreditszám, a specializációk teljesítése esetén a hallgató a diploma mellé
igazolást, (betétlapot) kap.
A specializációban megszerezhető összes kredit száma: 28 kredit
A specializáció felvétele az alap-középfok közötti szinten lévő, legalább B1, B2 komplex
(korábban alap vagy középfokú C típusú) nyelvvizsgával már rendelkező hallgatóknak ajánlott.
A specializációt az veheti fel, aki német nyelvi írásbeli felmérőt írt és azon megfelelt és/vagy
oktatói felkérésre szóbeli Nyelvi alkalmassági vizsgán is részt vett. Államilag elismert, B2, vagy
C1 komplex (korábban középfokú, vagy felsőfokú C) típusú nyelvvizsgával rendelkező
hallgatóknak nem szükséges felmérőt írni. A specializáció megfelelő számú jelentkező esetén
indítható.
Az Angol módszertani szigorlat teljesítése kötelező.
Szigorlat résztárgyai: Angol gyermekirodalom I-III., A magyar angol két tannyelvű óvodai
foglalkozások módszertana I-III., A magyar angol kétnyelvűség elmélete és gyakorlata I-II.
Az óvodai gyakorlatot angol nyelvű (kétnyelvű) óvodai gyermekcsoportban kell eltölteni.
A külső szakmai gyakorlatot
gyermekcsoportban kell eltölteni.

lehetőség

szerint
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angol

nyelvű

(kétnyelvű)

óvodai

8. ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY
Szakirányfelelős: Babai Zsófia adjunktus
A képzési cél:
olyan értelmiségi óvodapedagógus szakemberek képzése, akik jól megalapozott általános és
szakmai műveltségük, fejlett pedagógiai képességeik, ön- és emberismeretük, gyermekközpontú,
érzelem gazdag beállítódásuk birtokában - a családdal és a társadalmi környezettel
együttműködve - alkalmasak az óvodás gyermek tudatos nevelésére, az egyetemes és nemzeti
értékek, erkölcsi normák közvetítésére, valamint a speciális nemzetiségi célok és feladatok
eredményes megoldására
A diploma megnevezése, végzettségi szint, szakképzettség:
- A diploma megnevezése: Német nemzetiségi óvodapedagógus
- A végzettségi szint: alapfokozat (BA)
- Nemzetiségi nyelvi kimeneti szint: Német C1 (felsőfokú) komplex
A képzés tartalma:
Speciális szakmai (nemzetiségi) tárgyak:
Egyes nemzetiségi és speciális szakterületekhez kapcsolódó szaktárgyak: Német
gyermekirodalom, Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, Nemzetiségi ismeretek, Német
nyelvtan, Német nyelvművelés, Országismeret, Nemzetiségi közművelődés
Gyakorlatok: óvodai gyakorlat, - területi -, szakmai, nyári gyakorlat. (részben külföldön)
Szakdolgozat: Német nyelven, vagy magyarul, de külön német nyelvű évfolyamdolgozattal
Idegen nyelv: Második idegen nyelv (angol) felvételére szabadon választható lehetőség a 2.
félévtől, alapfokot megközelítő szintről, előzetes felmérő alapján.
Szigorlatok:
Pszichológia szigorlat résztárgyai: Általános pszichológia,
Fejlődéspszichológia, Játékpszichológia, Pedagógiai pszichológia

Személyiségpszichológia,

Pedagógia szigorlat résztárgyai: Általános pedagógia, Játék pedagógiai feltételei I-II., Nevelés
és oktatás elmélete, Neveléstörténet I-II. Óvodapedagógia
Német nemzetiségi szigorlat résztárgyai: Nemzetiségi ismeretek I-II. Német óvodai
foglalkozások módszertana I-V., Kétnyelvűség, Német gyermekirodalom
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
- a szakdolgozat kreditértékével csökkentett kreditmennyiség (176 kredit) megszerzése
- szigorlatok teljesítése
- gyakorlati záróvizsga teljesítése
- szakdolgozat elkészítése, benyújtása, elfogadása
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8.1. Mintatanterv – német nemzetiségi szakirány, nappali tagozat

1. Őszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
Kredit
vizsga

Előfeltétel

1.

Filozófia

BAOPN_1_01

2/0 K

3

-

2.

Általános pedagógia

BAOPN_1_22

1/0 K

2

-

3.

A játék pedagógiai feltételei I.

BAOPN_1_03

2/1 K

3

-

4.

Általános pszichológia

BAOPN_1_04

1/0 K

2

-

5.

Fejlődéspszichológia

BAOPN_1_05

1/1 K

2

-

6.

Önismeret

BAOPN_1_06

0/2 G

2

-

7.

Beszédművelés

BAOPN_1_07

0/2 G

2

-

8.

Vizuális nevelés I.

BAOPN_1_08

0/2 G

2

-

9.

Alapfokú zeneelmélet

BAOPN_1_09

0/2 G

2

-

10.

Anatómia élettan egészségtan

BAOPN_1_10

1/1 K

2

-

11.

Testnevelés elmélete és
módszertana: gimnasztika

BAOPN_1_11

1/2 K

2

-

12.

Gyakorlati képzés I.

BAOPN_1_12

0/3 G

3

-

13.

Szintetizáló német nyelvtan I.

BAOPN_N_01

1/1 K

2

14.

Német nemzetiségi óvodai
foglalkozások módszertana I.

BAOPN_N_02

1/1 G

2

Kötelező kreditek összesen:

112

31

2. Tavaszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel

1.

Kutatásmódszertan

BAOPN_2_01

2/0 G

3

2.

Nevelés és oktatás elmélet

BAOPN_2_22

1/1 G

2

BAOPN_1_02

3.

A játék pedagógiai feltételei II.

BAOPN_2_03

0/2 G

2

BAOPN_1_03

4.

Személyiségpszichológia

BAOPN_2_04

0/1 G

2

BAOPN_1_04

5.

Játékpszichológia

BAOPN_2_25

1/1 G

2

BAOPN_1_05

6.

Ökológia és környezetvédelem
az óvodában

BAOPN_2_27

1/1 G

2

7.

Vizuális nevelés II.

BAOPN_2_07

0/2 G

2

BAOPN_1_08

8.

Hangszerismeret, -játék

BAOPN_2_08

0/2 G

2

BAOPN_1_09

9.

Testnevelés módszertana: torna

BAOPN_2_09

0/2 G

2

BAOPN_1_11

10.

Gyakorlati képzés II.

BAOPN_2_10

0/3 G

5

BAOPN_1_12

11.

Népköltészet I.

BAOPN_2_31

1/1 G

2

12.

Német nemzetiségi óvodai
foglalkozások módszertana II.

BAOPN_N_03

1/1 G

2

13.

Német nyelvi kommunikációs
gyakorlatok I.

BAOPN_N_04

0/2 G

2

Kötelező kreditek összesen:

113

30

BAOPN_N_02

3. Őszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

1.

Óvodapedagógia

2.

Neveléstörténet I.

3.

Helyi programok pedagógiája

4.

Pedagógiai pszichológia

5.

Pszichológia szigorlat

6.

Népköltészet II.

7.

Matematikai nevelés I.

8.

Természetismeret

9.

Természetismeret gyakorlata I.

10. Vizuális nevelés III.
11. Óvodai zenei nevelés I.

12.

Testnevelés módszertana:
atlétika

13. Gyakorlati képzés III.

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

BAOPN_3_01

1/1 K

2

1/1 K

2

1/0 G

2

1/1 G

2

0/0 S

-

1/1 K

2

1/1 G

2

2/0 K

2

BAOPN_2_27

0/1 G

2

BAOPN_2_27

0/2 G

2

BAOPN_2_07

1/0 K

2

BAOPN_2_08

0/2 G

2

BAOPN_1_11

0/3 G

5

BAOPN_2_10

BAOPN_3_02
BAOPN_3_03
BAOPN_3_04
BAOPN_3_05
BAOPN_3_06
BAOPN_3_07
BAOPN_3_08
BAOPN_3_09
BAOPN_3_10
BAOPN_3_11

Előfeltétel

BAOPN_2_31

BAOPN_3_12

BAOPN_3_13

14.

Kétnyelvűség elmélete és
gyakorlata

BAOPN_N_05

1/1 K

2

15.

Német nemzetiségi óvodai
foglalkozások módszertana III.

BAOPN_N_06

1/1 G

2

Kötelező kreditek összesen:
Nyári nevelési gyakorlat

60 óra

Pszichológia szigorlat résztárgyai: Általános pszichológia,
Fejlődéspszichológia, Játékpszichológia, Pedagógiai pszichológia
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BAOPN_N_03

31
-

Személyiségpszichológia,

4. Tavaszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel

BAOPN_4_01

1/1 G

2

BAOPN_3_02

0/0 S

-

1/1 K

2

0/2G

2

0/2 G

2

1/1 K

2

BAOPN_3_07

0/2 K

2

BAOPN_3_08

0/1 G

2

BAOPN_3_09

0/2 G

2

BAOPN_3_10

0/2G

2

BAOPN_3_11

0/2 G

2

BAOPN_1_11

0/3 G

6

BAOPN_3_13

1/1 G

2

BAOPN_N_06

0/2 G

2

1/1 K

2

1.

Neveléstörténet II.

2.

Pedagógia szigorlat

3.

Gyermekirodalom

4.

Személyiség- és
kommunikációfejlesztés

5.

Bábpedagógia

BAOPN_4_05

6.

Matematikai nevelés II.

BAOPN_4_06

7.

Környezeti nevelés

BAOPN_4_07

8.

Természetismeret gyakorlat II.

BAOPN_4_08

9.

Vizuális nevelés IV.

BAOPN_4_09

10. Óvodai zenei nevelés II.

BAOPN_4_10

11. Testnevelés módszertana: labda

BAOPN_4_11

12. Gyakorlati képzés IV.

BAOPN_4_12

13.

Német nemzetiségi óvodai
foglalkozások módszertana IV.

14. Német nyelvművelés I.
Német nemzetiségi
15.
közművelődés

BAOPN_4_02
BAOPN_4_03
BAOPN_4_04

BAOPN_N_07

BAOPN_N_08
BAOPN_N_09

Kötelező kreditek összesen:
Összefüggő külső szakmai gyakorlat

90 óra

32
-

Pedagógia szigorlat résztárgyai: Általános pedagógia, Játék pedagógiai feltételei I-II., Nevelés
és oktatás elmélete, Neveléstörténet I-II. Óvodapedagógia
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5. Őszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

1.

Művelődéstörténet

2.

Zeneirodalom

3.

Fejlesztőpedagógia

4.

Anyanyelvi nevelés gyakorlata

5.

Kortárs gyermekirodalom és
olvasáskultúra

6.

Művészettörténet kisgyermek
pedagógiai aspektusai

7.

Személyiségfejlesztés zenével

8.

Informatika az óvodában

9.

Gyakorlati képzés V.

10.

Német gyermekirodalom I.

11.

Német nemzetiségi óvodai
foglalkozások módszertana V.

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

BAOPN_5_01

2/0 K

3

1/0K

2

1/1 K

2

1/1 K

2

0/2K

2

1/0 K

2

0/2G

2

0/2 G

2

0/3 G

6

1/1 K

2

1/1 G

2

BAOPN_N_0
7

0/2 K

2

BAOPN_N_0
8

1/1 K

2

BAOPN_5_02
BAOPN_5_03
BAOPN_5_04
BAOPN_5_05

BAOPN_5_10

BAOPN_5_07
BAOPN_5_08
BAOPN_5_09
BAOPN_N_10
BAOPN_N_11

BAOPN_N_12
12.

Német nyelvművelés II.

13.

Német nemzetiségi
ismeretek I.

Előfeltétel

BAOPN_N_13

Kötelező kreditek összesen:
Összefüggő külső szakmai gyakorlat

90 óra

116

31
-

BAOPN_4_12

6. Tavaszi félév
Tantárgy neve

Ssz.
1.

Etika

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

BAOPN_6_01

1/0 K

2

1/0 K

2

1/1 K

3

1/1 K

2

BAOPN_1_11

0/3 G

4

BAOPN_5_09

0/0 Z

0

0/0/Z

10

0/2 G

2

BAOPN_N_10

0/2 G

2

BAOPN_N_04

1/1 G

2

BAOPN_N_13.

1/1 K

2

0/0 S

0

BAOPN_6_08
2.

Szintetizáló vizuális
módszertan

3.

Nevelésszociológia

4.

Gyógytestnevelés

5.

Gyakorlati képzés VI.

6.

Zárófoglalkozás

7

Záródolgozat

8.

Német gyermekirodalom II.

9.

Német nyelvi kommunikációs
gyakorlatok II.

10.

Német nemzetiségi
ismeretek II.

11.

Országismeret

12.

Német nemzetiségi szigorlat

BAOPN_6_03
BAOPN_6_04
BAOPN_6_05
BAOPN_6_06
BAOPN_6_07
BAOPN_N_14

Előfeltétel

BAOPN_4_09

BAOPN_N_15

BAOPN_N_16

BAOPN_N_17
BAOPN_N_18

Kötelező kreditek összesen:

31

Német nemzetiségi szigorlat résztárgyai: Nemzetiségi ismeretek I-II. Német óvodai
foglalkozások módszertana I-V., Kétnyelvűség, Német gyermekirodalom
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8.2. Mintatanterv – német nemzetiségi szakirány, levelező tagozat

1. Őszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel

1.

Filozófia

BAOPL_1_01

8/0 K

3

-

2.

Általános pedagógia

BAOPL_1_02

4/0 K

2

-

3.

A játék pedagógiai feltételei I.

BAOPL_1_03

8/4 K

3

-

4.

Általános pszichológia

BAOPL_1_04

4/0 K

2

-

5.

Fejlődéspszichológia

BAOPL_1_05

4/4 K

2

-

6.

Önismeret

BAOPL_1_06

0/8 G

2

-

7.

Beszédművelés

BAOPL_1_07

0/4 G

2

-

8.

Vizuális nevelés I.

BAOPL_1_08

0/4 G

2

-

9.

Alapfokú zeneelmélet

BAOPL_1_09

0/4 G

2

-

10.

Anatómia élettan egészségtan

BAOPL_1_10

4/4 K

2

-

11.

Testnevelés elmélete és
módszertana: gimnasztika

BAOPL_1_11

4/8 K

2

-

12.

Gyakorlati képzés I.

BAOPL_1_12

0/3 G

3

-

13.

Szintetizáló német nyelvtan I.

BAOPLN_1_01

4/4 K

2

14.

Német nemzetiségi óvodai
foglalkozások módszertana I.

BAOPLN_1_02

4/4 G

2

Kötelező kreditek összesen:
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31

2. Tavaszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

1.

Kutatásmódszertan

BAOPL_1_13

8/0 G

3

2.

Nevelés és oktatás elmélet

BAOPL_1_14

4/4 G

2

3.

A játék pedagógiai feltételei II.

BAOPL_1_15

0/8 G

2

4.

Személyiségpszichológia

BAOPL_1_16

0/4 G

2

5.

Játékpszichológia

BAOPL_1_17

4/4 G

2

6.

Ökológia és környezetvédelem
az óvodában

BAOPL_1_60

4/4 G

2

7.

Vizuális nevelés II.

BAOPL_1_20

0/8 G

2

8.

Hangszerismeret, -játék

BAOPL_1_21

0/8 G

2

9.

Testnevelés módszertana: torna

BAOPL_1_22

0/8 G

2

10.

Gyakorlati képzés II.

BAOPL_1_23

0/3 G

5

11.

Népköltészet I.

BAOPL_1_18

4/4 G

2

12.

Német nemzetiségi óvodai
foglalkozások módszertana II.

BAOPLN_2_01

4/4 G

2

13.

Német nyelvi kommunikációs
gyakorlatok I.

BAOPLN_2_02

0/8 G

2

Kötelező kreditek összesen:
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30

Előfeltétel

BAOPL_1_03

BAOPL_1_08

BAOPL_1_12

BAOPLN_1_02

3. Őszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel

1.

Óvodapedagógia

BAOPL_3_01

4/4 K

2

2.

Neveléstörténet I.

BAOPL_3_02

4/4 K

2

3.

Helyi programok pedagógiája

BAOPL_3_03

4/0 G

2

4.

Pedagógiai pszichológia

BAOPL_3_04

4/4 G

2

5.

Pszichológia szigorlat

BAOPL_3_05

0/0 S

-

6.

Népköltészet II.

BAOPL_3_06

4/4 K

2

7.

Matematikai nevelés I.

BAOPL_3_07

4/4 G

2

8.

Természetismeret

BAOPL_3_08

8/0 K

2

BAOPL_2_06

9.

Természetismeret gyakorlata I.

BAOPL_3_09

0/4 G

2

BAOPL_2_06

10. Vizuális nevelés III.

BAOPL_3_10

0/8 G

2

BAOPL_2_07

11. Óvodai zenei nevelés I.

BAOPL_3_11

4/0 K

2

BAOPL_3_12

0/8 G

2

BAOPL_3_13

0/3 G

5

12.

Testnevelés módszertana:
atlétika

13. Gyakorlati képzés III.

14.

Kétnyelvűség elmélete és
gyakorlata

BAOPLN-3-01

4/4 K

2

15.

Német nemzetiségi óvodai
foglalkozások módszertana III.

BAOPLN-3-02

4/4 G

2

Kötelező kreditek összesen:
Nyári nevelési gyakorlat

30 óra

Pszichológia szigorlat résztárgyai: Általános pszichológia,
Fejlődéspszichológia, Játékpszichológia, Pedagógiai pszichológia
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BAOPL_2_11

BAOPL_2_10

BAOPLN_2_01

31
-

Személyiségpszichológia,

4. Tavaszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel
BAOPL_3_02

1.

Neveléstörténet II.

BAOPL_4_01

4/4 G

2

2.

Pedagógia szigorlat

BAOPL_4_02

0/0 S

-

3.

Gyermekirodalom

BAOPL_4_03

4/4 K

2

4.

Személyiség- és
kommunikációfejlesztés

BAOPL_4_04

0/8G

2

5.

Bábpedagógia

BAOPL_4_05

0/8 G

2

6.

Matematikai nevelés II.

BAOPL_4_06

4/4 K

2

7.

Környezeti nevelés

BAOPL_4_07

0/8 K

2

8.

Természetismeret gyakorlat II.

BAOPL_4_08

0/4 G

2

9.

Vizuális nevelés IV.

BAOPL_4_09

0/8 G

2

10. Óvodai zenei nevelés II.

BAOPL_4_10

0/8G

2

11. Testnevelés módszertana: labda

BAOPL_4_11

0/8 G

2

12. Gyakorlati képzés IV.

BAOPL_4_12

0/3 G

6

BAOPL_3_13.

BAOPLN-4-01

4/4 G

2

BAOPLN-3-02

14. Német nyelvművelés I.

BAOPLN-4-02

0/8 G

2

Német nemzetiségi
közművelődés

BAOPLN-4-03

4/4 K

2

13.

15.

Német nemzetiségi óvodai
foglalkozások módszertana IV.

Kötelező kreditek összesen:
Összefüggő külső szakmai gyakorlat

30 óra

BAOPL_3_07

BAOPL_3_09

32
-

Pedagógia szigorlat résztárgyai: Általános pedagógia, Játék pedagógiai feltételei I-II., Nevelés
és oktatás elmélete, Neveléstörténet I-II. Óvodapedagógia
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5. Őszi félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

Előfeltétel

1.

Művelődéstörténet

BAOPL_5_01

8/0 K

3

2.

Zeneirodalom

BAOPL_5_02

4/0K

2

3.

Fejlesztőpedagógia

BAOPL_5_03

4/4 K

2

4.

Anyanyelvi nevelés gyakorlata

BAOPL_5_04

4/4 K

2

5.

Kortárs gyermekirodalom és
olvasáskultúra

BAOPL_5_05

0/8K

2

6.

Művészettörténet kisgyerek
pedagógiai aspektusai

BAOPL_5_06

4/0 K

2

7.

Személyiségfejlesztés zenével

BAOPL_5_07

0/8G

2

8.

Informatika az óvodában

BAOPL_5_09

0/8 G

2

9.

Gyakorlati képzés V.

BAOPL_5_08

0/3 G

6

10.

Német gyermekirodalom I.

BAOPLN-5-01

4/4 K

2

11.

Német nemzetiségi óvodai
foglalkozások módszertana V.

BAOPLN-5-02

4/4 G

2

BAOPLN-401

12.

Német nyelvművelés II.

BAOPLN-5-03

0/8 K

2

BAOPLN-402

13.

Német nemzetiségi
ismeretek I.

BAOPLN-5-04

4/4 K

2

Kötelező kreditek összesen:
Összefüggő külső szakmai gyakorlat

30 óra
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31
-

BAOPL_4_12

6. Tavaszi félév
Tantárgy neve

Ssz.

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

1.

Etika

BAOPL_6_01

4/0 K

2

2.

Szintetizáló vizuális
módszertan

BAOPL_6_02

4/0 K

2

3.

Nevelésszociológia

BAOPL_6_03

4/4 K

3

4.

Gyógytestnevelés

BAOPL_6_04

4/4 K

2

5.

Gyakorlati képzés VI.

BAOPL_6_05

0/3 G

4

6.

Zárófoglalkozás

BAOPL_6_06

0/0 Z

0

7

Záródolgozat

BAOPL_6_07

0/0/Z

10

8.

Német gyermekirodalom II.

BAOPLN-5-01

0/8 G

2

9.

Német nyelvi kommunikációs
gyakorlatok II.

BAOPLN-5-02

0/8 G

2

10.

Német nemzetiségi ismeretek
II.

BAOPLN-5-03

4/4 G

2

11.

Országismeret

BAOPLN-5-04

4/4 K

2

12.

Német nemzetiségi szigorlat

BAOPLN-5-05

0/0 S

0

Kötelező kreditek összesen:
Összefüggő külső szakmai gyakorlat
(a Zárófoglalkozást megelőzően)

30 óra

Előfeltétel

BAOPL_5_08

BAOPLN-5-01
BAOPLN_2_02

BAOPLN-5-04

31

-

Német nemzetiségi szigorlat résztárgyai: Nemzetiségi ismeretek I-II. Német óvodai
foglalkozások módszertana I-V., Kétnyelvűség, Német gyermekirodalom
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9. Gyakorlati képzés óvodapedagógus szakon
A gyakorlati képzés célja: A gyakorlati képzés célja, hogy a képesítési követelményekben
megfogalmazott képzési célnak megfelelően készítsen fel az elméleti ismeretek gyakorlati
alkalmazásával, humánus nevelői attitűd alakításával, a tudatos nevelő- fejlesztő munkához
szükséges képességek, készségek fejlesztésével az óvodapedagógus hivatásra.
A gyakorlati képzés felépítése
1. I. félév: A tapasztalatszerzés szakasza (I. MODUL)
- tájékozódás, ismerkedés, tapasztalatgyűjtés az óvodában egyéni és csoportos
hospitálás formájában
- bekapcsolódás az óvodai nevelő munkába, elsősorban gondozási feladatokkal,
csoportszobai és udvari játéktevékenységekkel
- látogatás egy bölcsődében csoportos hospitálás formájában
- módszertani stúdiumok elméleti anyagához kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok
gyűjtése különös hangsúllyal a játék, a vizuális nevelés és testnevelés területéről
2. II-III. félév: A pedagógiai tevékenység alapozó szakasz (II. MODUL)
- bekapcsolódás az óvodai nevelő munkába a gondozási feladatok mellett játék,
mese, testnevelés és vizuális jellegű tevékenységekkel egyéni és csoportos
hospitálás formájában
- módszertani stúdiumok elméleti anyagához kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok
gyűjtése különös hangsúllyal a játék, anyanyelvi nevelés, vizuális és zenei
nevelés, valamint a testnevelés területéről
- nyári nevelési gyakorlat elvégzése
- iskolalátogatás csoportos hospitálás formájában
3. IV-V. félév: A pedagógiai tevékenység gyakorló szakasza (III. MODUL)
- ismerkedés és tapasztalatgyűjtés a helyi pedagógiai programokról gyakorló
óvodáinkban csoportos hospitálás formájában
- fokozódó önállósággal az adott félév nevelési feladatainak megoldása, ezen belül
félévenként más-más terület kiemelt gondozása: anyanyelvi nevelés, vizuális
nevelés, ének-zenei nevelés, testnevelés, a külső világ tevékeny megismerése
- 3-3 hetes összefüggő külső szakmai gyakorlat teljesítése
- módszertani stúdiumok elméleti anyagához kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok
gyűjtése különös hangsúllyal az ének-zenei nevelés, matematikai nevelés, a
környezet megismerésére nevelés területéről
4. VI. félév: A pedagógiai feladatok önálló ellátása (IV. MODUL)
- zárófoglalkozás egyéni gyakorlat formájában, portfólió jellegű záródokumentáció
elkészítése kompetencia alapú önreflexiókkal
- a gyermekcsoport óvodai életének, napi-heti rendjének önálló tervezése,
szervezése, vezetése, a csoport pedagógiai programjához igazodva
- a komplex óvodapedagógusi munka megvalósítására való törekvés /felkészülés,
tervezés, szervezés, megvalósítás/
- az aktuális nevelési feladatok ellátása a gyermeki életkori és egyéni
sajátosságokra való tekintettel
- csoportos tapasztalatszerzés az óvodapedagógiai feladatok önálló ellátásáról
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Gyakorlati képzés I.
A képzés szervezeti- és időkeretei:
Képzési forma

Intézmény

Időkeret

Egyéni gyakorlat

óvoda

5x6 óra/fő
/csoportban/
heti 0/2 óra

Csoportos
gyakorlat

óvodai
gyerekcsoport
BPK tanterme

heti 0/1 óra

Irányító
szakember
gyakorlatvezető
óvodapedagógus
gyakorlatvezető
óvodapedagógus
gyak.vez.tanár
óvodai
szakvezető
gyak.vez.tanár

Megjegyzés
gyak.vez.tanár
szervezésében
csoportos
hospitálás
a tapasztalatok
megbeszélése

A gyakorlati képzés célja:
A pedagógushivatáshoz és a gyerekekhez való pozitív érzelmi viszony megalapozása.
A gyakorlati képzés feladatai:
- Az óvodapedagógus gyermeket elfogadó és modellnyújtó magatartásának megfigyelése,
viselkedésmódjának utánzása.
- Az óvodáskorú gyermek szükségleteinek megismerése, kielégítésükre alkalmazott eljárások,
módszerek megfigyelése, alkalmazása és gyakorlása egyéni hospitáláson, elemzése a
csoportos gyakorlaton.
- Ismerkedés, tájékozódás, tapasztalatszerzés az óvodai gondozásról, nevelésről, a bölcsődei
gondozásról, a gyermek és a nevelő kapcsolatáról, kapcsolattartási formáiról.
- Tapasztalatszerzés óvodapedagógus-gyerek, gyerek-gyerek között folyó kommunikáció
jellemzőiről, illetve a gyerekek játék- és munka jellegű tevékenységeiről, az ezt segítő
óvodapedagógusi magatartásról.
- Ismerkedés a csoport életrendjével, szokásrendjével, hagyományaival, részvétel az ünnepek,
ünnepi előkészületek teendőiben.
- Egy-egy nevelési részfeladat önálló megoldása egyéni hospitálás alkalmával (játék a
csoportszobában és a szabadban, lehetőség szerint: mondókázás, mese, énekes-mozgásos
játék stb.).
- A gyakorlatvezető óvodapedagógus értékeli a hallgatókat az egyéni hospitáláson elvégzett
feladatairól, megerősítést ad a jól alkalmazott nevelői viselkedésmódról, a továbbfejlesztés
szándékával megfogalmazza észrevételeit a hospitálás alatti magatartásról.
- Segíti a hallgatót a felkészülésben, biztosítja az önkipróbálás lehetőségét egy-egy részfeladat
megoldásában.
Az egyéni óvodai hospitálás feladatai:

-

Az óvodapedagógus gyermeket elfogadó és modellnyújtó magatartásának megfigyelése, a
játék- és munka jellegű tevékenységeket segítő viselkedésmódjának utánzása.
Az óvodapedagógus és a gyermekek között folyó kommunikáció megfigyelése,
kezdeményezése és fenntartása, a gyermekek egymás közötti kommunikációjának
figyelemmel kísérése, szükség esetén a konfliktusok feloldására tett kísérlettel.
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-

-

Az óvodáskorú gyermekek és gyermekcsoport szükségleteinek megismerése, kielégítésükre
alkalmazott eljárások, módszerek alkalmazása és gyakorlása, aktív bekapcsolódás az óvodai
gondozási feladatokba.
Ismerkedés a csoport életrendjével, szokásrendjével, hagyományaival, részvétel az ünnepek,
ünnepi előkészületek teendőiben.
Egy-egy nevelési részfeladat önálló megoldása egyéni hospitálás alkalmával (játék a
csoportszobában és a szabadban, lehetőség szerint: mondókázás, mese, énekes-mozgásos
játék stb.).

Az egyéni óvodai hospitálás megfigyelési szempontja:
- Tárgyi környezet megfigyelése: csoportszoba és berendezése, kisegítő helyiségek (mosdó,
öltöző, konyha, stb.), udvar, játékeszközök.
- Személyi feltételek megfigyelése: gyermekek létszáma, csoport életkori összetétele,
óvodapedagógusok, dajkák, óvodavezető stb.
- A gyermekcsoport életrendjének megfigyelése: hetirend, napirend, szokásrend, a gyereke
jelei, önkiszolgálás, naposi rendszer, stb.
- A nevelő, fejlesztő tevékenység megfigyelése: gyerekek és óvodapedagógus kapcsolata,
társakkal való kapcsolatok, játék-, munka-, és tanulási tevékenység sajátosságai, szervezése.
Az egyéni hospitálás és gyakorlat javasolt időkeretei:
Az I. félévben a hallgató 3-4 napot délelőtt és 1-2 napot délután hospitáljon az óvodában az első
félév során meghatározott időbeosztás szerint. Az egyéni hospitálás rendje mindig
alkalmazkodjon az adott óvoda, óvodai csoport életrendjéhez, vagy az óvodapedagógus
időbeosztásához. Péntek délutánra egyéni hospitálás nem tervezhető.
Csoportos óvodai gyakorlat feladatai:
A csoportos megbeszélés szervezési feladatainak ellátásáról a gyakorlatvezető tanár
gondoskodik. Szervezésében figyelembe veszi a gyakorlati képzés folyamatának időszerű
feladatait az óvodai szakvezető véleményét és javaslatait.
A csoportos óvodai gyakorlat során az egyéni hospitálás – fentebb részlezetett - feladataival
összefüggő megfigyelési szempontokat ad a hallgatói csoportnak, amelyeket az óvodai látogatást
követő megbeszélő órán közösen értékelnek.
A csoportos óvodai gyakorlat helye az órarendben erre a célra kijelölt terem, időpontja
órarendileg meghatározott sávban található. A megbeszélés résztvevője a gyakorlatvezető
óvodapedagógus is.
A csoportos bölcsődei hospitálás megfigyelési szempontjai:
- Tárgyi feltételek megfigyelése: csoportszobák, udvar, berendezési tárgyak, játékok.
- Személyi feltételek megfigyelése: csoportba járó gyereke száma, életkor szerinti
összetétele, gondozónő, dadusok munkája.
- A gyermekcsoport életrendjének megismerése: a bölcsődevezető tájékoztatása alapján.
Írásbeli feladatok:
A hallgatók az Óvodai gyakorlati naplójukban rögzítik az egyéni hospitáláson,
bölcsődelátogatáson, és a csoportos gyakorlaton szerzett tapasztalataikat.
Feljegyzéseket készítenek megfigyeléseikről, gyakorlati feladataikról, gyakorlatvezető
óvodapedagógus elemző-értékelő megbeszéléseiről, a kötelező irodalomból, és a csoportos
megbeszélések tanulságairól. A feljegyzéseket gyakorlatvezető óvodapedagógus folyamatosan, a
gyakorlatvezető tanár ciklusosan értékeli, láttamozza.

126

A félév zárása:
A félév gyakorlati jeggyel (ötfokozatú) záródik, melynek feltétele az egyéni és csoportos
gyakorlatok és az előírt feladatok megfelelő elvégzése, a hospitálási napló szempontok szerinti
színvonalas vezetése. A félévet a gyakorlatvezető tanár az óvodai szakvezető véleményét kikérve
értékeli és lezárja.
Gyakorlati képzés II-III.
A képzés szervezeti- és időkeretei:
Képzési forma

Intézmény

Időkeret

Egyéni gyakorlat

óvoda

5x6 óra/fő
/csoportban/
heti 0/2 óra

óvodai
gyerekcsoport
Csoportos
gyakorlat

BPK tanterme

heti 0/1 óra

Nyári nevelési
gyakorlat

a hallgató által
választott külső
helyszínen

10 nap

Tantárgyakhoz
kapcsolódó
gyakorlatok

gyakorló óvoda
vagy videóanyag

20-20 óra

Irányító
Megjegyzés
szakember
gyakorlatvezető gyak.vez.tanár
óvodapedagógus szervezésében
gyakorlatvezető
csoportos
óvodapedagógus,
hospitálás
gyak.vez.tanár
gyakorlatvezető
a foglalkozás
óvodapedagógus, megbeszélése, a
gyak.vez.tanár
köv. hallgató
hospitálásának
előkészítése
mentor
koordinálja:
óv. gyak.
szakvezető
ellenőrzi a gyak.
vez. oktató
a tantárgyat
II. félév, A
oktató tanár
játék ped. felt.
szervezésében II., Népköltészet
I., Játékpszich.,
Testnevelés és
mszt: torna
Bábpedagógia
III. félév
Népköltészet II.
Óvodai zenei
nev. I.,
Ped.pszich.
Testnevelés és
mszt: atlétika

A gyakorlati képzés célja:
Bekapcsolódás az óvodai nevelőmunkába, elsősorban a gondozás, játék, mese, testnevelés és
vizuális jellegű tevékenységekkel. A tevékenységkörök tervezéséhez, szervezéséhez,
irányításához szükséges készségek és képességek gyakorlással történő alapozása.

127

A gyakorlati képzés feladatai:
- A hallgatók próbálják ki önmagukat a gyakorlatvezető óvodapedagógus segítségével kisebb
feladatok tervezésében, szervezésében és vezetésében.
 A II. félév a játéktevékenységbe való bekapcsolódás időszaka, ahol a hallgató
ötletadással, szerepvállalással és a feltételek megteremtésével segíti a gyerekek játékát.
Az alkalomnak megfelelően alkalmazza a megismert verseket, mondókákat, dalokat,
meséket, kezdeményezzen vizuális és barkácsoló tevékenységeket, vezessen
mindennapos testnevelést és/vagy mozgásos játékokat.
 A III. félévben a játéktevékenység feltételeit önállóan teremtse meg a hallgató,
alkalmazkodva a csoport életmódjához és szokásaihoz. A gyakorlatvezető
óvodapedagógus segítségével készüljön fel az anyanyelvi nevelés, a vizuális és zenei
nevelés és a testnevelés részfeladatainak gyakorlati megvalósítására.
- A hallgatók ismerjék meg a gyermekek szükségleteit, gyakorolják a kielégítésükre
alkalmazott legmegfelelőbb eljárásokat. A délutáni hospitálások során egyaránt megfigyelik
a gyakorlatvezető óvodapedagógus tevékenységét, nevelői magatartását. Önálló gyakorlásra
is kapjanak lehetőséget.
- A hallgatók figyeljék meg, és készítsenek feljegyzéseket az óvodapedagógusnak a gyermeki
tevékenységekben megvalósuló tanulást elősegítő és támogató munkájáról. A II. félévben
gyűjtsenek példákat az anyanyelvi nevelés, a vizuális nevelés és a testnevelés szervezett ill.
kötetlen tevékenységformáiról, majd a III. félévben egészítsék ki példatárukat az ének-zenei,
illetve a külső világ tevékeny megismerésére nevelés területeiről.
- Kapcsolódjanak be az ünnepek előkészítésébe, színesítsék az ünnep tartalmát önálló
műsorral, ajándékkal.
- A hallgatók tanulják meg a gyermekcsoport által ismert mondókákat, meséket, verseket,
énekes- és mozgásos szabályjátékokat.
- A hallgatók a két félév során fokozatosan szerezzenek jártasságot elméleti ismereteik
szakszerű felhasználásában, a gyakorlat során való alkalmazásában, és egymás munkájának
elemző értékelésében.
- Csoportos hospitálás keretében ismerkedjenek a hallgatók az iskolai első osztály nevelőoktató munkájával.
Az egyéni óvodai hospitálás és gyakorlat feladatai:
A megelőző felkészülés feladatai:
- teremtsen kontaktust a gyermekcsoport minden tagjával, ismerje meg a gyerekeket,
- folyamatosan figyelje a gyermek játéktevékenységét, a gyakorlatvezető
óvodapedagógusnak a játék objektív és szubjektív feltételeinek megteremtésére irányuló
munkáját, amelyben önállóan is vállaljon feladatot,
- egyre nagyobb részben önállóan gyakorolja a gondozási feladatokat,
- a gyakorlatvezető óvodapedagógus útmutatásai alapján vezessen testnevelést,
fokozatosan kapcsolódjon be az anyanyelvi, a vizuális és zenei nevelés feladatainak
megoldásába,
- tekintse át az óvodai nevelés alapprogramját és a helyi pedagógiai programot,
- ismerkedjen a csoport nevelési tervével, alkalmazkodjon napi- és hetirendjéhez,
- folyamatosan tanulja meg és alkalmazza a gyerekek által ismert verseket, mondókákat,
meséket, dalos- és szabályjátékokat,
- vegyen részt aktívan az udvari életben, mozgásos szabályjátékok szervezésében,
tanításában,
- a gyakorlatvezető óvodapedagógus folyamatosan értékelje a hallgatók hospitálási
magatartását, önállósága mértékét, szakmai igényességét.
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Az írásbeli felkészülés feladatai:
- készítsenek feljegyzéseket „Óvodai napló”-jukba hospitálási tapasztalataikról,
- az egyéni gyakorlat befejezése után rögzítse nevelőmunkájával kapcsolatos tapasztalatait
naplójában,
- a félévenként meghatározott nevelési területeknek megfelelően gyűjtsenek példaanyagot
naplójukban, és írásban elemezzék,
- írásban készüljön fel a hallgatói csoport előtti foglalkozására,
- ötleteit, elképzeléseit egy héttel a gyakorlat megkezdése előtt ismertesse a
gyakorlatvezető óvodapedagógussal és társaival,
- a kész tervet legkésőbb a csoportos gyakorlat előtti napon mutassa be a gyakorlatot
irányító pedagógusoknak.
Az egyéni hospitálás és gyakorlat javasolt időkeretei:
A II. és III. félévben a hallgató 3-4 napot délelőtt és 1-2 napot délután hospitáljon az óvodában
az első félév során meghatározott időbeosztás szerint.
A csoportos óvodai hospitálás feladatai:
A hallgatói napokat lehetőség szerint előzzék meg a félévek elején a gyakorlatvezető
óvodapedagógusok bemutató foglalkozásai. A félévek folyamán lehetőség szerint minden
hallgató kapjon lehetőséget az egyéni foglalkozásra.
A hallgatók foglalkozásaikra írásban készüljenek fel, és/vagy a foglalkozást követően rögzítsék
tapasztalataikat az óvodai szakvezető és a gyakorlatvezető tanár segítségével. Feljegyzéseiket az
„Óvodai napló”-jukba gyűjtsék. A hallgatók igény szerint kérjék ki a módszertant oktató tanár
véleményét is a felkészülésük során.
A hallgatói egyéni foglalkozásokat a megbeszéléseken kövesse elemzés, és a hallgatók
teljesítményének értékelése, melynek általános szempontjai:
- nevelői magatartás
- a gyermekek igényéhez való alkalmazkodni tudás
- szervezőkészség
- ötletesség
- szakmai igényesség
- kommunikációs készség
- elemzőkészség.
A csoport előtti foglalkozás során minden hallgató a gyakorlatvezető tanár által meghatározott
megfigyelési- elemzési szempontok alapján figyelje meg és elemezze a foglakozó munkáját és
értékelje a látottakat, melyeket az Óvodai naplójába rögzítsen a megfigyelési- elemzési
szempontoknak megfelelően.
A csoport előtti önértékelés javasolt szempontjai:
- Hogyan sikerült beilleszkedni az óvodai életbe?
- Milyen módon alakította kapcsolatát a gyerekekkel és az óvodapedagógussal?
- Jelentett-e problémát a csoport szokásaihoz való alkalmazkodás?
- Milyen nevelési feladatok megoldására nyílt lehetőség?
- Hogyan értékeli kommunikációs képességeit?
- Hospitálás alatt milyen részfeladatokat oldott meg?
- Mennyiben voltak ezek foglalkozásának előzményei?
- A tervezett és a kivitelezett feladatmegoldás összhangjának elemzése.
- Az egyes tevékenységkörökhöz tartozó elemzési szempontok megtalálhatók
mellékletekben.
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A csoportos óvodai gyakorlat javasolt időkeretei:
A II. félévben keddenként, a III. félévben szerdánként 8-12 óráig 3x45 perc, azaz 3 oktatási óra.
Ebből az óvoda életrendjéhez igazodva 2x45 percet töltenek a hallgatók az óvodai
gyermekcsoportban, 1x45 percet használnak fel elemzésre és értékelésre valamint a következő
foglalkozó előkészítésére a gyakorlatvezető oktató és az óvodapedagógus irányításával.
Az iskolai hospitálás megfigyelési szempontjai:
Az iskolai környezet megfigyelése: tárgyi feltételek (osztályterem és berendezése), személyi
feltételek (gyermeklétszám, tanítók), tanóra rendje, gyermekek tevékenysége, tanulás folyamata,
tanító tevékenysége, az óvodai és az iskolai életmódszervezés eltérő vonásai, az óvoda-iskola
átmenet jellemzői az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak tekintetében.
A félévek zárása:
A II. és a III. félév (ötfokozatú) gyakorlati jeggyel zárul, melyet az egyéni gyakorlat és a csoport
előtti foglalkozás, valamint az írásbeli tevékenységek, az elemzőmunka és a félév során
tanúsított aktivitás alapján a gyakorlatvezető tanár határoz meg az óvodapedagógussal
egyeztetve.
Nyári nevelési gyakorlat:
A gyakorlat ideje 10 nap (60 hallgatói munkaóra), melyet a hallgató az általa választott óvodában
tölt el június 15-től augusztus 25-ig terjedő időszakban, az óvoda vezetőjével történt előzetes
megbeszélés alapján. A szempontok és feladatok az óvoda aktuális viszonyainak megfelelően
érvényesek.
A III. szemeszter sikeres befejezése a nyári óvodai gyakorlattal együtt fogadható el.
A hallgató a csoportvezető óvodapedagógus teljes körű helyettesítését, valamint az óvodai
csoportban történő önálló, egyedüli munkavégzést nem vállalhatja.
Gyakorlati feladatok:
A gyermekek nyári szabadidős foglalkoztatásával a hallgató fejleszti pedagógiai képességeit,
önismeretét, gyakorolja leendő hivatását. Ennek érdekében bekapcsolódik a gondozási feladatok
ellátásába, részfeladatokat önállóan végez. Mindennapos testnevelést, és/vagy udvari mozgásos
játékokat szervez. Az udvari és/vagy csoportszobai játéktevékenységbe bekapcsolódik. Aktív
részvétel az aktuális feladatok elvégzésében.
Írásbeli feladatok:
Megfigyeli a nyári időszak óvodapedagógusi teendőit. Tájékozódik a nyári életrendről, a
gondozási feladatok jellemzőiről. Óvodai hospitálási naplójában napi bontásban rögzíti
pedagógiai tartalmú megfigyeléseit. Udvari játékgyűjteményt készít kb. 12-15 játékötlet
bemutatásával, leírásával.
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Gyakorlati képzés IV-V.
A képzés szervezeti- és időkeretei:
Képzési forma

Intézmény

Időkeret

Egyéni gyakorlat

óvoda

5x6 óra/fő

óvodai
gyerekcsoport

heti 0/2 óra

Csoportos
gyakorlat

BPK tanterme

heti 0/1 óra

Összefüggő
külső szakmai
gyakorlat

A hallgató által
választott területi
óvodában

IV. félév
3 hét
V. félév
3 hét

Tantárgyakhoz
kapcsolódó
gyakorlatok

gyakorló óvoda
vagy videóanyag

18-18 óra

Irányító
szakember
gyakorlatvezető
óvodapedagógus
gyakorlatvezető
óvodapedagógus
gyak.vez.tanár

Megjegyzés

a tantárgyat
oktató tanár
szervezésében

IV. félév
Matematikai nev
I.-II.,
Környezeti
nevelés, Óvodai
zenei nevelés
II., Testnevelés
és mszt:
labdajáték,
Vizuális játékok
V.félév
Fejl.pedagógia,
Anyanyelvi
nevelés
gyakorlata,
Testnev. és mszt

gyak.vez tanár
szervezésében
A IV. félévben
körforgás
jelleggel,
minden
alkalommal
más
gyakorlatvezető
csoportban
óvodapedagógus
történik a
gyak.vez. tanár
hospitálás és a
megbeszélés.
Az V. félév a II.
és III. félévek
szerint.
mentor
koordinálja:
óv. gyak.
szakvezető
ellenőrzi a
gyak.vez. tanár

A gyakorlati képzés célja:
Fokozódó önállósággal az adott félév nevelési feladatainak megoldása, félévenként más-más
terület kiemelt gondozása. Ismerkedés a helyi óvodai pedagógiai programokkal és az ezt
megvalósító különböző óvodapedagógusi egyéniségekkel. Tapasztalatszerzés az óvoda, mint
köznevelési intézmény szakmai partnerkapcsolatairól (pl. Pedagógiai Szakszolgálat,
Gyermekjóléti Szolgálat)
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A gyakorlati képzés feladatai:
- A hallgatók pedagógiai képességeinek fejlesztése egyénileg, egyéniségük kibontakoztatása,
kreativitásuk, önállóságuk fokozása.
- A napi nevelőmunka egyre nagyobb fokú önálló tervezése, szervezése és vezetése.
- A gyakorlatvezető óvodapedagógus segítségével valamennyi nevelési terület feladatainak
gyakorlati megvalósítása.
- Jártasság az egyéni, differenciált fejlesztésben.
- Gyakorlati tapasztalatok gyűjtése az elméleti ismeretek feldolgozásához.
- Az egyes óvodai gyermekcsoportok eltérő életmódszervezésének megfigyelése, elemzése.
Tapasztalatgyűjtés a helyi óvodai pedagógiai programokról, óvodapedagógusi
egyéniségekről.
- Az óvoda és más nevelési színterek (család, ped. szakszolgálatok, ped. szakmai szolgáltatók)
kapcsolattartási formáinak megfigyelése, részvétel ezekben a tevékenységekben (szülői
értekezlet, játék- és munkadélután, közös kirándulás, stb.).
- A gyermekcsoport szokásainak megfelelően részvétel az ünnepek előkészítésében,
szervezésében, élményszerűvé tételében.
- Ismerkedés az óvoda belső életével, betekintés az óvodavezető és a nevelőtestület
feladataiba.
- Elméleti ismereteik birtokában csoporttársaik nevelőmunkájának reális megítélése, építő
kritikai megjegyzéseik szakszerű megfogalmazása.
Az egyéni óvodai hospitálás és gyakorlat feladatai:
A megelőző felkészülés feladatai:
- ismerje meg a hallgató a csoport tervezőmunkáját, heti- és havi terveket, különös
tekintettel az adott félév képzési feladataira,
- készüljön fel naponta egy-egy tevékenységforma és/vagy kezdeményezés, foglalkozás
önálló szervezésére, vezetésére,
- aktívan vegyen részt a délelőtti és a délutáni nevelőmunka folyamatában,
- alkalmazkodjék a gyermekcsoport szokásrendjéhez,
- figyelje meg az óvodapedagógus családdal való kapcsolattartási módjait,
- gondolja át az egyéni fejlesztés, differenciálás lehetőségeit,
- vegyen részt aktívan az udvari életben, mozgásos szabályjátékok szervezésében,
tanításában
- készítse elő a csoport előtti foglalkozását,
- az óvodai szakvezető értékelje a hallgató nevelői magatartását, szakmai igényességét,
önállósága mértékét, felkészülését, elemzőkészségét.
Az írásbeli felkészülés feladatai:
- a hallgató készítsen feljegyzéseket „Óvodai napló”-jába hospitálási tapasztalatairól,
- naplójában írásban készüljön fel napi feladataira,
- az egyéni gyakorlati napok után rögzítse nevelőmunkájával kapcsolatos tapasztalatait,
- a félévenként meghatározott nevelési területeknek megfelelően gyűjtsön példaanyagot és
azt elemezze,
- írásban készüljön fel a hallgató a csoport előtti foglalkozásra,
- ötleteit, elképzeléseit egy héttel a gyakorlat megkezdése előtt ismertesse az
óvodapedagógussal és társaival,
- a kész tervet legkésőbb a csoportos gyakorlat előtti napon mutassa be a gyakorlatot
irányító pedagógusoknak.
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Az egyéni hospitálás és gyakorlat javasolt időkeretei:
A IV. és V. félévben a három hetes külső szakmai gyakorlat után a hallgató 3-4 napot délelőtt és
1-2 napot délután az tartózkodjon az óvodában az első félév során meghatározott időbeosztás
szerint.
A csoportos óvodai hospitálás feladatai:
A IV. félévben a hallgatók egyéni gyakorlatukat a saját gyermekcsoportjukban töltik a
gyakorlatvezető óvodapedagógus irányításával. Csoportos hospitáláson a különböző helyi óvodai
pedagógiai programok megismerése a feladat. A hallgatók a Kar gyakorló óvodáinak
csoportjaiban található helyi pedagógiai programokkal ismerkedhetnek meg hallgatói
csoportonként az óvodai gyakorlati képzésért felelős szakvezető beosztásában. Javasolt
időkeretek:
1-2. óra: csoportos hospitálás: bemutató foglalkozás megtekintése
Helye: óvodai csoportszoba
3. óra: a csoport pedagógiai programjának ismertetése, konzultáció és beszélgetés a hallgatókkal
a csoport programjának sajátosságairól
Helye: a BPK tanterme ill. a külső gyakorlóhely erre kijelölt helyisége
A hallgatók részvételét (egyénileg) az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a csoportos
gyakorlatot vezető személy aláírásával igazolja.
Az V. félévben: minden hallgató kapjon lehetőséget az egyéni foglalkozásra.
Foglalkozásaikra írásban készüljenek fel, melyet a gyakorlatot irányító szakemberek értékelnek a
hallgatótársak bevonásával. Az értékelés és felkészítés szempontjai és időkeretei a II-III.
félévben meghatározottak szerint történik fokozódó hallgatói önállósággal és aktivitással.
A félévek zárása:
A IV. félév ötfokozatú gyakorlati jeggyel záródik, melyet az egyéni és a 3 hetes területi
gyakorlat írásbeli feladatainak teljesítése és minősítése valamint a csoportos gyakorlaton
(körforgás) való részvétel alapján a gyakorlatvezető tanár ad meg.
Az V. félév ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul, melyet az egyéni gyakorlat a 3 hetes területi
gyakorlat, a csoportos hospitálás, valamint ezek írásbeli feladatainak teljesítése és minősítése
alapján a gyakorlatvezető oktató határoz meg a gyakorlatvezető óvodapedagógussal egyeztetve.
A külső szakmai gyakorlat feladatai: (IV-V. félév)
 Segítse elő a korszerű elméleti ismeretek tudatos alkalmazását, a nevelő-gondozó-oktató
munkához szükséges óvodapedagógusi jártasságok, készségek és képességek fejlődését.
 Önállóan tervezze, szervezze és valósítsa meg az óvodáskorú gyermekek fejlesztését,
nevelését az életkori sajátosságokhoz igazodó műveltségtartalmak és a kultúra értékeinek
közvetítésével.
 Ismerkedjenek az óvodai csoportvezetői munka tartalmi, módszertani, adminisztratív és
egyéb feladataival.
 Szerezzenek tapasztalatokat azokról az oktatáspolitikai, kulturális és társadalmi viszonyokról,
amelyek keretében a hivatásukat végezni fogják.
 A hallgató:
- ismerje meg az óvodát, a pedagógiai programot, a helyi szokásokat,
- figyelje meg a gyakorlatvezető óvodapedagógus nevelési stílusát, eljárásainak,
módszereinek jellemzőit, a csoportba járó gyermekek fontosabb személyiségjegyeit,
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ismerje meg és alkalmazza a gyerekcsoport által ismert mondókákat, dalokat,
körjátékokat, verseket, meséket, mozgásos játékokat,
a gyermekcsoport életrendjéhez és a helyi ped. programhoz igazodva gyakorolja az
óvodai nevelőmunka minden területén a nevelési-oktatási feladatokat,
ismerje meg a családdal való kapcsolattartás formáit, vegyen részt családlátogatáson,
szülői értekezleten,
ismerkedjék meg a csoport nevelési tervével,
vezessen szakmai gyakorlati naplót a képzés során megismert szempontok szerint,
szakmai igényességgel végezze munkáját.

 A gyakorlatot vezető óvodapedagógus:
- segítse a hallgató felkészülését, napi munkáját egészítse ki értékelő-segítő
megállapításokkal,
- adjon önállóságot a hallgatónak a nevelőmunka tervezésében, végzésében
- értékelje a hallgató nevelői magatartását, szakmai igényességét, munkafegyelmét,
- ellenőrizze és értékelje írásbeli munkáját, feljegyzéseit, tervezését.
A külső szakmai gyakorlat szervezése:
A Kar óvodapedagógia szakos hallgatói a IV. és az V. félévben 3-3 hetes összefüggő óvodai
szakmai gyakorlaton kötelesek részt venni területi óvodákban. A hallgatók gyakorlatukat az
általuk választott óvodákban végzik a Tanulmányi rendben erre kijelölt időpontban. A gyakorlati
munka megkezdése előtti héten a gyakorlati képzés szakvezetőjétől kapott felkérő levéllel és a
gyakorlatról szóló Útmutatóval együtt jelentkeznek az óvoda vezetőjénél. Munkájukat a gyak.
vezető óvodapedagógus munkaidő beosztása szerint végzik.
A külső szakmai gyakorlaton lévő hallgatók hiányzását - bármilyen okból következett be - a
mulasztás napján jelentse, vagy jelentesse be az óvoda vezetőjének. A munka újrafelvételekor a
hiányzást igazoló dokumentumot (orvosi igazolást) mutassa be a gyak. vezető
óvodapedagógusnak. A három hét alatti három napot meghaladó hiányzást a félév lezárásáig
pótolni kell. A félév érvényességének feltétele a szakmai gyakorlat teljesítése.
A szakmai gyakorlaton készített Gyakorlati naplót a gyakorlatról szóló Útmutatóban
meghatározottak szerint adja le a hallgató a gyakorlatvezető tanárának.
Külső szakmai gyakorlat saját gyakorlati csoportban nem szervezhető.
A külső szakmai gyakorlat javasolt időkeretei:
1. hét: A hallgató figyelje meg a gyak. vezető óvodapedagógus munkáját, fokozatosan
kapcsolódjon be a gyermekcsoport életébe, játéktevékenységébe, gondozási feladatokba. Ismerje
meg a csoport nevelési tervét, helyi szokásait, életrendjét.
2-3 hét: A hallgató fokozódó önállósággal vegyen részt a feladatok elvégzésében, komplex
módon tervezze és szervezze a délelőttös óvodapedagógusi feladatokat. Minden napra írásban
készüljön fel a gyak. vezető óvodapedagógus előző napi útmutatásai alapján. Alkalmanként a
délutáni nevelőmunka megismerésére és gyakorlására is kapjon lehetőséget.
A gyak. vezető óvodapedagógus minden nap végén szóban röviden értékelje a hallgató
tevékenységét.
A külső szakmai gyakorlat időkerete 90-90 hallgatói munkaóra.
A külső szakmai gyakorlat értékelése:
A külső szakmai gyakorlat eredményes teljesítését a gyak. vezető óvodapedagógus minősíti az
óvodavezető vagy helyettese egyetértésével. Az írásbeli dokumentumot a gyakorlatvezető tanár
ellenőrzi.
Az értékelés általános szempontjai: A hallgató munkához való viszonya. Beilleszkedés az
óvodai életbe. A gyermekekkel, szülőkkel, munkatársakkal való kapcsolata. Magatartásának
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általános kulturáltsága. Elméleti és módszertani felkészültség, tervező, szervező, irányító munka,
óvodai nevelőmunkához szükséges jártasságok, készségek, képességek szintje. Fejlődésének
mértéke a szakmai gyakorlaton. Útmutatások a jövőre. Egyéb észrevételek, javaslatok.
A hallgató jellemzése, értékelése a szakmai gyakorlat befejezésekor a gyak. vezető
óvodapedagógus és az óvodavezető vagy helyettese jelenlétében történjen. Saját tapasztalataik
alapján az értékelés szempontjait figyelembe véve szóban értékelik a hallgató munkáját, majd
lehetőség szerint, rövid írásbeli jellemzést készítenek. A gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást
és az írásos értékelést (háromfokozatú minősítéssel: megfelelt, jól megfelelt, kiválóan megfelelt)
a hallgató a Gyakorlati naplójával együtt köteles a gyakorlatvezető oktató részére átadni.
Gyakorlati képzés VI.
A képzés szervezeti- és időkeretei:
Képzési forma

Intézmény

Időkeret

Egyéni gyakorlat

óvoda

Zárófoglakozás

óvoda

6x5 óra/fő
/csoportban/
2 óra/fő

Csoportos
gyakorlat

óvoda

0/2 óra

BPK

0/1 óra

Irányító
szakember
óvodai szakvezető
záróvizsga
bizottság
óvodai szakvezető
gyak.vez. tanár
óvodai szakvezető
gyak.vez. tanár

Megjegyzés
gyak.vez.tanár
szervezésében
A zárófoglalkozást
vezető hallgató
munkájának és
értékelésének
megfigyelése

Az egyéni gyakorlat feladatai:
- Bekapcsolódás a gyermekcsoport óvodai életébe, napi-heti rendjéhez, pedagógiai
programjához igazodva.
- Önállóságra törekedve valamennyi nevelési terület feladatainak gyakorlati megvalósítása,
különös tekintettel a gyermeki és életkori sajátosságok figyelembevételére.
- A komplex óvodapedagógusi munka megvalósítása /felkészülés, tervezés, szervezés,
megvalósítás/.
- Portfólió jellegű záródokumentáció elkészítése
- A Zárófoglalkozást követően kompetencia alapú önreflexió
Szervezési feladatok és követelmények:
- A képesítési követelményeknek megfelelően minden óvodapedagógus hallgató
zárófoglalkozást köteles tartani.
- A zárófoglalkozáson bizonyítja felkészültségét, az óvodapedagógusi munkára való
alkalmasságát.
- A zárófoglalkozásra bizottság előtt kerül sor, amelynek tagjai a gyakorlatvezető
óvodapedagógus és a gyakorlatvezető tanár.
- A hallgatók a zárófoglalkozás időpontját és várható témakörét (nevelési területet) az V. félév
utolsó csoportos hospitálásán kapják meg.
- Az önálló felkészülést, a gyakorlati megvalósítást és az elemző értékelést egy egységként
szemlélve, a hallgató ötfokozatú értékelést (a zárófoglalkozás érdemjegye) és
jegyzőkönyvben írásos minősítést kap.
- Az érdemjegy az óvodapedagógus diploma minősítésének részjegye.
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A felkészülés írásbeli feladatai:
- A hallgató a gyakorlatvezető óvodapedagógus iránymutatása alapján önállóan, a
gyermekcsoport pedagógiai programjának megfelelően tervezi meg a Zárófoglalkozás hetére
szóló portfólió jellegű tervdokumentációját, melynek tartalma: címlap, az óvodai csoport
pedagógiai programjának rövid bemutatása (1-2 oldal), 1 db csoportprofil, 5 db
foglalkozásterv, a megvalósított foglalkozásokhoz kapcsolódó önreflexiók, mellékletek (pl. a
hét során elhangzó mesék, versek, mondókák szövege, dalok kottája, fotók, receptek, egyéb)
- A hallgató a portfólió vázlatát, a tervezett ötleteket, a foglalkozások tervezeteit, a hallgató
által készített eszközöket először a gyakorlatvezető óvodapedagógusnak, majd
gyakorlatvezető tanárának is bemutatja legkésőbb két héttel a Zárófoglalkozás napját
megelőzően. A Zárófoglalkozás hetének megkezdése előtt a kért módosításokat, javításokat a
hallgató köteles elvégezni.
- A felkészüléséhez a gyakorlatvezető tanárától és/vagy módszertan oktatójától segítséget
kérhet.
- Az írásbeli felkészülés hivatalos dokumentum, ezért a gyakorlatvezető oktatónak egy évig
kötelessége megőrizni.
Az egyéni hospitálás és a zárófoglalkozás javasolt időkeretei:
A hallgató a zárófoglalkozás előtt 5 fél napot hospitál a gyakorló óvodában, 3-4 napot délelőttös,
1-2 napot délutános beosztásban.
Zárófoglalkozásának napján: 1-2. óra: foglalkozás a gyermekcsoportban
3. óra: a foglalkozás önálló elemzése, védése, értékelése
A védés (önreflexió) kompetencia alapú szempontrendszere:
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
Hogyan milyen szempontok figyelembe vételével készítette el a foglalkozása írásbeli tervezetét?
Hogyan tudott élni a tárgyi feltételek és eszközök kínálta lehetőségekkel?
2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz
kapcsolódó önreflexiók
A foglakozás tervezéséhez milyen szakmai dokumentumokat, segédanyagokat vett igénybe?
Milyen módon vette figyelembe a foglalkozás tervezése és megvalósítása során a differenciálás
elvét?
A foglalkozása során miként motiválta a gyermekeket?
3. kompetencia: A tanulás támogatása
Hogyan tudta fenntartani a gyermekek érdeklődését a foglalkozása során?
Milyen objektív és szubjektív feltételeket biztosított a gyermeki fejlődés, a játék és a
tevékenységekben megvalósuló tanulás segítése érdekben?
4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
Sikerült-e megvalósítani az egyéni bánásmódot a foglalkozás során? Mikor, hogyan, milyen
módon?
A foglalkozás szervezése során hogyan vette figyelembe az óvodás gyermekek életkori
sajátosságait, az egyéni szükségleteket?
Milyen módon sikerült beépítenie a foglalkozás menetébe a gyermeki próbálkozásokat és
ötleteket?
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5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése,
esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs
tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
Hogyan tudott a gyermekeket egymás elfogadására, tiszteletére nevelő helyzeteket teremteni?
Hogyan valósult a gyermekcsoportra érvényes közösségi szabályrendszer a foglakozásán?
Milyen konfliktuskezelési módokat alkalmazott a foglakozása során?
Hogyan ösztönözte a gyermekeket egymás meghallgatására, az egymás közti kommunikációra?
6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos
értékelése, elemzése
Hogyan sikerült megvalósítania a gyermekek felé közvetített egyértelmű és személyre szabott
visszajelzést és értékelést?
Tudta-e a gyermeki visszajelzéseket értelmezni és felhasználni a foglakozás során?
7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
Hogyan tudta alkalmazni a verbális és nonverbális kommunikáció eszköztárát a foglakozás
során?
Hogyan segítette elő a gyermekek közlési kedvét és a gyermekek egymás közötti
kommunikációját?
8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Hogy értékelné saját szakmai felkészültségét a foglalkozás alapján?
Mit tenne másként, ha megismételhetné a foglakozását?
A jövőre vonatkozóan milyen önfejlesztő utakat és feladatokat tudna meghatározni szakmai
fejlődése érdekében?
A zárófoglalkozás időtartama az órarendben csütörtökönként 8.00-12.00-ig tart, így a három
oktatási órát a megadott feladatoknak megfelelően az óvoda élet- és munkarendjéhez igazíthatják
a bizottság tagjai. A foglalkozás és az értékelés között kapjon időt a hallgató az elemzésre és
védésre (önreflexióra) való felkészülésre.
Csoportos óvodai hospitálás feladatai:
A zárófoglalkozás mind a 3 óráján köteles a csoport minden hallgatója részt venni.
Feladatuk a zárófoglalkozást vezető hallgató munkájának megfigyelése, értékelése a
gyakorlatvezető tanárral egyeztetett pedagógiai-pszichológiai-módszertani szempontok alapján.
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EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ mesterképzési szak
Szakfelelős: Dr. Varga Szabolcs egyetemi docens
1. A szak általános jellemzői
1. A mesterképzési szak megnevezése: Emberi erőforrás tanácsadó
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mester fokozat (magister, master; rövidítve: MA)
– szakképzettség: okleveles emberi erőforrás tanácsadó
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Human Resource Counsellor.
3. Képzési terület: bölcsészettudomány.
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia, emberi erőforrások
alapképzési szakok, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű
személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, egyetemi szintű
művelődési és felnőttképzési menedzser, humán szervező szakok.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a pedagógia és a pszichológia alapképzési szak, továbbá bármely
pedagógus szakképzettséget adó szak.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15 - 20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25 - 35 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45 - 60 kredit;
6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 8 - 12 kredit; 6.5.
A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 10%.
Záróvizsgára bocsátás feltétele:
 Abszolutórium megszerzése
 Szakdolgozat leadása és elfogadása
Diploma kiadásának feltétele:
 A képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsga teljesítése
Záróvizsga szerkezete és értékelése
 Szakdolgozat bemutatása és védése
 Szóbeli záróvizsga komplex tematikájú tételek alapján
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett humán és gazdasági ismereteik,
valamint kialakult interdiszciplináris szemlélet birtokában képesek a munka, a munkavállalás
világában, illetve az ennek megfelelő iskoláztatás, képzés és továbbképzés rendszerében
orientáló, támogató és tervezési tevékenységre. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik
meghozatalában, és a terület irányítóinak döntés-előkészítési munkáját támogatják a munkaerőgazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatainak rendszerezésével, illetve összefüggéseinek
feltárásával. A végzettek alkalmasak a szociális kapcsolatrendszerek működtetésére és a munka
világához kapcsolódó problémamegoldási folyamatok tervezésére, illetve irányítására. Megfelelő
felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mester fokozat birtokában a szakon végzettek ismerik:
- az andragógia elméletének rendszerébe illeszkedő pszichológiai megalapozottságú
szociálpszichológiai összefüggéseket,
- a munkaerőpiaci és foglalkoztatáspolitikai folyamatokat, a munkatudományokat, a pályák
osztályozási rendszereit, a képzés és a munkavállalás jogi szabályrendszerét,
- a pálya-munka világához kapcsolódó rétegspecifikus, regionális, térségi összefüggéseket,
illetve az ezekhez kapcsolódó támogató informatikai rendszereket,
- a tanácsadási és pályatervezési tevékenységet megalapozó alkalmazott pszichológiai,
andragógiai ismereteket, azok gyakorlati alkalmazását, a tervező munka stratégiáit, az
önellenőrzés módszereit,
- a szervezeti, intézményi humánpolitika céljaival összefüggésben tervező, fejlesztő és támogató
tevékenységeket a munkavállalók képzettségi szintje és karrierigénye vonatkozásában.
b) A mesterképzési szakon végzettek az ismeretek alkalmazását illetően alkalmasak:
- hiteles írásbeli és szóbeli kommunikációra,
- váratlan helyzetek megoldására,
- a nemzetközi tapasztalatok, jó példák (gazdasági, szociálpszichológiai) hazai
követelményeknek megfelelő adaptálására,
- önálló és felelősségteljes munkára a hozzájuk fordulók individuális céljainak megvalósításáért,
egyéni tervezési készségük fejlődésének támogatása érdekében,
- interperszonális kapcsolatokban az érdekek és az értékek összhangjának megteremtésére az
aktuális foglalkoztatáspolitikai lehetőségek figyelembevételével,
- a különböző szintű és tartalmú konfliktusok megoldásához való hozzájárulásra,
- folyamatos önképzésre, a hosszú távú stratégiák jelentőségének felismerésére, ennek
érvényesítésére támogató jelleggel az egyéni, illetve csoportos tanácsadási tevékenységben.
c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek:
- jó kapcsolatteremtési, együttműködési és konfliktus megoldási képességekkel,
- előítélet-mentességgel,
- szociális érzékenységgel,
- az egyéni és a társadalmi érdekek összeegyeztetésének igényével,
- értékalapú megközelítéssel, amelynek középpontjában a munka, a pálya, mint alkotó és kreatív
tevékenység jelenik meg,
- öndefiníciós képességgel, melynek alapján képesek szakmai tevékenységüket és személyes
karrier esélyeiket folyamatosan értékelni, elemezni és fejleszteni,
- megfelelő nyitottsággal a különböző kultúrák iránt,
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- elkötelezettséggel az interkulturális kapcsolatok építésére, törekvés a munka-magatartás
tradícióinak megismerésére,
- a társszakma képviselőivel való együttműködés képességgel,
- a csapatmunka fontosságának elfogadásával, - a szakma érdekeinek képviselete hazai és
nemzetközi szervezetekben.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 15 - 20 kredit
foglalkoztatáspolitikai, közgazdasági ismeretek, speciális andragógia ismeretek, etika,
kutatásmódszertan.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25 - 35 kredit
szervezetpszichológia, szociálpszichológia, pályalélektan, tervezés elmélete, tanácsadás elmélete
- gyakorlata, emberi erőforrással foglalkozó szervezetek felépítése - jogállása.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 55 – 70 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 45-60 kredit informatikai rendszerekkel támogatott tanácsadás,
konfliktuskezelés módszerei, felnőttképzési szolgáltatások, foglalkozás speciális helyzetű
csoportokkal, egyénekkel, tanácsadási módszerek, pályaorientáció irányai az EU-ban, emberi
erőforrás menedzsment, szakmai gyakorlat;
diplomamunka: 10 kredit.
9. Szakmai gyakorlat követelményei: A szakmai gyakorlat az ifjúsági korosztályok, valamint a
felnőtt korosztályok tanácsadásával foglalkozó olyan intézményekben végzett gyakorlat, ahol a
tanácsadáshoz kapcsolódóan nemzetközi kutatási vagy projekttevékenységet végeznek.
A gyakorlat szintjei:
– szakmai képességfejlesztés
– tájékozódás az intézmények megismerésére
– az ellátandó tevékenységek megismerése, előkészítő kisegítő feladatok ellátására
– önálló tevékenységek végzése terepen.
9. Nyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit, amelyből
- 10 kredit a bölcsész képzési területen, a közös stúdiumok ismeretei (filozófiatörténet,
társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret);
- 20 kredit pedagógiai és/vagy pszichológiai ismeret. A hiányzó krediteket (max. 30 kredit) a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két
féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint kell megszerezni.
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2. Mintatanterv - nappali tagozat
Képzéskód: BMANEET
1. félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy
kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

K/KV

1.

Foglalkoztatáspolitika

BEETN001

2/0 K

3

K

2.

Közgazdaságtan

BEETN002

2/0 K

3

K

3.

Speciális andragógia

BEETN003

2/0 K

3

K

4.

Kutatásmódszertan

BEETN004

1/1 G

2

K

5.

Pályalélektan

BEETN005

2/0 K

3

K

6.

Szervezetpszichológia

BEETN006

2/0 K

3

K

7.

Tervezés, tanácsadás elmélete és
gyakorlata I.

BEETN007

1/1 G

3

K

8.

Technológiai fegyelem –
minőségmenedzsment

BEETN008

2/0 K

3

9.

HR és civilizációk

BEETN009

2/0 K

3

BEETN010

1/1 G

3

Szervezeti-tanácsadási

10. kommunikáció

Kötelező kreditek összesen:

20

Kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke:

6

Szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

4

ÖSSZES KREDITPONT:

30
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KV

KV
KV

Előfeltétel

2. félév
Tantárgy neve

Ssz.

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

K/KV

1.

Etika

BEETN014

2/0 K

3

K

2.

Gazdaság- és munkajog

BEETN015

1/1 G

4

K

3.

Szociálpszichológia

BEETN016

1/1 G

4

K

4.

Tervezés, tanácsadás elmélete és
gyakorlata II.

BEETN017

1/1 G

3

5.

Informatikai rendszerekkel
támogatott tanácsadás

BEETN018

1/1 G

3

6.

Emberi erőforrás menedzsment

BEETN019

1/1 G

3

K

7.

Gazdaságpolitika

BEETN020

2/0 K

3

KV

8.

Változás- és krízismenedzsment

BEETN021

2/0 K

3

KV

9.

Karrier-menedzsment

BEETN022

2/0 K

3

KV

K

Kötelező kreditek összesen:

20

Kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke:

6

Szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

4

ÖSSZES KREDITPONT:

30
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K

Előfeltétel

Tervezés,
tanácsadás
elmélete és
gyakorlata I.

3. félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

1.

Emberi erőforrással foglalkozó
szervezetek felépítése

BEETN025

1/1 K

3

2.

Tanácsadási módszerek

BEETN026

1/1 G

4

3.

Munkaügyi kapcsolatok

BEETN027

2/0 K

4

4.

Felnőttképzési szolgáltatások

BEETN028

1/1 G

3

5.

Foglalkozás speciális helyzetű
csoportokkal, egyénekkel

BEETN029

1/1 G

3

6.

Pályaorientáció irányai az EUban

BEETN030

2/0 K

3

7.

Coaching

BEETN031

0/2 G

3

8.

Humán controlling

BEETN032

2/0 K

9.

Diploma dolgozat I.

K/KV

Előfeltétel

K

Emberi erőforrás
menedzsment

K

Tervezés, tanácsadás
elmélete és
gyakorlata II.

K

Foglalkoztatáspolitik
a

K
K

K

Pályalélektan

KV

Tervezés, tanácsadás
elmélete II.

3

KV

Közgazdaságtan

BEETN033

5

K

Kötelező kreditek összesen:

25

Kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke:

3

Szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

2

ÖSSZES KREDITPONT:

30
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4. félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

1.

Konfliktuskezelés
módszerei

BEETN035

1/1 G

4

2.

Munkaügyi kapcsolatok
(gyakorlat)

BEETN036

0/1 G

3

K/KV

Előfeltétel

K

Szociálpszichológia

K

Munkaügyi kapcsolatok
(elmélet)
Tervezés, tanácsadás
elmélete II.

3.

Szakmai gyakorlat

BEETN037

40

10

K

4.

Felnőtt csoportok vezetése

BEETN038

2/0 K

3

KV

Szociálpszichológia

5.

HR projektmenedzsment

BEETN039

2/0 K

3

KV

Emberi erőforrás
menedzsment

6.

Diploma dolgozat II.

BEETN040

5

Kötelező kreditek összesen:

22

Kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke:

6

Szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

2

ÖSSZES KREDITPONT:

30

Emberi erőforrás
menedzsment

K

A szorgalmi időszak terhére a hallgatók 3 hét egyéni összefüggő külső terepgyakorlaton vesznek
részt.
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Szabadon választható tantárgyak

Tantárgy neve
Szervezetelméletek (BEETN034)
Információs gazdaság, társadalom
(BEETN011)
Toborzás, kiválasztás, outplacement
(BEETN023)
Ösztönzés-menedzsment
(BEETN041)
LLL és LWL (BEETN024)
Humánerőforrások a határon túli
magyarság körében (BEETN012)
Szakmai személyiségfejlesztés
(BEETN013)

Félévi
kontakt
óraszám
E
G
0
2

Félévi
köv.

Kreditpont

G

2

1

2

3
x

4

0

2

G

2

x

0

2

G

2

0

2

G

2

0

2

G

2

0

2

G

2

x

0

2

G

2

x

x

x

x

Félévi
köv.

Kreditpont
1

2

3

4

x
x
x

Kötelezően választható tantárgyak

Tantárgy neve
Technológiai fegyelem –
minőségmenedzsment
HR és civilizációk
Szervezeti-tanácsadási
kommunikáció

Félévi
kontakt
óraszám
E
G
2

0

K

3

x

2

0

K

3

x

1

1

G

3

x

Gazdaságpolitika

2

0

K

3

x

Változás- és krízismenedzsment

2

0

K

3

x

Karrier-menedzsment

2

0

K

3

x

Coaching

0

2

G

3

x

Humán controlling

2

0

K

3

x

Felnőtt csoportok vezetése

2

0

K

3

x

HR projektmenedzsment

2

0

K

3

x

A képzési és kimeneti követelmények (KKK) alapján a mesterfokozat megszerzéséhez legalább
egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
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3. Mintatanterv - levelező tagozat
Képzéskód: BMALEET

1. félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

K/KV

1.

Foglalkoztatáspolitika

BEETL001

10/0 K

3

K

2.

Közgazdaságtan

BEETL002

10/0 K

3

K

3.

Speciális andragógia

BEETL003

10/0 K

3

K

4.

Kutatásmódszertan

BEETL004

5/5 G

2

K

5.

Pályalélektan

BEETL005

10/0 K

3

K

6.

Szervezetpszichológia

BEETL006

10/0 K

3

K

7.

Tervezés, tanácsadás elmélete és
gyakorlata I.

BEETL007

5/5 G

3

K

8.

Technológiai fegyelem –
minőségmenedzsment

BEETL008

10/0 K

3

9.

HR és civilizációk

BEETL009

10/0 K

3

BEETL010

5/5 G

3

Szervezeti-tanácsadási

10. kommunikáció

Kötelező kreditek összesen:

20

Kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke:

6

Szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

4

ÖSSZES KREDITPONT:

30
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KV

KV
KV

Előfeltétel

2. félév
Tantárgy neve

Ssz.

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

K/KV

1.

Etika

BEETL014

10/0 K

3

K

2.

Gazdaság- és munkajog

BEETL015

5/5 G

4

K

3.

Szociálpszichológia

BEETL016

5/5 G

4

K

4.

Tervezés, tanácsadás elmélete és
gyakorlata II.

BEETL017

5/5 G

3

5.

Informatikai rendszerekkel
támogatott tanácsadás

BEETL018

5/5 G

3

6.

Emberi erőforrás menedzsment

BEETL019

5/5 G

3

K

7.

Gazdaságpolitika

BEETL020

10/0 K

3

KV

8.

Változás- és krízismenedzsment

BEETL021

10/0 K

3

KV

9.

Karrier-menedzsment

BEETL022

10/0 K

3

KV

K

Kötelező kreditek összesen:

20

Kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke:

6

Szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

4

ÖSSZES KREDITPONT:

30

148

K

Előfeltétel

Tervezés, tanácsadás
elmélete és gyakorlata
I.

3. félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

K/KV

Előfeltétel

K

Emberi erőforrás
menedzsment

K

Tervezés, tanácsadás
elmélete és gyakorlata
II.
Foglalkoztatáspolitika

1.

Emberi erőforrással foglalkozó
szervezetek felépítése

BEETL025

5/5 K

3

2.

Tanácsadási módszerek

BEETL026

5/5 G

4

3.

Munkaügyi kapcsolatok

BEETL027

10/0 K

4

K

4.

Felnőttképzési szolgáltatások

BEETL028

10/0 G

3

K

5.

Foglalkozás speciális helyzetű
csoportokkal, egyénekkel

BEETL029

5/5 G

3

6.

Pályaorientáció irányai az EUban

BEETL030

10/0 K

3

7.

Coaching

BEETL031

0/10 G

3

8.

Humán controlling

BEETL032

10/0 K

9.

Diploma dolgozat I.

BEETL033

aí.

K

Pályalélektan

KV

Tervezés, tanácsadás
elmélete II.

3

KV

Közgazdaságtan

5

K

Kötelező kreditek összesen:

22

Kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke:

6

Szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

2

ÖSSZES KREDITPONT:

30
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K

4. félév
Ssz.

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám,
vizsga

Kredit

1.

Konfliktuskezelés módszerei

BEETL035

5/5 G

4

2.

Munkaügyi kapcsolatok
(gyakorlat)

BEETL036

0/5 G

3

3.

Szakmai gyakorlat

BEETL037

20

10

4.

Felnőtt csoportok vezetése

BEETL038

10/0 K

3

5.

HR projektmenedzsment

BEETL039

10/0 K

3

6.

Diploma dolgozat II.

BEETL040

aí.

5

Kötelező kreditek összesen:

22

Kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke:

6

Szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke:

2

ÖSSZES KREDITPONT:

30

K/KV

Előfeltétel

K

Szociálpszichológia

K

Munkaügyi
kapcsolatok (elmélet)

K

Tervezés, tanácsadás
elmélete II.
Emberi erőforrás
menedzsment

KV

Szociálpszichológia

KV

Emberi erőforrás
menedzsment

K

Szabadon választható tantárgyak

Tantárgy neve
Szervezetelméletek (BEETL034)
Információs gazdaság, társadalom
(BEETL011)
Toborzás, kiválasztás, outplacement
(BEETL023)
Ösztönzés-menedzsment
(BEETL041)
LLL és LWL (BEETL024)
Humánerőforrások a határon túli
magyarság körében (BEETL012)
Szakmai személyiségfejlesztés
(BEETL013)

Félévi
kontakt
óraszám
E
G
0
10

Félévi
köv.

Kreditpont

G

2

1

0

10

G

2

0

10

G

2

0

10

G

2

0

10

G

2

0

10

G

2

x

0

10

G

2

x
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2

3
x

4

x
x
x
x

Kötelezően választható tantárgyak

Tantárgy neve
Technológiai fegyelem –
minőségmenedzsment
HR és civilizációk
Szervezeti-tanácsadási
kommunikáció

Félévi
kontakt
óraszám
E
G

Félévi
köv.

Kreditpont
1

2

3

4

8

0

K

3

x

8

0

K

3

x

0

8

G

3

x

Gazdaságpolitika

8

0

K

3

x

Változás- és krízismenedzsment

8

0

K

3

x

Karrier-menedzsment

8

0

K

3

x

Coaching

0

10

G

3

x

Humán controlling

8

0

K

3

x

Felnőtt csoportok vezetése

8

0

K

3

x

HR projektmenedzsment

8

0

K

3

x

A szorgalmi időszak terhére a hallgatók 1 hét egyéni összefüggő külső terepgyakorlaton vesznek
részt.
A képzési és kimeneti követelmények (KKK) alapján a mesterfokozat megszerzéséhez legalább
egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
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4. Szakmai gyakorlat
Szakmai gyakorlat: Az emberi erőforrás tanácsadási tevékenységgel összefüggő
tapasztalatszerzés időszaka. A szakmai gyakorlat az ifjúsági korosztályok, valamint a felnőtt
korosztályok tanácsadásával foglalkozó olyan intézményekben végzett gyakorlat, ahol a
tanácsadáshoz kapcsolódóan nemzetközi kutatási vagy projekttevékenységet végeznek.
A szakmai gyakorlati képzés célja:
Az ismeretek alkalmazásának elősegítése és a szakmai attitűd és magatartás kialakításának
elősegítése. A hallgatók számára a félévi gyakorlat lehetőséget nyújt a szakmai
képességfejlesztése, az ellátó intézmények megismerése, különös tekintettel az ifjúsági és felnőtt
korosztályok tanácsadásával foglakozó intézményekre. A gyakorlati képzés segíti a hallgatóknak
a megismerését, az említett tevékenységi területeken előkészítő és kisegítő feladatok elvégzését.
A hospitálások lehetőséget nyújtanak emberi erőforrás tanácsadási folyamatok megfigyelésére. A
szakmai gyakorlatok igénylik a gyakorlóhelyekkel való kapcsolattartást. A tanácsadó munka
jellegéből következően ifjúsági korosztályokkal történő munka lehetőségét (oktatási
intézmények, felsőoktatás) valamint felnőtt korosztályokkal történő munka lehetőségét
(munkaerő-piaci szervezetekben, úgy, mint a munkaügyi központok munkaközvetítő irodák,
fejvadászcégek, vállalatok, társadalmi-gazdasági szervezetek személyzeti (HR) és munkaügyi
osztályain. Ezen kívül: felnőttképzési intézmények, munkaügyi központok, non-profit- és
profitorientált tanácsadó szervezetek) kell biztosítani.
A hallgatóknak érdeklődésüknek megfelelően speciális gyakorlóhelyeken is lehet gyakorlataikat
teljesíteni (például: etnikummal, migránsokkal, tehetséggondozókban, nemzetközi önkéntes
hálózatban, stb.).
A gyakorlóhellyel szemben támasztott követelmény: az intézménynél a gyakorlat vezetésére
szakmailag felkészült, felsőfokú végzettséggel rendelkező főállású alkalmazott lássa el. Az
intézményben gyakorlati tanácsadói tevékenység folyjék, illetve a tanácsadáshoz kapcsolódó
nemzetközi kutatási vagy projekttevékenységet végezzenek.
A szakmai gyakorlati képzés feladatai:
A szakmai gyakorlat során a hallgatókat szeretnénk megismertetni azokkal a módszerekkel,
technikákkal, szabályokkal, amelyeket a különböző tanácsadó cégek és intézmények
alkalmaznak:
A tanácsadó cégek/intézmények esetén: tanácsadási tevékenység megfigyelése, végzése,
tanácsadási módszerek gyakorlati megismerése és alkalmazása
 A gazdasági, pénzügyi szervezetek és intézmények esetén: karriertervezés, emberi
erőforrások tervezése, ösztönzési rendszer gyakorlati megismerése és alkalmazása


A hallgató feladata, hogy megismerje a különböző intézményeket, azok történetét,
szolgáltatásait, munkáját, gyakorlatát. Aktívan részt kell venniük a munkában, és a feladat,
amelyet teljesíteniük kell, mindig az adott cég konkrét tevékenységétől és aktuális megbízásaitól
függ.
Követelmény:
A gyakorlaton való aktív részvétel.
A gyakorlati feladatok rögzítése írásban.
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Ellenőrzés módja:
A gyakorlati jegy. Az érdemjegyet az egyéni és a csoportos hospitálásokon elvégzett feladatok
minősítése határozza meg.
A szakmai gyakorlat értékelése két részből áll:
egyrészt a hallgató kap egy érdemjegyet a gyakorlatvezetőtől. Ennek szempontjai írásban,
előre ismertetésre kerülnek. Ezt a dokumentumot a hallgatónak a szakmai gyakorlat
megkezdésekor le kell adnia a gyakorlatvezetőnek és a gyakorlat befejeztével kitöltve,
lepecsételve, aláírva, és gyakorlati jeggyel ellátva kell visszahoznia.
 másrészt a hallgatónak egy naplószerű beszámolót kell készítenie, hogy pontosan nyomon
követhető legyen a konkrét gyakorlati tevékenység.


Irodalom:
Az alapozó és a szakmai tárgyak ismeretanyagának elsajátítása közben feldolgozott
szakirodalom alkotó módon történő felhasználása a napi emberi erőforrás gyakorlatban.
Kötelező olvasmányok:
1. Szilágyi Klára: Munka- pályatanácsadás, mint professzió, Budapest, Kollégium Kft. 2003.
2. Foglalkoztatási Útmutató és tanácsadás (szerk. Papp Ágnes, Paróczainé Korányi Margit),
Budapest, Nemzeti Szakképzési Intézet, 2000.
3. Koltay Jenő (szerk.): A munkaügyi kapcsolatok rendszere és a munkavállalók helyzete (MTA
Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2000)
4. Jéger Péter: A pályaorientációs szakemberképzés néhány fejlett országban, Kézirat, SZIE
2005.
5. Szilágyi Klára: Pályakorrekció és munkatanácsadás, Budapest, NSZI, 1997
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TANÁR - PEDAGÓGIATANÁR (2 féléves) mesterképzési szak
Kari koordinátor: Dr. Varga László egyetemi docens
1. A szak általános jellemzői
TANÁR - PEDAGÓGIATANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
– magyar nyelvű megjelölése: okleveles pedagógiatanár
– angol nyelvű megjelölése: teacher of educational science
Képzési terület: Pedagógusképzés
Műveltségi terület: Ember és társadalom
Képzési idő félévekben: 2-5 félév (előképzettségtől függően)
A képzés célja:
Az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg
ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási,
pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori
képzésben történő folytatására való felkészítés.
A szakterület felvehető:
– a tanári végzettség alapfokozatra épülő megszerzésekor:
kétszakos képzésen belül:
o első szakként
o második szakként
egyszakos képzésben:
o nem tanári mesterszakkal párhuzamosan
o nem tanári (mesterszakkal azonos tanári szakképzettség választása esetén)
mesterszak megszerzését követően
o pedagógus szakképzettséget nyújtó alapképzési szakot követően
– korábbi főiskolai vagy egyetemi diploma birtokában újabb tanári végzettség
megszerzésekor:
kétszakos képzésen belül:
o korábbi főiskolai tanári diploma birtokában
egyszakos képzésen belül:
o korábbi főiskolai vagy egyetemi diploma birtokában
Nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú
C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges.
PEDAGÓGIATANÁR MA BEMETETI KÖVETELMÉNYEK
BA SZAKON VÉGZETTEK ESETÉBEN:
I. KÉTSZAKOS KÉPZÉS ESETÉBEN:
A) A BEMENETHEZ SZÜKSÉGES ELŐFELTÉTELEK:
A tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű
tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kredit teljesítése alól mentesülnek azok,
akik tanító, gyógypedagógia alapképzési szakokon, illetve más, szintén pedagógus-munkakörre
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felkészítő, pedagógiai jellegű szakképzettséget nyújtó (szakoktatói, szociálpedagógia, pedagógia)
szakokon oklevelet szereztek.
az alapfokozat megszerzését követő - a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló - képzés
első két félévében is teljesíthető a 10 kredit
Pedagógiatanár MA mint első tanári szak választásához:
a belépés feltétele az alábbi alapképzési szakok egyikének eredményes elvégzése:
- pedagógia,
- andragógia,
- pszichológia,
- szociálpedagógia alapképzési szakok vagy
- szabad bölcsészet alapképzési szak filozófia szakiránya,
- tanító,
- óvodapedagógus,
- gyógypedagógia.
A felsorolt alapképzési szakokon (a szabadbölcsészet filozófia szakirányának kivételével)
szerzett pedagógiai-pszichológiai ismeretek tekintetében legalább 25 kredit teljesítését el kell
ismerni.
Pedagógiatanár MA mint második tanári szak választásához:
az adott tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési szak ismereteiből legalább 50 kredit
értékű - tantervben meghatározott - szakterületi ismeret elsajátítása:
- pedagógia,
- andragógia,
- szociálpedagógia,
- pszichológia
- gyógypedagógia, tanító alapképzési szakon szerzett pedagógiai ismereteket legalább 25
kredit értékben be kell számítani.
A tanári szak felvételéhez szükséges 10 kredites orientációs modult, illetve a második
szakképzettség 50 kredites megalapozását a jövőben az alapképzést követően még a
mesterképzésre jelentkezést megelőzően ún. résztanulmányok formájában is elvégezhető.
B) KÉPZÉSI IDŐ:
A két tanári szakképzettség párhuzamos megszerzésekor: 5 félév, 150 kredit (a tanári
szakképzettségi, a pedagógiai, pszichológiai és az összefüggő szakmai gyakorlati elemek
kreditértéke rendre 80 (az első tanári szakképzettséghez legalább 30 kreditet kell, a második
tanári szakképzettséghez legfeljebb 50 kreditet lehet szerezni), 40, illetve 30 kredit)
II. EGYSZAKOS KÉPZÉS ESETÉBEN:
II.1. Egy tanári szakképesítés szerezhető - pedagógus szakképzettséget nyújtó alapképzési
szakot követő tanári mesterszakon (A pedagógiatanár szakképzettség újabb pedagógusi
szakképzettséget nyújtó képzésként is felvehető, amennyiben a felvétel feltétele valamely
pedagógusi (tanító, szociálpedagógia, gyógypedagógia, pedagógia, szakoktató) alapképzési
szak is lehet.)
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A) A BEMENETHEZ SZÜKSÉGES ELŐFELTÉTELEK:
A tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű
tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kredit teljesítése alól mentesülnek azok,
akik tanító, gyógypedagógia alapképzési szakokon, illetve más, szintén pedagógus-munkakörre
felkészítő, pedagógiai jellegű szakképzettséget nyújtó (szakoktatói, szociálpedagógia, pedagógia)
szakokon oklevelet szereztek.
- az alapfokozat megszerzését követő - a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés első két félévében is teljesíthető a 10 kredit
az adott tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési szak ismereteiből legalább 50 kredit
értékű - tantervben meghatározott - szakterületi ismeret elsajátítása:
- a tanító és a gyógypedagógia alapképzési szakokon szerzett pedagógiai ismereteket
legalább 25 kredit értékben be kell számítani - ehhez kreditelismerést kell kérni az
intézménytől!
- az 50 kredites előtanulmányi követelmény alól mentesülnek azok, akik szociálpedagógia,
pedagógia alapképzési szakon alapfokozatot és szakképzettséget szereztek
B) KÉPZÉSI IDŐ:
Alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett pedagógus szakképzettség esetén 3 félév, 90
kredit (a tanári szakképzettségi, a pedagógiai, pszichológiai és az összefüggő szakmai gyakorlati
elemek kreditértéke rendre 50, 20, illetve 20 kredit)
II.2. Mesterfokozatot adó szakon nem tanári (mesterszakkal azonos tanári szakképzettség
megszerzése) szakképzettség megszerzését követően vagy valamely mesterszakkal
párhuzamosan felvett tanári szak
A) A BEMENETHEZ SZÜKSÉGES ELŐFELTÉTELEK:
A tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű
tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kredit teljesítése alól mentesülnek azok,
akik tanító, gyógypedagógia alapképzési szakokon, illetve más, szintén pedagógus-munkakörre
felkészítő, pedagógiai jellegű szakképzettséget nyújtó (szakoktatói, szociálpedagógia, pedagógia)
szakokon oklevelet szereztek.
- az alapfokozat megszerzését követő - a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló - képzés
első két félévében is teljesíthető a 10 kredit
a belépés feltétele az alábbi alapképzési szakok egyikének eredményes elvégzése, amelyen az
alapképzési szakon szerezhető szakképzettséghez az általánosan kötelező és a szakspecifikus
ismeretkörökből legalább 110 kreditet kellett összegyűjteni:
- pedagógia,
- andragógia,
- pszichológia,
- szociálpedagógia alapképzési szakok vagy
- szabad bölcsészet alapképzési szak filozófia szakiránya,
- tanító,
- óvodapedagógus,
- gyógypedagógia.
A felsorolt alapképzési szakokon (a szabadbölcsészet filozófia szakirányának kivételével)
szerzett pedagógiai-pszichológiai ismeretek tekintetében legalább 25 kredit teljesítését el kell
ismerni.
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B) KÉPZÉSI IDŐ:
Egy tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés esetén: 3 félév, 90 kredit (a tanári
szakképzettségi elem kreditértéke 30 kredit, ha a mesterfokozatot adó, de tanári szakképzettséget
nem eredményező szakon megszerzett kreditekből legalább 10 kredit kreditátvitellel elismerhető,
a pedagógiai, pszichológiai és az összefüggő szakmai gyakorlati elemek értéke 40, illetve 20
kredit)
II. 3. Korábbi egyetemi vagy főiskolai szintű tanári végzettséggel pedagógiatanár MA
végzettség megszerzése egy szakon
A) BEMENETI KÖVETELMÉNYEK:
1.
TANÁRI
OKLEVÉLLEL
RENDELKEZŐK
KÖZÜL
AZ
ALÁBBI
VÉGZETTSÉGŰEK JELENTKEZHETNEK:
1.1. A főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a tanári mesterfokozat és a korábbi egy
szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén:
- 2 féléves, 60 kredites képzésbe (30 kredit: szakterület, 10 kredit: pedagógia, pszichológia,
20 kredit: összefüggő szakmai gyakorlat)
- az 50 kredites előtanulmányi kötelezettség alóli mentességgel
1.2. Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettségtől eltérő tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló képzésben bármely szakon végzett egyetemi vagy főiskolai szintű tanári
oklevéllel
- 2 féléves, 60 kredites képzésbe (40 kredit: szakterület, 10 kredit: pedagógia, pszichológia,
10 kredit: összefüggő szakmai gyakorlat)
- a felvétel feltétele az előzetes kreditelismerési eljárás; amennyiben a jelentkező korábbi
tanulmányai alapján nem ismertethető el legalább 50 kredit értékű szakterületi pedagógiai
ismeret, a jelentkező nem vehető fel.
2. A szakképzettség képzési és kimeneti követelményeit tartalmazó leírás
4. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez
[...]
8. A mesterfokozat és a tanári szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
[...]
8.3. A tanári szak szakterületi moduljához kapcsolódó általános ismeretek:
A szakterülethez kapcsolódó elméleti és gyakorlati képzés, valamint a szakmai gyakorlatok
folyamán elsajátítandó ismeretek:
–

A közoktatás, illetve a szakképzés tartalmi szabályozásában és az adott tanári
szakképzettségnek megfelelő érettségi tárgyak követelményeiben, illetve a szakmai és
vizsgakövetelményekben meghatározott ismeretek körének szaktudományos
mélységű ismerete. A speciális pedagógiai jellegű szakképesítések esetén az adott
szakterület szakismeretei.
– Az adott szakképzettséghez kapcsolódó tantárgy (műveltségi terület, nevelési,
pedagógiai szakterület) által közvetített tudás sajátosságai, az abban rejlő általános és
specifikus képességfejlesztés lehetőségei. Az oktatott tantárgy (műveltségterület) más
műveltségterületekhez való kapcsolata, az általános műveltséghez való hozzájárulása.
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A tudáselemek rendszerbe szervezésének, a különböző forrásokból származó tudás
integrálásának módjai. A tantárgy (műveltségterület) tanításának nemzetközi
tendenciái. A műveltségterülethez kapcsolódó alaptantervek, kerettantervek ismerete,
helyi tantervek, oktatási programok készítése.
– A tantárgy (műveltségi terület) által közvetített fogalmak, tartalmak fejlődési
sajátosságai, a tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepe, az
azokkal kapcsolatos naiv előfogalmak, tapasztalati fogalmak és tévképzetek
problémái, a fogalmi váltás nehézségei. A tantárgy (műveltségi terület) eredményes
tanulásához szükséges készség- és képességbeli előfeltételek, a tananyag által
fejlesztendő specifikus készségek és képességek, attitűdök és elkötelezettségek
sajátosságai. A tantárgyban elsajátított tudás alkalmazásának módjai, speciális
lehetőségei a problémamegoldó képesség fejlesztésében. A hatékony tanulási
környezet megteremtésének módjai. A tantárgyhoz, műveltségi területhez kapcsolódó
mérési-értékelési módok.
– A tantárgy (műveltségi terület) tanításában alkalmazható módszerek széles körének
ismerete, a megfelelő módszerek kiválasztásának szempontjai, különös tekintettel a
differenciált, a tanulók személyére szabott oktatásra, az integrált oktatás és
tehetségfejlesztés igényeire. A tanulási idő differenciált kezelése. A tantárgy és a
tananyag sajátosságainak megfelelő, változatos tananyag-elrendezési (koncentrikus,
lineáris) és időszervezési (folyamatos, epochális) megoldások alkalmazásának
szempontjai. A tantárgyhoz kapcsolódó tankönyvek, taneszközök, oktatást segítő
médiumok szakszerű értékelése, azokból a tanulók egyéni sajátosságainak, előzetes
felkészültségének, összetételének megfelelő ismeretforrások kiválasztása.
– A szakmai, szakmódszertani tudás fejlesztésére vonatkozó követelmények: önállóan
vagy kutató, képző intézményekhez kapcsolódóan folyamatos tanulási tevékenység;
fejlesztő programokban, kísérleti munkákban, hazai és nemzetközi felmérésekben
gyakorlati szakemberként, partnerként való részvétel; az eredmények értelmezéséhez,
az új ismereteknek a tanítási-nevelési gyakorlatban való felhasználásához szükséges
tudás folyamatos fejlesztése.
[...]
11. Tanári szakképzettségenként az általános képzési és kimeneti követelményektől eltérő,
sajátos követelmények és ismeretkörök, valamint a tanári szakképzettség megszerzésére
irányuló szakterületi modul megválasztásának, illetve társításának előfeltételei
11.1.1. Az első tanári szakképzettségként választható szakképzettségek szakterületi
ismeretei
[...]
PEDAGÓGIATANÁR
1. A szakképzettség oklevélben szereplő,
– magyar nyelvű megjelölése: okleveles pedagógiatanár;
– angol nyelvű megjelölése: teacher of educational science.
2. A 7. pontban foglaltak figyelembevételével a képzés célja
A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett
szakképesítésre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a
felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a
tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.
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3. A rendelet 7. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint az általános képzési és kimeneti
követelményektől eltérő sajátos követelmények és ismeretkörök
3.1. A modul keretében összegyűjtendő kreditek megoszlása:
–
–
–
–

szakterületi ismeretkörök
szakmódszertan
iskolai gyakorlat
szabadon választható

19–37 kredit
legalább 7 kredit
legalább 3 kredit
1–3 kredit (a modul összkreditszámának 5 %-a).

3.2. A 8.3. pontban foglalt szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök:
Szakterületi ismeretek:
– A pedagógiaoktatás nevelésfilozófiai, társadalomelméleti, társadalompedagógiai
alapjai, iskolapedagógiai vonatkozásai.
– A pedagógiaoktatás jelentősége a hazai iskolarendszer fejlesztése szempontjából, a
bolognai folyamat hatása a pedagógiaoktatás színtereire. A felnőttoktatás
sajátosságainak szerepe a pedagógia tárgyak oktatásában.
– Pedagógusképzési, tanárképzési modellek, koncepciók a nemzetközi és a hazai
gyakorlatban. A pedagógia tárgyak oktatásnak módszertani kérdései.
– A pedagógus szakma pályaképének formálási lehetőségei. A mesterségbeli tudás és a
speciális pedagógiai képességek fejlesztésnek módszerei. A pedagógiai előfeltevések,
nézetek megismerése, alakításuk lehetőségei és technikái. A hatékony pedagógia
kommunikáció és együttműködés.
– Pedagógusszerepek, -feladatok az iskolai szervezeten belül és kívül. A pedagógiai
innováció lehetséges terepei, formái, gyakorlata.
Szakmódszertani ismeretek:
– A reflektív pedagógiai gondolkodás és tevékenység fejlesztésének lehetőségei,
módszerei. Korszerű tanulásszervezési, irányítási és értékelési technikák a pedagógia
tárgyak oktatásban.
– A pedagógiaórák tervezésének kérdései. A pedagógiai megfigyelések, gyakorlatok
szervezésnek, irányításának és értékelésnek kérdései formális és nemformális keretek
közt.
– Pedagógiai projektek tervezésének, szervezésnek módszertana. Kutató, fejlesztő
munka a pedagógia tárgyak oktatása kapcsán.
3.3. Sajátos kompetenciák:
– A pedagógiatanár képes a közoktatásban, a szakképzésben és a felsőoktatásban is a
pedagógia korszerű tartalmait egy újszerű didaktikai megközelítésben tanítani, a
pedagógiai tárgyak oktatása során az ismeretközlésen túl speciális pedagógiai
képességeket fejleszteni és a pálya gyakorláshoz nélkülözhetetlen attitűdöket
alakítani, végső soron egy kompetenciaalapú oktatási folyamatot tervezni, irányítani
és értékelni.
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11.2. Az egy vagy két tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi elem
megválasztásának, illetve társításának előfeltételei
[...]
A tanári szakra történő belépésnek a 6.2.1. pontban meghatározott, a tanári felkészítést
megalapozó, pályaorientációt segítő 10 kredit értékű ismeretek követelménye alól mentesülnek a
pedagógusképzési területhez tartozó alapképzési szakokon, illetve más, szintén pedagógusmunkakörre felkészítő, pedagógiai jellegű szakképzettséget nyújtó (szakoktatói,
szociálpedagógia, pedagógia) szakokon oklevelet szerzettek.
11.2.1. A kormányrendelet szerinti első tanári szakképzettség megválasztására
vonatkozó követelmények:
[...]
A korábbi főiskolai és egyetemi szintű szakok megfeleltetését a kormányrendelet 4. számú
melléklete tartalmazza. Ha a megfelelőség e szerint nem állapítható meg, a megfelelő
szakterületen szerzett 110 kredit értékű tanulmányok teljesítése az adott tanári szakképzettség
megválasztásának feltétele, melynek megfeleltethetőségét a felsőoktatási intézmény saját
hatáskörben ítéli meg.
Az első tanári szakképzettség megválasztásához megfelelőnek tekintendő alapképzési
szakok, szakirányok szakképzettségenként:
[...]
– pedagógiatanár:
pedagógia, andragógia, pszichológia, szociálpedagógia alapképzési szakok vagy szabad
bölcsészet alapképzési szak filozófia szakiránya.
11.2.3. A kormányrendelet szerinti kizárólag második tanári szakképzettségként
felvehető szakképzettség nyújtására vonatkozó követelmények:
[...]
a) Az 50 kredit értékű szakterületi ismeret teljesítése az előfeltétele az alábbi tanári
szakképzettségek felvételének:
[...]
– pedagógiatanár:
pedagógia, andragógia, pszichológia, szociálpedagógia alapképzési szak; legalább 25 kredit
értékben be kell számítani a pszichológia, tanító, gyógypedagógia alapképzési szakon szerzett
pedagógiai ismereteket.

161

3. Mintattanterv - levelező tagozat
Tanár - Pedagógiatanár MA
2 féléves képzés – 60 kredit

Intézet

Tantárgy neve

Pedagógiai-pszichológiai modul:
A pedagógiai kutatás
módszertana (műhelymunka)
Közoktatási gyakorlat I.
Közoktatási gyakorlat II.

1. félév
Típus
K, KV
K

Kód

BMPT1AG06

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

5/5G

K
K

BMPT1AG08
0/5G
BMPT1AG09
0/5G
A kötelező tárgyak kreditértéke:
A személyiségfejlődés zavarai
KV
BMPT1BG04
0/10G
Környezetpedagógia
KV
BMPT1BG05
5/5G
A kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke*:
Pedagógiai-pszichológiai modul (javasolt) kreditszáma összesen:

Kr.

1
1
1
3
2
2
2
5

* A pedagógiai- pszichológiai modul kötelezően választható tanegységei közül a tanulmányok során összesen
6 kreditnyi tárgy felvétele kötelező.

Intézet

Tantárgy neve

Típus
K, KV

Kód

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

Szakmai modul:
A pedagógiai tárgyak
K
BMPT3AG01
0/20/G
oktatásának módszertana
A pedagógia-oktatás társadalom- K
BMPT2AK01
10/0/K
tudományi vonatkozásai
A pedagógiaórák tervezésének
K
BMPT3AG02
0/10/G
módszertana
Az ifjúkor és a felnőttkor
K
BMPT1AG02
0/10/G
pszichológiája
Felső- és felnőttoktatásK
BMPT3AK01
10/0/K
pedagógia
IKT a pedagógiában
K
BMPT2AG02
0/10/G
Modern nevelésfilozófiák
K
BMPT1AK02
10/0/K
Oktatási-és vizsgarendszerek
K
BMPT1AK03
10/0/K
Pedagógiai innováció
K
BMPT1AG04
0/10/G
Pedagógus-szakma, oktatói
K
BMPT1AG03
0/15/G
kompetenciák
Tanárképzési modellek és
K
BMPT1AK01
10/0/K
koncepciók
Tanulás-szervezési, irányítási és
K
BMPT2AG05
0/10/G
értékelési technikák
Zárószigorlat
K
BMPT1AS01
0/0/S
A szakmai modul (javasolt) kreditszáma összesen:
Kötelező kreditek összesen:
ÖSSZES KREDITPONT:
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3
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
0
28
28
33

2. félév
Intézet

Típus
K, KV

Tantárgy neve

Kód

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

Pedagógiai-pszichológiai modul:
Összefüggő egyéni gyakorlat

K

BMPT2AA02

15/minősített
aláírás
Közoktatási gyakorlat III.
K
BMPT1AG10
0/5G
A kötelező tárgyak kreditértéke:
Inkluzív iskola
KV
BMPT1BG07
0/10G
Tanulásmódszertan
KV
BMPT1BG08
0/10G
A kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke*:
Pedagógiai-pszichológiai modul (javasolt) kreditszáma összesen:

10
1
11
2
2
4
15

* A pedagógiai- pszichológiai modul kötelezően választható tanegységei közül a tanulmányok során összesen
6 kreditnyi tárgy felvétele kötelező.

Intézet

Típus
K, KV

Tantárgy neve

Kód

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

K

BMPT2AK02

5/0/K

1

K
K
K

BMPT2AG01
BMPT1AG05
BMPT1AK04

0/10/G
0/20/G
10/0/K

3
3
2

0/10/G
0/10/G

2
2

Szakmai modul:

A felső- és felnőttoktatás
kutatása
Gyermek-és ifjúságvédelem
Iskolai gyakorlat
Reflexiók a pedagógia
oktatásában

Kötelezően választható tárgyak (2 kredit teljesítése kötelező)

Kognitív pszichológia
Neveléselmélet, pedagógiai
antropológia

KV
KV

BMPT1BG01
BMPT1BG02

Szabadon választható tárgyak (1 kredit teljesítése kötelező)

Multikulturalitás a
felsőoktatásban
Sajátos nevelési igények a
felsőoktatásban

SV

BMPT1CG02

10/0/K

1

SV

BMPT2CG02

10/0/K

1

A szakmai modul (javasolt) kreditszáma összesen:
Kötelezően választható kreditek összesen:
Szabadon választható tárgyak kreditértéke:
ÖSSZES KREDITPONT:
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12
2
1
27

4. A záróvizsga
A tanári záróvizsga szerkezete, tartalma, értékelése
A Tanári Záróvizsga (TZV) szóbeli vizsga, amelynek célja annak feltérképezése, hogy a jelölt
rendelkezik-e a szükséges pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel, milyen színvonalon tudja
kiterjedt szaktárgyi-diszciplináris tudását az iskolai oktatás gyakorlatában alkalmazni.
A szóbeli vizsga tematikáját és tételeit az adott intézményben a diszciplináris modulok oktatói és
a tantárgypedagógusok közösen dolgozzák ki, törekedve arra, hogy a komplex kérdések a
diszciplináris tudás átadásának módszereire, a tanulási folyamat segítésének, a
tanulásszervezésnek – az adott témakörhöz és a tanulók életkori sajátosságaihoz jól illeszkedő –
módozataira vonatkozzanak. A tételek lehetőséget adnak a jelölt által már elsajátított tanári
kompetenciák színvonalára vonatkozó következtetések levonására is.
A záró-, képesítő vizsgára bocsátás feltételei:
 végbizonyítvány (abszolutórium) ami az előírt kreditek teljesítésével együtt tanúsítja a
választott szakképzettségenként letett zárószigorlat sikerességét is (Ftv. 147.§ 45.);


benyújtott (és írásban elbírált) szakdolgozat, amely az összefüggő szakmai gyakorlat alapján
elkészített portfóliót is tartalmazza (a 2 féléves képzésben résztvevők esetén csak portfólió).

A záróvizsga bizottság:
 legalább egy tagja közoktatásban járatos külső szakember,
 tagja a pedagógiai, pszichológiai stúdium szakembere,
 tagja(i) a szakmódszertan szakembere(i),
 elnöke a fentiek közül valamelyik szakember vagy a tanári mesterség, illetve a pedagógiai,
pszichológiai stúdiumok elismert szakembere.
 A Záróvizsga Bizottság legalább egy tagja egyetemi/főiskolai tanár, illetve
egyetemi/főiskolai docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon foglalkoztatási
jogviszonyban az Egyetemmel.
A záróvizsga minősítése:
A TZV összesített (átlagolt) érdemjegyét alkotó rész-érdemjegyek (egyenlő súllyal):
1. a tanári szakdolgozat (ezen belül a portfólió) bemutatása és védése (az a hallgató, aki 2
féléves képzésben vesz részt, külön szakdolgozatot nem ír, csak portfóliót készít)
(értékelője a konzulens és a TZV Bizottság);
2. a szóbeli vizsga, azaz a TZV során elhangzott szóbeli feleletek értékelése (értékelője a
TZV Bizottság);
3. a külső iskolában végzett tanítási gyakorlat érdemjegye (értékelője a külső iskolai vezető
tanár);
Ha a fenti jegyek közül bármelyik elégtelen, akkor a TZV is elégtelen. Az ismételt TZV során az
elégtelennel minősített összetevőt kell megismételni.
Az oklevél minősítése:
A tanári oklevél minősítését a szaktárgyi-diszciplináris zárószigorlatainak és a TZV
érdemjegyének átlaga képezi.
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SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK
TANÁR – PEDAGÓGIATANÁR mesterszak
3 félév – 90 kredit
2016/2017. tanév

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Sopron
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TANÁR - PEDAGÓGIATANÁR (3 féléves) mesterképzési szak
Kari koordinátor: Dr. Varga László egyetemi docens
1. A szak általános jellemzői
TANÁR - PEDAGÓGIATANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
– magyar nyelvű megjelölése: okleveles pedagógiatanár
– angol nyelvű megjelölése: teacher of educational science
Képzési terület: Pedagógusképzés
Műveltségi terület: Ember és társadalom
Képzési idő félévekben: 2-5 félév (előképzettségtől függően)
A képzés célja:
Az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg
ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási,
pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori
képzésben történő folytatására való felkészítés.
A szakterület felvehető:
– a tanári végzettség alapfokozatra épülő megszerzésekor:
kétszakos képzésen belül:
o első szakként
o második szakként
egyszakos képzésben:
o nem tanári mesterszakkal párhuzamosan
o nem tanári (mesterszakkal azonos tanári szakképzettség választása esetén)
mesterszak megszerzését követően
o pedagógus szakképzettséget nyújtó alapképzési szakot követően
– korábbi főiskolai vagy egyetemi diploma birtokában újabb tanári végzettség
megszerzésekor:
kétszakos képzésen belül:
o korábbi főiskolai tanári diploma birtokában
egyszakos képzésen belül:
o korábbi főiskolai vagy egyetemi diploma birtokában
Nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú
C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges.
PEDAGÓGIATANÁR MA BEMETETI KÖVETELMÉNYEK
BA SZAKON VÉGZETTEK ESETÉBEN:
I. KÉTSZAKOS KÉPZÉS ESETÉBEN:
A) A BEMENETHEZ SZÜKSÉGES ELŐFELTÉTELEK:
A tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű
tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kredit teljesítése alól mentesülnek azok,
akik tanító, gyógypedagógia alapképzési szakokon, illetve más, szintén pedagógus-munkakörre
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felkészítő, pedagógiai jellegű szakképzettséget nyújtó (szakoktatói, szociálpedagógia, pedagógia)
szakokon oklevelet szereztek.
az alapfokozat megszerzését követő - a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló - képzés
első két félévében is teljesíthető a 10 kredit
Pedagógiatanár MA mint első tanári szak választásához:
a belépés feltétele az alábbi alapképzési szakok egyikének eredményes elvégzése:
- pedagógia,
- andragógia,
- pszichológia,
- szociálpedagógia alapképzési szakok vagy
- szabad bölcsészet alapképzési szak filozófia szakiránya,
- tanító,
- óvodapedagógus,
- gyógypedagógia.
A felsorolt alapképzési szakokon (a szabadbölcsészet filozófia szakirányának kivételével)
szerzett pedagógiai-pszichológiai ismeretek tekintetében legalább 25 kredit teljesítését el kell
ismerni.
Pedagógiatanár MA mint második tanári szak választásához:
az adott tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési szak ismereteiből legalább 50 kredit
értékű - tantervben meghatározott - szakterületi ismeret elsajátítása:
- pedagógia,
- andragógia,
- szociálpedagógia,
- pszichológia
- gyógypedagógia, tanító alapképzési szakon szerzett pedagógiai ismereteket legalább 25
kredit értékben be kell számítani.
A tanári szak felvételéhez szükséges 10 kredites orientációs modult, illetve a második
szakképzettség 50 kredites megalapozását a jövőben az alapképzést követően még a
mesterképzésre jelentkezést megelőzően ún. résztanulmányok formájában is elvégezhető.
B) KÉPZÉSI IDŐ:
A két tanári szakképzettség párhuzamos megszerzésekor: 5 félév, 150 kredit (a tanári
szakképzettségi, a pedagógiai, pszichológiai és az összefüggő szakmai gyakorlati elemek
kreditértéke rendre 80 (az első tanári szakképzettséghez legalább 30 kreditet kell, a második
tanári szakképzettséghez legfeljebb 50 kreditet lehet szerezni), 40, illetve 30 kredit)
II. EGYSZAKOS KÉPZÉS ESETÉBEN:
II.1. Egy tanári szakképesítés szerezhető - pedagógus szakképzettséget nyújtó alapképzési
szakot követő tanári mesterszakon (A pedagógiatanár szakképzettség újabb pedagógusi
szakképzettséget nyújtó képzésként is felvehető, amennyiben a felvétel feltétele valamely
pedagógusi (tanító, szociálpedagógia, gyógypedagógia, pedagógia, szakoktató) alapképzési
szak is lehet.)
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A) A BEMENETHEZ SZÜKSÉGES ELŐFELTÉTELEK:
A tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű
tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kredit teljesítése alól mentesülnek azok,
akik tanító, gyógypedagógia alapképzési szakokon, illetve más, szintén pedagógus-munkakörre
felkészítő, pedagógiai jellegű szakképzettséget nyújtó (szakoktatói, szociálpedagógia, pedagógia)
szakokon oklevelet szereztek.
- az alapfokozat megszerzését követő - a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés első két félévében is teljesíthető a 10 kredit
az adott tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési szak ismereteiből legalább 50 kredit
értékű - tantervben meghatározott - szakterületi ismeret elsajátítása:
- a tanító és a gyógypedagógia alapképzési szakokon szerzett pedagógiai ismereteket
legalább 25 kredit értékben be kell számítani - ehhez kreditelismerést kell kérni az
intézménytől!
- az 50 kredites előtanulmányi követelmény alól mentesülnek azok, akik szociálpedagógia,
pedagógia alapképzési szakon alapfokozatot és szakképzettséget szereztek
B) KÉPZÉSI IDŐ:
Alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett pedagógus szakképzettség esetén 3 félév, 90
kredit (a tanári szakképzettségi, a pedagógiai, pszichológiai és az összefüggő szakmai gyakorlati
elemek kreditértéke rendre 50, 20, illetve 20 kredit)
II.2. Mesterfokozatot adó szakon nem tanári (mesterszakkal azonos tanári szakképzettség
megszerzése) szakképzettség megszerzését követően vagy valamely mesterszakkal
párhuzamosan felvett tanári szak
A) A BEMENETHEZ SZÜKSÉGES ELŐFELTÉTELEK:
A tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű
tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kredit teljesítése alól mentesülnek azok,
akik tanító, gyógypedagógia alapképzési szakokon, illetve más, szintén pedagógus-munkakörre
felkészítő, pedagógiai jellegű szakképzettséget nyújtó (szakoktatói, szociálpedagógia, pedagógia)
szakokon oklevelet szereztek.
- az alapfokozat megszerzését követő - a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló - képzés
első két félévében is teljesíthető a 10 kredit
a belépés feltétele az alábbi alapképzési szakok egyikének eredményes elvégzése, amelyen az
alapképzési szakon szerezhető szakképzettséghez az általánosan kötelező és a szakspecifikus
ismeretkörökből legalább 110 kreditet kellett összegyűjteni:
- pedagógia,
- andragógia,
- pszichológia,
- szociálpedagógia alapképzési szakok vagy
- szabad bölcsészet alapképzési szak filozófia szakiránya,
- tanító,
- óvodapedagógus,
- gyógypedagógia.
A felsorolt alapképzési szakokon (a szabadbölcsészet filozófia szakirányának kivételével)
szerzett pedagógiai-pszichológiai ismeretek tekintetében legalább 25 kredit teljesítését el kell
ismerni.
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B) KÉPZÉSI IDŐ:
Egy tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés esetén: 3 félév, 90 kredit (a tanári
szakképzettségi elem kreditértéke 30 kredit, ha a mesterfokozatot adó, de tanári szakképzettséget
nem eredményező szakon megszerzett kreditekből legalább 10 kredit kreditátvitellel elismerhető,
a pedagógiai, pszichológiai és az összefüggő szakmai gyakorlati elemek értéke 40, illetve 20
kredit)
II. 3. Korábbi egyetemi vagy főiskolai szintű tanári végzettséggel pedagógiatanár MA
végzettség megszerzése egy szakon
A) BEMENETI KÖVETELMÉNYEK:
1.
TANÁRI
OKLEVÉLLEL
RENDELKEZŐK
KÖZÜL
AZ
ALÁBBI
VÉGZETTSÉGŰEK JELENTKEZHETNEK:
1.1. A főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a tanári mesterfokozat és a korábbi egy
szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén:
- 2 féléves, 60 kredites képzésbe (30 kredit: szakterület, 10 kredit: pedagógia, pszichológia,
20 kredit: összefüggő szakmai gyakorlat)
- az 50 kredites előtanulmányi kötelezettség alóli mentességgel
1.2. Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettségtől eltérő tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló képzésben bármely szakon végzett egyetemi vagy főiskolai szintű tanári
oklevéllel
- 2 féléves, 60 kredites képzésbe (40 kredit: szakterület, 10 kredit: pedagógia, pszichológia,
10 kredit: összefüggő szakmai gyakorlat)
- a felvétel feltétele az előzetes kreditelismerési eljárás; amennyiben a jelentkező korábbi
tanulmányai alapján nem ismertethető el legalább 50 kredit értékű szakterületi pedagógiai
ismeret, a jelentkező nem vehető fel.

2. A szakképzettség képzési és kimeneti követelményeit tartalmazó leírás
4. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez
[...]
8. A mesterfokozat és a tanári szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
[...]
8.3. A tanári szak szakterületi moduljához kapcsolódó általános ismeretek:
A szakterülethez kapcsolódó elméleti és gyakorlati képzés, valamint a szakmai gyakorlatok
folyamán elsajátítandó ismeretek:
–

A közoktatás, illetve a szakképzés tartalmi szabályozásában és az adott tanári
szakképzettségnek megfelelő érettségi tárgyak követelményeiben, illetve a szakmai és
vizsgakövetelményekben meghatározott ismeretek körének szaktudományos
mélységű ismerete. A speciális pedagógiai jellegű szakképesítések esetén az adott
szakterület szakismeretei.
– Az adott szakképzettséghez kapcsolódó tantárgy (műveltségi terület, nevelési,
pedagógiai szakterület) által közvetített tudás sajátosságai, az abban rejlő általános és
specifikus képességfejlesztés lehetőségei. Az oktatott tantárgy (műveltségterület) más
műveltségterületekhez való kapcsolata, az általános műveltséghez való hozzájárulása.
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A tudáselemek rendszerbe szervezésének, a különböző forrásokból származó tudás
integrálásának módjai. A tantárgy (műveltségterület) tanításának nemzetközi
tendenciái. A műveltségterülethez kapcsolódó alaptantervek, kerettantervek ismerete,
helyi tantervek, oktatási programok készítése.
– A tantárgy (műveltségi terület) által közvetített fogalmak, tartalmak fejlődési
sajátosságai, a tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepe, az
azokkal kapcsolatos naiv előfogalmak, tapasztalati fogalmak és tévképzetek
problémái, a fogalmi váltás nehézségei. A tantárgy (műveltségi terület) eredményes
tanulásához szükséges készség- és képességbeli előfeltételek, a tananyag által
fejlesztendő specifikus készségek és képességek, attitűdök és elkötelezettségek
sajátosságai. A tantárgyban elsajátított tudás alkalmazásának módjai, speciális
lehetőségei a problémamegoldó képesség fejlesztésében. A hatékony tanulási
környezet megteremtésének módjai. A tantárgyhoz, műveltségi területhez kapcsolódó
mérési-értékelési módok.
– A tantárgy (műveltségi terület) tanításában alkalmazható módszerek széles körének
ismerete, a megfelelő módszerek kiválasztásának szempontjai, különös tekintettel a
differenciált, a tanulók személyére szabott oktatásra, az integrált oktatás és
tehetségfejlesztés igényeire. A tanulási idő differenciált kezelése. A tantárgy és a
tananyag sajátosságainak megfelelő, változatos tananyag-elrendezési (koncentrikus,
lineáris) és időszervezési (folyamatos, epochális) megoldások alkalmazásának
szempontjai. A tantárgyhoz kapcsolódó tankönyvek, taneszközök, oktatást segítő
médiumok szakszerű értékelése, azokból a tanulók egyéni sajátosságainak, előzetes
felkészültségének, összetételének megfelelő ismeretforrások kiválasztása.
– A szakmai, szakmódszertani tudás fejlesztésére vonatkozó követelmények: önállóan
vagy kutató, képző intézményekhez kapcsolódóan folyamatos tanulási tevékenység;
fejlesztő programokban, kísérleti munkákban, hazai és nemzetközi felmérésekben
gyakorlati szakemberként, partnerként való részvétel; az eredmények értelmezéséhez,
az új ismereteknek a tanítási-nevelési gyakorlatban való felhasználásához szükséges
tudás folyamatos fejlesztése.
[...]
11. Tanári szakképzettségenként az általános képzési és kimeneti követelményektől eltérő,
sajátos követelmények és ismeretkörök, valamint a tanári szakképzettség megszerzésére
irányuló szakterületi modul megválasztásának, illetve társításának előfeltételei
11.1.1. Az első tanári szakképzettségként választható szakképzettségek szakterületi
ismeretei
[...]
PEDAGÓGIATANÁR
1. A szakképzettség oklevélben szereplő,
– magyar nyelvű megjelölése: okleveles pedagógiatanár;
– angol nyelvű megjelölése: teacher of educational science.
2. A 7. pontban foglaltak figyelembevételével a képzés célja
A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett
szakképesítésre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a
felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a
tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.
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3. A rendelet 7. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint az általános képzési és kimeneti
követelményektől eltérő sajátos követelmények és ismeretkörök
3.1. A modul keretében összegyűjtendő kreditek megoszlása:
–
–
–
–

szakterületi ismeretkörök
szakmódszertan
iskolai gyakorlat
szabadon választható

19–37 kredit
legalább 7 kredit
legalább 3 kredit
1–3 kredit (a modul összkreditszámának 5 %-a).

3.2. A 8.3. pontban foglalt szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök:
Szakterületi ismeretek:
– A pedagógiaoktatás nevelésfilozófiai, társadalomelméleti, társadalompedagógiai
alapjai, iskolapedagógiai vonatkozásai.
– A pedagógiaoktatás jelentősége a hazai iskolarendszer fejlesztése szempontjából, a
bolognai folyamat hatása a pedagógiaoktatás színtereire. A felnőttoktatás
sajátosságainak szerepe a pedagógia tárgyak oktatásában.
– Pedagógusképzési, tanárképzési modellek, koncepciók a nemzetközi és a hazai
gyakorlatban. A pedagógia tárgyak oktatásnak módszertani kérdései.
– A pedagógus szakma pályaképének formálási lehetőségei. A mesterségbeli tudás és a
speciális pedagógiai képességek fejlesztésnek módszerei. A pedagógiai előfeltevések,
nézetek megismerése, alakításuk lehetőségei és technikái. A hatékony pedagógia
kommunikáció és együttműködés.
– Pedagógusszerepek, -feladatok az iskolai szervezeten belül és kívül. A pedagógiai
innováció lehetséges terepei, formái, gyakorlata.
Szakmódszertani ismeretek:
– A reflektív pedagógiai gondolkodás és tevékenység fejlesztésének lehetőségei,
módszerei. Korszerű tanulásszervezési, irányítási és értékelési technikák a pedagógia
tárgyak oktatásban.
– A pedagógiaórák tervezésének kérdései. A pedagógiai megfigyelések, gyakorlatok
szervezésnek, irányításának és értékelésnek kérdései formális és nemformális keretek
közt.
– Pedagógiai projektek tervezésének, szervezésnek módszertana. Kutató, fejlesztő
munka a pedagógia tárgyak oktatása kapcsán.
3.3. Sajátos kompetenciák:
– A pedagógiatanár képes a közoktatásban, a szakképzésben és a felsőoktatásban is a
pedagógia korszerű tartalmait egy újszerű didaktikai megközelítésben tanítani, a
pedagógiai tárgyak oktatása során az ismeretközlésen túl speciális pedagógiai
képességeket fejleszteni és a pálya gyakorláshoz nélkülözhetetlen attitűdöket
alakítani, végső soron egy kompetenciaalapú oktatási folyamatot tervezni, irányítani
és értékelni.
11.2. Az egy vagy két tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi elem
megválasztásának, illetve társításának előfeltételei
[...]
A tanári szakra történő belépésnek a 6.2.1. pontban meghatározott, a tanári felkészítést
megalapozó, pályaorientációt segítő 10 kredit értékű ismeretek követelménye alól mentesülnek a
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pedagógusképzési területhez tartozó alapképzési szakokon, illetve más, szintén pedagógusmunkakörre felkészítő, pedagógiai jellegű szakképzettséget nyújtó (szakoktatói,
szociálpedagógia, pedagógia) szakokon oklevelet szerzettek.
11.2.1. A kormányrendelet szerinti első tanári szakképzettség megválasztására
vonatkozó követelmények:
[...]
A korábbi főiskolai és egyetemi szintű szakok megfeleltetését a kormányrendelet 4. számú
melléklete tartalmazza. Ha a megfelelőség e szerint nem állapítható meg, a megfelelő
szakterületen szerzett 110 kredit értékű tanulmányok teljesítése az adott tanári szakképzettség
megválasztásának feltétele, melynek megfeleltethetőségét a felsőoktatási intézmény saját
hatáskörben ítéli meg.
Az első tanári szakképzettség megválasztásához megfelelőnek tekintendő alapképzési
szakok, szakirányok szakképzettségenként:
[...]
– pedagógiatanár:
pedagógia, andragógia, pszichológia, szociálpedagógia alapképzési szakok vagy szabad
bölcsészet alapképzési szak filozófia szakiránya.
11.2.3. A kormányrendelet szerinti kizárólag második tanári szakképzettségként
felvehető szakképzettség nyújtására vonatkozó követelmények:
[...]
a) Az 50 kredit értékű szakterületi ismeret teljesítése az előfeltétele az alábbi tanári
szakképzettségek felvételének:
[...]
– pedagógiatanár:
pedagógia, andragógia, pszichológia, szociálpedagógia alapképzési szak; legalább 25 kredit
értékben be kell számítani a pszichológia, tanító, gyógypedagógia alapképzési szakon szerzett
pedagógiai ismereteket.
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3. Mintatanterv - levelező tagozat
Tanár - Pedagógiatanár MA
3 féléves képzés – 90 kredit

Intézet

Tantárgy neve

1. félév
Tipus
K, KV

Kód

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

Pedagógiai-pszichológiai modul:
A pedagógiai kutatás
módszertana (műhelymunka)
Szervezet-, vezetés- és
munkapszichológia
Közoktatási gyakorlat I.
Közoktatási gyakorlat II.

K

BMPT1AG06

5/5G

1

K

BMPT1AG07

5/5G

1

K
K

BMPT1AG08
0/5G
BMPT1AG09
0/5G
A kötelező tárgyak kreditértéke:
BMAPJPSZ03
0/10G

Kommunikációs és
KV
konfliktuskezelő tréning
A személyiségfejlődés zavarai
KV
BMPT1BG04
0/10G
Környezetpedagógia
KV
BMPT1BG05
5/5G
A kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke*:
Pedagógiai-pszichológiai modul (javasolt) kreditszáma összesen:

1
1
4
1
2
2
3
7

* A pedagógiai- pszichológiai modul kötelezően választható tanegységei közül a tanulmányok során összesen
9 kreditnyi tárgy felvétele kötelező.

Intézet

Tantárgy neve

Típus
K, KV

Kód

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

K

BMPT2AK01

10/0/K

2

K
K

BMPT1AG01
BMPT1AG02

0/10/G
0/10/G

3
3

K
K
K
K
K

BMPT2AG01
BMPT2AG02
BMPT1AK02
BMPT1AK03
BMPT1AG03

0/10/G
0/10/G
10/0/K
10/0/K
0/15/G

3
3
2
2
3

K

BMPT1AK01

10/0/K

2

Szakmai modul:

A pedagógia-oktatás
társadalom-tudományi
vonatkozásai
Alternatív pedagógiák
Az ifjúkor és a felnőttkor
pszichológiája
Gyermek-és ifjúságvédelem
IKT a pedagógiában
Modern nevelésfilozófiák
Oktatási-és vizsgarendszerek
Pedagógus-szakma, oktatói
kompetenciák
Tanárképzési modellek és
koncepciók

A szakmai modul (javasolt) kreditszáma összesen:
Kötelező kreditek összesen:
ÖSSZES KREDITPONT:
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23
23
30

2. félév
Intézet

Tipus
K, KV

Tantárgy neve

Kód

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

Pedagógiai-pszichológiai modul:
Közoktatási gyakorlat III.

K

BMPT1AG10
0/5
A kötelező tárgyak kreditértéke:
A családi nevelés pszichológiája KV
BMPT1BG06
0/10G
Inkluzív iskola
KV
BMPT1BG07
0/10G
Tanulásmódszertan
KV
BMPT1BG08
0/10G
A kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke*:
Andragógia és módszertana
SV
BMPT1CG03
5/5G
A szabadon választható tárgyak kreditértéke**:
Pedagógiai-pszichológiai modul (javasolt) kreditszáma összesen:

1
1
2
2
2
6
1
1
8

* A pedagógiai- pszichológiai modul kötelezően választható tanegységei közül a tanulmányok során összesen
9 kreditnyi tárgy felvétele kötelező.
** A pedagógiai- pszichológiai modul szabadon választható tanegységei közül a tanulmányok során összesen 1
kreditnyi tárgy felvétele kötelező.

Intézet

Típus
K, KV

Tantárgy neve

Kód

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

K

BMPT2AK02

5/0/K

1

K

BMPT3AG01

0/20/G

3

K

BMPT3AG02

0/10/G

2

K

BMPT3AK01

10/0/K

2

K
K

BMPT2AG03
BMPT2AG04

0/10/G
0/10/G

3
3

K
K

BMPT1AG04
BMPT2AG05

0/10/G
0/10/G

2
2

K

BMPT1AS01

0/0/S

0

0/10/G
0/10/G

2
2

Szakmai modul:

A felső- és felnőttoktatás
kutatása
A pedagógiai tárgyak
oktatásának módszertana
A pedagógiaórák tervezésének
módszertana
Felső- és felnőttoktatáspedagógia
Gyermek-és ifjúságvédelem
IKT a pedagógiában /
Prezentációkészítés
Pedagógiai innováció
Tanulás-szervezési, irányítási
és értékelési technikák
Zárószigorlat

Kötelezően választható tárgyak (2 kredit teljesítése kötelező)

Kognitív pszichológia
Neveléselmélet, pedagógiai
antropológia

KV
KV

BMPT1BG01
BMPT1BG02

A szakmai modul (javasolt) kreditszáma összesen:
Kötelezően választható kreditek összesen:
ÖSSZES KREDITPONT:
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20
2
28

3. félév
Intézet

Tantárgy neve

Típus
K, KV

Kód

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

Pedagógiai-pszichológiai modul:
Összefüggő egyéni gyakorlat

Intézet

15/minősített
20
aláírás
Tanári képesítő vizsga: portfolió, K
BMPT1AZ01
Szakdolgozat
5
szakdolgozat
jegy
A kötelező tárgyak kreditértéke: 25
Pedagógiai-pszichológiai modul kreditszáma összesen: 25
Típus
Kód
Elmélet/gyakorlat/
Tantárgy neve
Kr.
számonkérés
K, KV
K

BMPT2AA01

K

BMPT1AK04

10/0/K

2

K

BMPT1AG05

0/20/G

3

0/10/G
0/10/G

2
2

Szakmai modul:

Reflexiók a pedagógia
oktatásában
Iskolai gyakorlat

Szabadon választható tárgyak (2 kredit teljesítése kötelező)

Pedagógiai logika
Tudományos publikáció

SV
SV

BMPT1CG01
BMPT2CG01

A szakmai modul (javasolt) kreditszáma összesen:
Szabadon választható tárgyak kreditértéke:
ÖSSZES KREDITPONT:
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7
2
32

4. A záróvizsga
A tanári záróvizsga szerkezete, tartalma, értékelése
A Tanári Záróvizsga (TZV) szóbeli vizsga, amelynek célja annak feltérképezése, hogy a jelölt
rendelkezik-e a szükséges pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel, milyen színvonalon tudja
kiterjedt szaktárgyi-diszciplináris tudását az iskolai oktatás gyakorlatában alkalmazni.
A szóbeli vizsga tematikáját és tételeit az adott intézményben a diszciplináris modulok oktatói és
a tantárgypedagógusok közösen dolgozzák ki, törekedve arra, hogy a komplex kérdések a
diszciplináris tudás átadásának módszereire, a tanulási folyamat segítésének, a
tanulásszervezésnek – az adott témakörhöz és a tanulók életkori sajátosságaihoz jól illeszkedő –
módozataira vonatkozzanak. A tételek lehetőséget adnak a jelölt által már elsajátított tanári
kompetenciák színvonalára vonatkozó következtetések levonására is.
A záró-, képesítő vizsgára bocsátás feltételei:
 végbizonyítvány (abszolutórium) ami az előírt kreditek teljesítésével együtt tanúsítja a
választott szakképzettségenként letett zárószigorlat sikerességét is (Ftv. 147.§ 45.);


benyújtott (és írásban elbírált) szakdolgozat, amely az összefüggő szakmai gyakorlat alapján
elkészített portfóliót is tartalmazza (a 2 féléves képzésben résztvevők esetén csak portfólió).

A záróvizsga bizottság:
 legalább egy tagja közoktatásban járatos külső szakember,
 tagja a pedagógiai, pszichológiai stúdium szakembere,
 tagja(i) a szakmódszertan szakembere(i),
 elnöke a fentiek közül valamelyik szakember vagy a tanári mesterség, illetve a pedagógiai,
pszichológiai stúdiumok elismert szakembere.
 A Záróvizsga Bizottság legalább egy tagja egyetemi/főiskolai tanár, illetve
egyetemi/főiskolai docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon foglalkoztatási
jogviszonyban az Egyetemmel.
A záróvizsga minősítése:
A TZV összesített (átlagolt) érdemjegyét alkotó rész-érdemjegyek (egyenlő súllyal):
4. a tanári szakdolgozat (ezen belül a portfólió) bemutatása és védése (az a hallgató, aki 2
féléves képzésben vesz részt, külön szakdolgozatot nem ír, csak portfóliót készít)
(értékelője a konzulens és a TZV Bizottság);
5. a szóbeli vizsga, azaz a TZV során elhangzott szóbeli feleletek értékelése (értékelője a
TZV Bizottság);
6. a külső iskolában végzett tanítási gyakorlat érdemjegye (értékelője a külső iskolai vezető
tanár);
Ha a fenti jegyek közül bármelyik elégtelen, akkor a TZV is elégtelen. Az ismételt TZV során az
elégtelennel minősített összetevőt kell megismételni.
Az oklevél minősítése:
A tanári oklevél minősítését a szaktárgyi-diszciplináris zárószigorlatainak és a TZV
érdemjegyének átlaga képezi.
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TANÁR - AGRÁR-MÉRNÖKTANÁR mesterszak
Szakfelelős: Dr. Katona György egyetemi docens
1. A szak általános jellemzői
A mesterszak képzési célja: az agrár alapképzési szakokon szerzett szakterületi ismereteik
birtokában elméletileg megalapozott, módszertani ismeretekkel és képességekkel rendelkező
szaktanárok képzése az agrár irányultságú iskolarendszerű szakképzés valamennyi szintje, az
iskolarendszeren kívüli szakképzés és felnőttképzés számára. Olyan szakemberek képzése, akik
az agrárszakképzés területén képesek a pedagógiai tervezési, fejlesztési és kutatási feladatokra,
továbbá aktív részesei lehetnek a vidékfejlesztésnek, előmozdíthatják az elmaradott régiók
felzárkózását, elősegítik az Európai Unió oktatási rendszereihez való kapcsolódást. Mindezek
mellett a képzés kellő alapokat ad ahhoz, hogy a hallgatók tanulmányaikat a PhD képzésben
folytathassák a neveléstudomány területén.
A képzés szerkezete:
Képzési terület: pedagógiai tudományok
Képzési ág: pedagógusképzés
Képzési idő: a modultanterv alapján 4 félév
A megszerzendő kreditek száma: 70+50 kredit
A diploma megnevezése: okleveles agrár-mérnöktanár
A végzettségi szint: mesterfokozat (MA)
A képzés formái: nappali, levelező
Szakképzettségek:
 Vadgazda-agrár-mérnöktanár
A képzés tartalma:
Közös pedagógiai modulok:
 A tanári képesítés pedagógiai-pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretei
 A mérnöktanári szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek
követelményei
 Pedagógiai választható tantárgyak
Szakképzettségi szakmai modulok:
 Szakterületi alapozó, gazdasági és humán ismeretek
 Szakterületi ismeretek (szakmai törzsanyag)
 Szakterületi ismeretek (differenciált törzsanyag)
 Szakterületi ismeretek (szakmódszertan)
 Szakmai választható
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sajátos

A tananyag modulok szerinti kreditarányai
Kreditek
száma

Modul neve

Pedagógiai
modulok

Szakmai
modulok

A tanári képesítés pedagógiai-pszichológiai elméleti és gyakorlati
ismeretei

38

A mérnöktanári szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek
sajátos követelményei

30

Pedagógiai választható tantárgyak

2

Szakterületi alapozó, gazdasági és humán ismeretek

10-15

Szakterületi ismeretek (szakmai törzsanyag, differenciált
törzsanyag)

23-27

Szakterületi ismeretek (szakmódszertan)

13

Szakmai választható

2

2. A tanár szak általános képzési és kimeneti követelményeitől eltérő sajátos követelmények
A mesterszak képzési célja és az agrár-mérnöktanári szak sajátos kompetenciái:
A mesterszak képzési célja: az agrár alapképzési szakokon szerzett szakterületi ismereteik
birtokában elméletileg megalapozott, módszertani ismeretekkel és képességekkel rendelkező
szaktanárok képzése az agrár irányultságú iskolarendszerű szakképzés valamennyi szintje, az
iskolarendszeren kívüli szakképzés és felnőttképzés számára. Olyan szakemberek képzése, akik
az agrárszakképzés területén képesek a pedagógiai tervezési, fejlesztési és kutatási feladatokra,
továbbá aktív részesei lehetnek a vidékfejlesztésnek, előmozdíthatják az elmaradott régiók
felzárkózását, elősegítik az Európai Unió oktatási rendszereihez való kapcsolódást. Mindezek
mellett a képzés kellő alapokat ad ahhoz, hogy a hallgatók tanulmányaikat a PhD képzésben
folytathassák a neveléstudomány területén.
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:
- a tanulói személyiség fejlesztésére: az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre
- tekintettel elősegíteni a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődését, a
demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, az európai kulturális és az
egyetemes emberi értékek elsajátítását;
- tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére: a tanulói közösségekben
rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására, az egyének közötti különbségek megértésének
elősegítésére, a közösségben kialakuló konfliktusok kezelésére, az interkulturális nevelési
programok alkalmazására, az együttműködés készségeinek fejlesztésre;
- a pedagógiai folyamat tervezésére: pedagógiai munkáját a feltételek árnyalt elemzése alapján
átfogóan és részletekbe menően megtervezni, tapasztalatait reflektív módon elemezni és
értékelni;
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a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és
képességeinek fejlesztésére: az adott szakterületen szerzett tudását tantervi, műveltségterületi
összefüggésekbe ágyazni, ennek alapján a tanulók tudományos fogalmainak,
fogalomrendszereinek fejlődését elősegíteni, az egyes tudományterületek szemléletmódját,
értékeit és kutatási eljárásait megismertetni, az elsajátított tudás alkalmazásához szükséges
készségeket kialakítani, szakterületének az egészség védelmével és fejlesztésével való
összefüggéseit felismerni és ezzel a tanulók egészségfejlesztését elősegíteni;
az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére:
különösen az olvasás-szövegértés, információfeldolgozás, a hatékony tanulás, a szociális és
állampolgári kompetenciák, a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák, az
alapvető gondolkodási műveletek, a problémamegoldó gondolkodás folyamatos fejlesztésére,
a tanulók előzetes tudásának, iskolán kívül megszerzett ismereteinek és készségeinek,
valamit az iskolában elsajátított tudásának integrálására, az önálló tanulás képességeinek
megalapozására, fejlesztésére, a tanulók testi-lelkiszellemi egészségének fejlesztésére;
a tanulási folyamat szervezésére és irányítására: változatos tanítási-tanulási formák
kialakítására, a tudásforrások célszerű kiválasztására, az új információs-kommunikációs
technológiák alkalmazására, hatékony tanulási környezet kialakítására;
a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására: a tanulók fejlődési
folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek és személyiségfejlődésének elemző
értékelésére, a különböző értékelési formák és eszközök használatára, az értékelés
eredményeinek hatékony alkalmazására, az önértékelés fejlesztésére;
szakmai együttműködésre és kommunikációra: a tanulókkal, a szülőkkel, az iskolai
közösséggel, a társszervezetekkel és kutató-fejlesztő intézményekkel történő
együttműködésre, a velük való hatékony kommunikációra;
szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre: a munkáját segítő szakirodalom
folyamatos követésére, önálló ismeretszerzésre, személyes tapasztalatainak tudományos
keretekbe integrálására, a neveléstudományi kutatások fontosabb módszereinek, elemzési
eljárásainak alkalmazására, saját munkájának tudományosan megalapozott eszközöket
felhasználó értékelésére.

A tanárnak a fent jellemzett alapvető feladatai ellátásához meghatározott ismeretekkel,
képességekkel, valamint gyakorlati készségekkel és attitűdökkel kell rendelkeznie. Ezek a
kompetenciák mindenekelőtt:
Szakmai tudás
A tanulók, a tanulás és tanítás hatásmechanizmusainak kellő mélységű ismerete:
- az emberrel, a társadalommal és az oktatás társadalmi-gazdasági szerepével kapcsolatos
meghatározó tudományos eredmények ismerete,
- a gyermeki, serdülőkori és ifjúkori fejlődésre, az egész életen át tartó emberi fejlődésre, a
személyiség fejlődésében, magatartásformákban jelentkező egyéni sajátosságokra vonatkozó
tudás,
- a nevelési-fejlesztési funkciókat betöltő szervezetek, intézmények, közösségek működésének,
konfliktusainak, diszfunkcióinak ismerete,
- egyes tanulók személyiségének, tudásának, képességeinek, a tanulói szervezetek
működésének, az oktatási programok és módszerek hatékonyságának megismeréséhez
szükséges, tudományosan megalapozott módszerek, technikák ismerete,
- a tanulás különböző formáinak ismerete mind általános, mind pedig konkrét szaktárgyi
vonatkozásban,
- tanulói tudás különböző formáinak, szerveződésének, a fogalomrendszerek, készségek és
képességek fejlődési törvényszerűségeinek ismerete,
- alkalmazható tudás a tanulói teljesítményekre ható biológiai, pszichológiai, társadalmi és
kulturális tényezőkről,
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az oktatás környezetét alapvetően meghatározó jogszabályok ismerete.

Szaktudományi, műveltségterületi, tantárgyi és tantervi tudás
- széles körű tudás a választott szakképzettség(ek)nek megfelelő tudomány- és/vagy
műveltségi terület(ek)en,
- a szaktudományi tudás és annak iskolai közvetítése, a szakértelem és a műveltség, a
tanulhatóság, a tudás szakmai és a hétköznapi életben való alkalmazása közötti
összefüggések mély megértése, a különböző tudásterületek közötti összefüggések,
kapcsolódások, átfedések és egymásra hatások ismerete,
- a Nemzeti alaptanterv szabályozó szerepének, tartalmának és belső összefüggésrendszerének
ismerete (szakmai tanárképzés esetén emellett az adott szakképzési terület cél- és
feladatrendszerének, alaptantervi és kerettantervi programjainak ismerete),
- Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, szakképzési központi programok, a helyi tantervek,
oktatási programok elkészítésének, illetve funkcióinak ismerete,
- a helyi pedagógiai program és az iskolában zajló tantervi, tanterven kívüli és rejtett
- tanulási folyamatok megértése,
- az iskolában és iskolán kívül elsajátított tudás közötti ellentmondásokból származó
problémák megértése és kezelése, a tanulás különböző színterei közötti kapcsolatok
kialakítása.
Szakmai képességek
A tanulók megismerése és a tanulócsoportok belső kapcsolatrendszerének feltárása terén:
- képes a tanulókat szakszerűen megfigyelni és tapasztalatait szöveges vagy számszerű
formában rögzíteni,
- képes a tanulók megismerésére és fejlődésük nyomon követésére alkalmas objektív
adatgyűjtő eszközök, kérdőívek, tudásszintmérő tesztek alkalmazására, készítésére,
- képes a tanulócsoportok szerveződésének, dinamikájának szakszerű feltárására.
A tananyag szervezése és a tanítási folyamat tervezése terén:
- szakterületén felkészült, és képes tanítási programok, tanulási egységek, tanítási órák
tervezésére, a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók megválasztására,
- képes a rendelkezésre álló taneszközöket saját munkájában felhasználni, rendszerbe
szervezni, új eszközöket tervezni,
- képes a digitális tananyagokat kezelni, forrásaikat megtalálni, a tanítási-fejlesztési céloknak
megfelelő tartalmakat kiválasztani, rendszerezni, szerkeszteni,
- képes a tanulók információs-kommunikációs technikákkal végzett osztálytermi vagy azon
kívüli önálló munkáját irányítani.
Az osztálytermi munka szervezése, a tanítás-tanulás és a nevelés módszereinek alkalmazása
terén:
- képes a tanulásszervezési eljárások és tanítási módszerek széles skáláját alkalmazni a
hatékony tanulási környezet kialakítása érdekében,
- képes az új kommunikációs-információs technológiákat osztálytermi munkájában is
hatékonyan alkalmazni, e technikákban rejlő lehetőségeket tanítási céljainak, a tananyag
megértésének, a képességek fejlesztésének szolgálatába állítani,
- képes a tanítási egységek céljainak megfelelő, a különböző adottságokkal, képességekkel és
előzetes tudással rendelkező tanulók életkorának, érdeklődésének megfelelő módszerek
megválasztására, eljárások megtervezésére és alkalmazására,
- képes a közös munkát segítő osztálytermi rend és tanulási környezet megteremtésére,
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épes a tanulók fejlődésében, a közösség életében jelentkező feszültségek, konfliktusok
kezelésére,
képes a tanórai munka hatékony, lendületes irányítására, a tanulók figyelmének,
érdeklődésének felkeltésére és fenntartására.

Az értékelési és ellenőrzési eljárások alkalmazása terén:
- képes a tanulók számára fejlődésükről az önértékelést és önbecsülést elősegítő módon a
rendszeres és alapos visszacsatolást biztosítani,
- képes különböző értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók teljesítményeinek,
fejlődésének szisztematikus nyomon követésére és elemzésére,
- képes a diagnosztikus és fejlesztő értékelés eljárásait rutinszerűen alkalmazni,
- képes elősegíteni a tanulók részvételét saját teljesítményük értékelésében.
Szakmai szerepvállalás és elkötelezettség
A szakmai szerepek elfogadása és gyakorlása terén:
- rendelkezik a pedagógusi, nevelői szerep ellátásához szükséges segítő és fejlesztő
beállítódással, kellő szintű toleranciával, empátiával,
- rendelkezik a hatékony szóbeli és írásbeli kommunikáció készségeivel, a szaknyelvi
szövegek olvasásának, interpretációjának, reflexiójának képességeivel, képes alkalmazni az
információs-kommunikációs eszközöket,
- megfelelő önismerettel rendelkezik, képes saját tevékenységével kapcsolatos kritikus
reflexiókra, önértékelésre,
- közreműködik az iskolai kereszttantervi feladatok megtervezésében, illetve nevelési
feladatainak megoldásában és a tanulók tanórán kívüli tevékenységének szervezésében,
- képes együttműködni pedagógus kollégáival, az iskola más munkatársaival, a szülőkkel és a
tanulók életében szerepet játszó más szakemberekkel, intézményekkel és szervezetekkel,
- képes a tanulók szüleivel árnyaltan kommunikálni, a tanulóval kapcsolatos tapasztalataikat
értelmezni és saját tapasztalatait átadni,
- képes a különböző társadalmi rétegekhez, kulturális, nemzeti vagy etnikai csoportokhoz
tartozó szülőkkel partnerként együttműködni,
- képes részt vállalni az iskola szervezetfejlesztési, innovációs és minőségfejlesztési
munkájában,
- képes új tanítási módszerek és eljárások kidolgozására, tudományos eszközöket alkalmazó
kipróbálására és az eredmények szakszerű értékelésére.
Értékelkötelezettségek és szakmai attitűdök terén:
- demokratikus értékelkötelezettséggel és felelősségtudattal rendelkezve kész a sajátjától eltérő
értékek elfogadására, nyitott mások véleményének megismerésére és tiszteletben tartására,
- képes felismerni az előítéletesség és a sztereotípiákon alapuló gondolkodás
megnyilvánulásait, és képes azokat szakszerűen kezelni az iskolában és azon kívül is,
- képes a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe venni, tiszteletben tartja a tanulók
személyiségét, a családok nevelési szokásait és törekvéseit, támaszkodik az ezekben
fellelhető értékekre,
- érzékeny a hátrányos társadalmi helyzetből, a szegénységből, az előítéletektől övezett
kisebbségi létből fakadó nehézségekre,
- személyes példájával és a közösségi viszonyok szervezésével hozzájárul ahhoz, hogy a
tanulók nyitottá váljanak a demokratikus társadalomban való aktív részvételre, a helyi,
nemzeti, európai és egyetemes emberi értékek elfogadására.

182

A törzsanyag (A szakképzettségek szempontjából meghatározott ismeretkörök)
A tanári szak szakterületi eleméhez kapcsolódó általános ismeretek:
A szakterülethez kapcsolódó elméleti és gyakorlati képzés, valamint a szakmai gyakorlatok
folyamán elsajátítandó ismeretek:
- A közoktatás, illetve a szakképzés tartalmi szabályozásában és az adott tanári
szakképzettségnek megfelelő érettségi tárgyak követelményeiben, illetve a szakmai és
vizsgakövetelményekben meghatározott ismeretek körének szaktudományos mélységű
ismerete. A speciális pedagógiai jellegű szakképesítések esetén az adott szakterület
szakismeretei.
- Az adott szakképzettséghez kapcsolódó tantárgy (műveltségi terület, nevelési, pedagógiai
szakterület) által közvetített tudás sajátosságai, az abban rejlő általános és specifikus
képességfejlesztés lehetőségei. Az oktatott tantárgy (műveltségi terület) más műveltségi
területekhez való kapcsolata, az általános műveltséghez, a Nemzeti Alaptantervben
meghatározott kulcskompetenciák fejlesztéséhez való hozzájárulása. A tudáselemek
rendszerbe szervezésének, a különböző forrásokból származó tudás integrálásának módjai. A
tantárgy (műveltségi terület) tanításának nemzetközi tendenciái. A műveltségterülethez
kapcsolódó alaptantervek, kerettantervek ismerete, helyi tantervek, oktatási programok
készítése.
- A tantárgy (műveltségi terület) által közvetített fogalmak, tartalmak fejlődési sajátosságai, a
tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepe, az azokkal kapcsolatos naív
előfogalmak, tapasztalati fogalmak és tévképzetek problémái, a fogalmi váltás nehézségei. A
tantárgy (műveltségi terület) eredményes tanulásához szükséges készség- és képességbeli
előfeltételek, a tananyag által fejlesztendő specifikus készségek és képességek, attitűdök és
elkötelezettségek sajátosságai. A tantárgyban elsajátított tudás alkalmazásának módjai,
speciális lehetőségei a problémamegoldó képesség fejlesztésében. A hatékony tanulási
környezet megteremtésének módjai. A tantárgyhoz, műveltségi területhez kapcsolódó
mérésiértékelési módok.
- A tantárgy (műveltségi terület) tanításában alkalmazható módszerek széles körének ismerete,
a megfelelő módszerek kiválasztásának szempontjai, különös tekintettel a differenciált, a
tanulók személyére szabott oktatásra, az integrált oktatás és tehetségfejlesztés igényeire. A
tanulási idő differenciált kezelése. A tantárgy és a tananyag sajátosságainak megfelelő,
változatos tananyag-elrendezési (koncentrikus, lineáris) és időszervezési (folyamatos,
epochális) megoldások alkalmazásának szempontjai. A tantárgyhoz kapcsolódó tankönyvek,
taneszközök, oktatást segítő médiumok szakszerű értékelése, azokból a tanulók egyéni
sajátosságainak, előzetes felkészültségének, összetételének megfelelő ismeretforrások
kiválasztása.
- A szakmai, szakmódszertani tudás fejlesztésére vonatkozó követelmények: önállóan vagy
kutató, képző intézményekhez kapcsolódóan folyamatos tanulási tevékenység; fejlesztő
programokban, kísérleti munkákban, hazai és nemzetközi felmérésekben gyakorlati
szakemberként, partnerként való részvétel; az eredmények értelmezéséhez, az új
ismereteknek a tanítási-nevelési gyakorlatban való felhasználásához szükséges tudás
folyamatos fejlesztése.
A fentiekben összefoglalt szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök:
Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő alapozó ismeretkörök:
- Az agrármérnöki alapképzési szakon elsajátított alapozó ismeretek bővítése, illetve
elmélyítése a szakterület szerint.
- Horizontális kitekintés a szakmai képzéshez kapcsolódó Nemzeti Alaptanterv
műveltségterületeire, illetve a szakképzés egész rendszerére, benne a mezőgazdasági
szakképzés helyére és a határos szakképzési területekre.
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-

Gazdasági és humán ismeretek: a szakképzés és a gazdaság kapcsolatrendszere, mikro- és
makrogazdasági környezeti feltételek, a felnőttképzéssel kapcsolatos sajátos ismeretek.
A szakmai törzsanyag ismeretkörei: a szakirányú szakképzés gyakorlati alkalmazást
támogató agrármérnöki alaptantárgyainak elmélyítése a szak szerint.
A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei, differenciált szakmai ismeretek:
az agrármérnöki ismeretek bővítése az agrármérnök-tanári szakképzettségnek megfelelő
szakirányú ismeretkörökkel.

A szakterületi ismeretek agrár-mérnöktanári szakképzettségenként:
- okleveles agrár-mérnöktanár (vadgazda mérnök): elméleti alapozó, gazdasági valamint
vadászatszervezés és vadászati etika, vadbiológiai ismeretek, vadföldgazdálkodás és
vadtakarmányozás, zárttéri vadgazdálkodás, állományhasznosítás, vadkárelhárítás és becslés, vadgazdálkodás tervezése, élőhelykezelés és élőhelyfejlesztés, vadegészségügy,
vadászebek és vadászati hasznosításuk, fegyver- és lőszerismeret, biztonságtechnika és
munkavédelem, trófeakezelés és -bírálat, dermoplasztika; differenciált szakmai ismeretek;
Szakmai gyakorlat
A szakmai gyakorlat célja: a szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek (pl. tanórára
való felkészülés, óratervezés, óravezetés, tanári szerepkörök, pedagógiai mérések és kísérletek)
megszerzése. A munkahely világával való ismerkedés (pl. iskolai élet, iskolavezetés, szülőkkel
való kommunikáció), valamint az, hogy a hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében
jártasságot szerezzenek a tanítási és tanulási, illetve nevelési folyamatok értékelésében,
fejlesztésében és kutatásában.
Nyelvi követelmények
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
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3. Tantervi hálók
Agrár-mérnöktanár MA szak, levelező tanterv
Összes kredit: 120
Képesítés: Agrár-mérnöktanár (mesterfokozat)
1. szakirány: vadgazda (agrár) mérnök szakképzettséggel
Pedagógia – pszichológia modul:
Intézet

Tárgykód

Tantárgy

Típus

Köv.

Órák száma/szemeszter
Kredit
1.

2.

3.

4.

Elm.

Gyak.

Alapképzési (BA) pedagógiai-pszichológiai modul (ha nincs meg akkor fel kell venni kredit nélkül)
Kritérium követelmény
BMPLA01
BMPLA02
BMPLA03
BMPLA04
BMPLA05

Bevezetés a pszichológiába
Pedagógiai
képességek
fejlesztése (Kommunikáció)
A nevelés történeti-antropológiai
alapjai
Bevezetés
a
pedagógia
elméletébe
és
kutatási
módszereibe
A tanári mesterség alapjai

K

K

G

K

K

K

G

K

G

K
Összesen:

12

6

6

*

6

6

*

12

6

6

*

12

6

6

*

12

*

12

12
36

24

0

0

24

36

Törzstárgyak (kötelező)
Félévekre lebontott mintatanterve
1. félév
Intézet

Tantárgy neve

Típus
K, KV

Kód

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

10/5/K

2

5/10G
5/5G
5/5G

2
2
2

Pedagógiai-pszichológiai modul:
Személyiség- és
egészségpszichológia
IKT a pedagógiában
Iskola és társadalom
Az értelmi fejlődés kognitív
pszichológiai kontextusban
Közoktatási gyakorlat I.

K

Csoportépítő tréning
Kommunikációs és
konfliktuskezelő tréning
Interkulturalitás és
multikulturalitás
Környezetpedagógia

KV
KV

BMAPJPSZ01

K
K
K

BMPLA19
BMAPJPSZ04

K

BMPLA14
0/5G
A kötelező tárgyak kreditértéke:
BMPLB01
0/10G
0/10G
BMAPJPSZ03

KV

BMPLA07

BMPLB05

0/10G

KV
BMPLB10
5/5G
A kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke*:
Pedagógiai-pszichológiai modul (javasolt) kreditszáma összesen:

1
9
1
1
2
2
3
12

* A pedagógiai- pszichológiai modul kötelezően választható tanegységei közül a tanulmányok során összesen
7 kreditnyi tárgy felvétele kötelező.
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2. félév
Intézet

Tantárgy neve

Típus
K, KV

Kód

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

Pedagógiai-pszichológiai modul:
A pedagógia történeti változásai
Pedagógiai folyamat I.
Fejlődéspszichológia
Közoktatási gyakorlat II.

K
K
K
K

BMAPJPSZ05
10/5K
2
BMAPJPSZ06
10/5K
3
BMAPJPSZ02
5/10G
3
BMPLA15
0/5G
1
A kötelező tárgyak kreditértéke:
9
A családi nevelés pszichológiája KV
BMPLB04
0/10G
2
Tanulásmódszertan
KV
BMPLB07
0/10G
2
A kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke*:
2
Pedagógiai-pszichológiai modul (javasolt) kreditszáma összesen: 11
* A pedagógiai- pszichológiai modul kötelezően választható tanegységei közül a tanulmányok során
összesen 7 kreditnyi tárgy felvétele kötelező.

3. félév
Intézet

Tantárgy neve

Típus
K, KV

Kód

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

5/5G

1

5/5G

1

Pedagógiai-pszichológiai modul:
A pedagógiai kutatás
módszertana (műhelymunka)
Szervezet-, vezetés- és
munkapszichológia
Pedagógiai folyamat II.
Oktatási és vizsgarendszerek
Közoktatási gyakorlat III.

K
K
K
K
K

BMPLA13
BMPLA09

BMAPJPSZ07
10/5K
3
BMPLA12
10/0K
2
BMPLA16
0/5G
1
A kötelező tárgyak kreditértéke:
8
A személyiségfejlődés zavarai
KV
BMPLB03
0/10G
2
Szakképzéspedagógia
KV
BMPLB1009
5/5K
2
A kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke*:
2
A szakoktatás története
SV
BMPLC08
0/10G
1
Gyermek és ifjúságvédelem
SV
BMPLC04
0/10G
1
A szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke**: 2
Pedagógiai-pszichológiai modul (javasolt) kreditszáma összesen: 12
* A pedagógiai- pszichológiai modul kötelezően választható tanegységei közül a tanulmányok során
összesen 7 kreditnyi tárgy felvétele kötelező.
** A pedagógiai- pszichológiai modul szabadon választható tanegységei közül a tanulmányok során
összesen 2 kreditnyi tárgy felvétele kötelező.
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4. félév
Intézet

Típus
K, KV

Tantárgy neve

Kód

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

Pedagógiai-pszichológiai modul:
Összefüggő egyéni gyakorlat
K
Tanári képesítő vizsga: portfolió, K
szakdolgozat

BMPLAEGY

G
Szakdolgozat
BMPLA0DM
jegy?
A kötelező tárgyak kreditértéke:
Pedagógiai-pszichológiai modul kreditszáma összesen:

30
5
35
35

Differenciált szakmai ismeretek:
Intézet

Tárgykód

Tantárgy

Köv.

Típus

Órák száma/szemeszter
Kredit
1.

2.

3.

4.

Elm.

Gyak.

Kötelezően választható Pszichológiai tanegységek
BMPLB01
BMPLB02
BMPLB03
BMPLB04

Csoportépítő tréning
Kommunikációs és
konfliktuskezelő tréning
A személyiségfejlődés
zavarai
A családi nevelés
pszichológiája

G

KV

10

10

1

G

KV

10

10

1

G

KV

10

2

G

KV

10

2

10

2

10

2

10

2

5

5

2

5

5

2

10

80

16

10
10

Kötelezően választható Pedagógiai tanegységek
BMPLB05

Interkulturalitás és
multikulturalitás

G

KV

BMPLB06

Inkluzív iskola

G

KV

BMPLB07

Tanulásmódszertan

G

KV

BMPLB1009

Szakképzéspedagógia

K

KV

BMPLB10

Környezetpedagógia

G

KV

10

Összesen:

40
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10
10
10
10

30

20

Szabadon választható tanegységek (2 kreditnyi tárgy felvétele kötelező):
Intézet

Tárgykód

Tantárgy

Köv.

Típus

Órák száma/szemeszter
Kredit
1.

2.

3.

4.

Elm.

Gyak.

BMPLC01

Az osztályfőnöki szerep

G

SV

10

10

1

BMPLC02

Pedagógiai esetmegbeszélés

G

SV

10

10

1

BMPLC03

Tehetségpedagógia

G

SV

10

10

1

BMPLC04

Gyermek-és ifjúságvédelem

G

SV

10

10

1

BMPLC05

Tanórán kívüli pedagógiai
tevékenység

G

SV

10

10

1

BMPLC06

Kritikai gondolkodás

G

SV

10

10

1

BMPLC07

Andragógia és módszertana

G

SV

10

5

1

BMPLC08

A szakoktatás története

K

SV

10

10

1

Összesen:

80

75

8

5

5

Kritérium követelmény
BMPLA0DM

Tanári
képesítő
vizsga,
portfólió, diplomamunka

G

K

BMPLAEGY

Összefüggő egyéni gyakorlat

G

K

Középfokú C típusú
nyelvvizsga
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5
30

30

30

Kredit

1

Gyakorlat

Tantárgy

Órák száma /
szemeszter

Elmélet

Tárgykód

Típus

Int

Követelmény

Vadgazda mérnök szakképzettséggel

6

6

4

9

9

0

3

9

9

0

3

2

3

4

Előtanulmány

Szakterületi alapozó, gazdasági és humán ismeretek
E130

EG520-0000A

Geomatikai ismeretek

v

A

BMAMERN01

Emberi erőforrás menedzsment

v

A

BMLAEU

EU ismeretek

A

f

12

10
Szakterületi ismeretek (szakmai törzsanyag)
E190

EG623-0000A

Vadászati kultúra és etika

v

A

E170

EG604-0000A

Vadászati érték és kárbecslés

v

A

6
10

6

0

2

6

4

3
5

Szakterületi ismeretek (differenciált szakmai ismeretek)
E190

EG622-0000A

Integrált apróvadgazdálkodás

v

A

E190

EG626-0000A

Világ vadgazdálkodása

v

A

E190

EG641-0000A

Integrált nagyvadgazdálkodás

v

E180

EG615-000BB

Növény- és állatfajok aktív védelme

E160

EG551-000BA

E190

10

6

4

3

8

8

0

3

A

10

6

4

3

f

B

12

6

6

4

Idegenforgalmi és túravezetési
ismeretek

f

A

6

6

0

2

EG621-0000A

Hagyományos vadászati módok

f

A

8

4

4

2

BMLBCSIGY

Csoportos iskolai gyakorlat

f

A

6

0

6

3

Szakmai választható

f

A

12

6

6

2
22

Szakterületi ismeretek (Szakmódszertan)
BMLASZM1

Szakmódszertan 1.

v

A

BMLASZM2

Szakmódszertan 2.

v

A

BMLASZMS

Szaktárgyi-szakmódszertani záró
szigorlat

sz

A

12

6

6

5

12

6

6

5

Szakmódsz. 1.

X

0

3

3

Szakmódsz. 1.

13
Szakmai választható
E160

EG555-0BBBC

Környezet- és természetvédelmi
információs rendszerek

BMAMERN03

Szervezetfejlesztés

f
f
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C
C

8
9

4

4

2

9

0

2

Záróvizsgára bocsátás feltétele:
 Abszolutórium megszerzése
 Szaktantárgyi-záró szigorlat eredményes letétele
 Tanári szakdolgozat és portfólió leadása és elfogadása
Diploma kiadásának feltétele:
 A képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsga teljesítése
Záróvizsga szerkezete és értékelése
 Tanári szakdolgozat és a Portfólió bemutatása és védése
Értékelik a ZVB tagjai
 Összefüggő iskolai tanítási gyakorlat
Értékelik: iskolai mentor tanár
 Szóbeli záróvizsga komplex tematikájú tételek alapján
Értékeli: A ZVB
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TANÁR - KÖZGAZDÁSZTANÁR mesterszak
Szakfelelős: Dr. Karner Cecília egyetemi docens

A szak általános jellemzői
A mesterszak képzési célja: olyan közgazdász-tanárok képzése, akik alkalmasak a
közoktatásban az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint a
felnőttoktatásban a tanulók közgazdasági szemléletének és kereskedelmi-marketing
ismereteinek, üzleti szaktudásának megalapozására. A Képzési és Kimeneti Követelmények
(KKK) szerint olyan szakemberek képzése, akik magas szintű elméleti és módszertani
ismereteik birtokában alkalmasak a társadalomtudományi oktatási feladatok ellátására.
Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatására.

A képzés szerkezete:
Képzési terület: pedagógiai
Képzési ág: pedagógusképzés
Képzési idő: 4 félév
Megszerzendő kreditek száma: 70+50 kredit
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász-tanár
A végzettségi szint: mesterfokozat (MA)
Képzési forma: levelező
A képzés tartalma:
Közös pedagógiai modulok:
 A tanári képesítés pedagógiai-pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretei
 A közgazdász-tanár szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek sajátos
követelményei
 Pedagógiai választható tantárgyak
Szakképzettségi szakmai modulok:
 Alapozó és differenciált tantárgyak
 Szakmódszertan

A tananyag modulok szerinti kreditarányai

Pedagógia
i modulok

Szakmai
modulok

Modul
neve
A tanári képesítés pedagógiai-pszichológiai elméleti és
gyakorlati
ismeretei
A
közgazdász-tanár szakképzettséghez kapcsolódó
gyakorlati
ismeretek
sajátos
követelményei
Pedagógiai
választható
tantárgyak
Alapozó és differenciált tantárgyak
Szakmódszertan
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Kreditek
száma
38
30
2
37
13

Az első tanári szakképzettség megválasztásához megfelelőnek tekintendő alapképzési szakok,
szakirányok:
Közgazdász-tanár kereskedelem-marketing szakképzettség:
A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok:
kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakok.
A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények:
Közgazdasági végzettség egyetemi vagy főiskolai szinten.
Ha az új alapszak alapismereti tárgyainak valamelyike a korábbitól eltérő tárgystruktúra miatt
nem került teljesítésre, akkor ebben az esetben különbözeti vizsga letétele szükséges a 4 félév
során. A Gazdasági szakoktató diplomával rendelkezőknél a rendelet szerint 25 kreditnyi
pedagógiai-pszichológiai egységet be kell számítani. Ezen kreditmennyiséget a szakterületi
modul területén kell az 50 kredit felett felvenniük, így összesen 75 kredit szakterületi (benne a
szakmódszertan) egységet kell teljesíteniük.

A közgazdász-tanár szak sajátos kompetenciái:
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:
• a tanulói személyiség fejlesztésére: az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre
• tekintettel elősegíteni a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődését, a
demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, az európai kulturális
és az egyetemes emberi értékek elsajátítását;
• tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére: a tanulói
közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására, az egyének közötti
különbségek megértésének elősegítésére, a közösségben kialakuló konfliktusok
kezelésére, az interkulturális nevelési programok alkalmazására, az együttműködés
készségeinek fejlesztésre;
• a pedagógiai folyamat tervezésére: pedagógiai munkáját a feltételek árnyalt elemzése
alapján átfogóan és részletekbe menően megtervezni, tapasztalatait reflektív módon
elemezni és értékelni;
• a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és
képességeinek fejlesztésére: az adott szakterületen szerzett tudását tantervi,
műveltségterületi összefüggésekbe ágyazni, ennek alapján a tanulók tudományos
fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését elősegíteni, az egyes tudományterületek
szemléletmódját, értékeit és kutatási eljárásait megismertetni, az elsajátított tudás
alkalmazásához szükséges készségeket kialakítani, szakterületének az egészség
védelmével és fejlesztésével való összefüggéseit felismerni és ezzel a tanulók
egészségfejlesztését elősegíteni;
• az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére:
• különösen az olvasás-szövegértés, információfeldolgozás, a hatékony tanulás, a
szociális és állampolgári kompetenciák, a kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetenciák, az alapvető gondolkodási műveletek, a problémamegoldó gondolkodás
folyamatos fejlesztésére, a tanulók előzetes tudásának, iskolán kívül megszerzett
ismereteinek és készségeinek, valamit az iskolában elsajátított tudásának integrálására,
az önálló tanulás képességeinek megalapozására, fejlesztésére, a tanulók testi- lelkiszellemi egészségének fejlesztésére;
• a tanulási folyamat szervezésére és irányítására: változatos tanítási-tanulási formák
kialakítására, a tudásforrások célszerű kiválasztására, az új információs193

kommunikációs technológiák alkalmazására, hatékony tanulási környezet kialakítására;
• a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására: a tanulók fejlődési
folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek és személyiségfejlődésének elemző
értékelésére, a különböző értékelési formák és eszközök használatára, az értékelés
eredményeinek hatékony alkalmazására, az önértékelés fejlesztésére;
• szakmai együttműködésre és kommunikációra: a tanulókkal, a szülőkkel, az iskolai
közösséggel, a társszervezetekkel és kutató-fejlesztő intézményekkel történő
együttműködésre, a velük való hatékony kommunikációra;
• szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre: a munkáját segítő szakirodalom
folyamatos követésére, önálló ismeretszerzésre, személyes tapasztalatainak tudományos
keretekbe integrálására, a neveléstudományi kutatások fontosabb módszereinek,
elemzési eljárásainak alkalmazására, saját munkájának tudományosan megalapozott
eszközöket felhasználó értékelésére.
• a közoktatásban, valamint a felnőttoktatásban a tanulók közgazdasági szemléletének és
általános gazdasági vállalkozási ismereteinek, üzleti szaktudásának megalapozására,
• a gazdasági üzleti szakképzésben pedig az adott közgazdász-tanári szakképzettségüknek
megfelelő szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatására,
• a tanórai és gyakorlóirodai, tanüzleti tanulás szervezésére,
• a pedagógiai kutatási feladatok ellátására és a tudományos minősítési eljárásba való
bekapcsolódásra.
A tanárnak a fent jellemzett alapvető feladatai ellátásához meghatározott ismeretekkel,
képességekkel, valamint gyakorlati készségekkel és attitűdökkel kell rendelkeznie. Ezek a
kompetenciák mindenekelőtt:
Szakmai tudás
A tanulók, a tanulás és tanítás hatásmechanizmusainak kellő mélységű ismerete:
• az emberrel, a társadalommal és az oktatás társadalmi-gazdasági szerepével kapcsolatos
meghatározó tudományos eredmények ismerete,
• a gyermeki, serdülőkori és ifjúkori fejlődésre, az egész életen át tartó emberi
fejlődésre, a személyiség fejlődésében, magatartásformákban jelentkező egyéni
sajátosságokra vonatkozó tudás,
• a nevelési-fejlesztési funkciókat betöltő szervezetek, intézmények, közösségek
működésének, konfliktusainak, diszfunkcióinak ismerete,
• egyes tanulók személyiségének, tudásának, képességeinek, a tanulói szervezetek
működésének, az oktatási programok és módszerek hatékonyságának megismeréséhez
szükséges, tudományosan megalapozott módszerek, technikák ismerete,
• a tanulás különböző formáinak ismerete mind általános, mind pedig konkrét szaktárgyi
vonatkozásban,
• tanulói tudás különböző formáinak, szerveződésének, a fogalomrendszerek, készségek
és képességek fejlődési törvényszerűségeinek ismerete,
• alkalmazható tudás a tanulói teljesítményekre ható biológiai, pszichológiai, társadalmi
és kulturális tényezőkről,
• az oktatás környezetét alapvetően meghatározó jogszabályok ismerete.
Szaktudományi, műveltségterületi, tantárgyi és tantervi tudás
• széles körű tudás a választott szakképzettség(ek)nek megfelelő tudomány- és/vagy
műveltségi terület(ek)en,
• a szaktudományi tudás és annak iskolai közvetítése, a szakértelem és a műveltség, a
tanulhatóság, a tudás szakmai és a hétköznapi életben való alkalmazása közötti
összefüggések mély megértése, a különböző tudásterületek közötti összefüggések,
kapcsolódások, átfedések és egymásra hatások ismerete,
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• a Nemzeti alaptanterv szabályozó szerepének, tartalmának és belső összefüggésrendszerének ismerete (szakmai tanárképzés esetén emellett az adott szakképzési terület
cél- és feladatrendszerének, alaptantervi és kerettantervi programjainak ismerete),
• Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, szakképzési központi programok, a helyi
tantervek, oktatási programok elkészítésének, illetve funkcióinak ismerete,
• a helyi pedagógiai program és az iskolában zajló tantervi, tanterven kívüli és rejtett
tanulási folyamatok megértése,
• az iskolában és iskolán kívül elsajátított tudás közötti ellentmondásokból származó
problémák megértése és kezelése, a tanulás különböző színterei közötti kapcsolatok
kialakítása.
Szakmai képességek
A tanulók megismerése és a tanulócsoportok belső kapcsolatrendszerének feltárása terén:
• képes a tanulókat szakszerűen megfigyelni és tapasztalatait szöveges vagy számszerű
formában rögzíteni,
• képes a tanulók megismerésére és fejlődésük nyomon követésére alkalmas objektív
adatgyűjtő eszközök, kérdőívek, tudásszintmérő tesztek alkalmazására, készítésére,
• képes a tanulócsoportok szerveződésének, dinamikájának szakszerű feltárására.
A tananyag szervezése és a tanítási folyamat tervezése terén:
• szakterületén felkészült, és képes tanítási programok, tanulási egységek, tanítási órák
tervezésére, a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információ-források,
tudáshordozók megválasztására,
• képes a rendelkezésre álló taneszközöket saját munkájában felhasználni, rendszerbe
szervezni, új eszközöket tervezni,
• képes a digitális tananyagokat kezelni, forrásaikat megtalálni, a tanítási-fejlesztési
céloknak megfelelő tartalmakat kiválasztani, rendszerezni, szerkeszteni,
• képes a tanulók információs-kommunikációs technikákkal végzett osztálytermi vagy
azon kívüli önálló munkáját irányítani.
Az osztálytermi munka szervezése, a tanítás-tanulás és a nevelés módszereinek alkalmazása
terén:
• képes a tanulásszervezési eljárások és tanítási módszerek széles skáláját alkalmazni a
hatékony tanulási környezet kialakítása érdekében,
• képes az új kommunikációs-információs technológiákat osztálytermi munkájában is
hatékonyan alkalmazni, e technikákban rejlő lehetőségeket tanítási céljainak, a
tananyag megértésének, a képességek fejlesztésének szolgálatába állítani,
• képes a tanítási egységek céljainak megfelelő, a különböző adottságokkal,
képességekkel és előzetes tudással rendelkező tanulók életkorának, érdeklődésének
megfelelő módszerek megválasztására, eljárások megtervezésére és alkalmazására,
• képes a közös munkát segítő osztálytermi rend és tanulási környezet megteremtésére,
• képes a tanulók fejlődésében, a közösség életében jelentkező feszültségek, konfliktusok
kezelésére,
• képes a tanórai munka hatékony, lendületes irányítására, a tanulók figyelmének,
érdeklődésének felkeltésére és fenntartására.
Az értékelési és ellenőrzési eljárások alkalmazása terén:
• képes a tanulók számára fejlődésükről az önértékelést és önbecsülést elősegítő módon a
rendszeres és alapos visszacsatolást biztosítani,
• képes különböző értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók teljesítményeinek,
fejlődésének szisztematikus nyomon követésére és elemzésére,
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• képes a diagnosztikus és fejlesztő értékelés eljárásait rutinszerűen alkalmazni,
• képes elősegíteni a tanulók részvételét saját teljesítményük értékelésében.
A szakmai szerepek elfogadása és gyakorlása terén:
• rendelkezik a pedagógusi, nevelői szerep ellátásához szükséges segítő és fejlesztő
beállítódással, kellő szintű toleranciával, empátiával,
• rendelkezik a hatékony szóbeli és írásbeli kommunikáció készségeivel, a szaknyelvi
szövegek olvasásának, interpretációjának, reflexiójának képességeivel, képes
alkalmazni az információs-kommunikációs eszközöket,
• megfelelő önismerettel rendelkezik, képes saját tevékenységével kapcsolatos kritikus
reflexiókra, önértékelésre,
• közreműködik az iskolai kereszttantervi feladatok megtervezésében, illetve nevelési
feladatainak megoldásában és a tanulók tanórán kívüli tevékenységének szervezésében,
• képes együttműködni pedagógus kollégáival, az iskola más munkatársaival, a szülőkkel
és a tanulók életében szerepet játszó más szakemberekkel, intézményekkel és
szervezetekkel,
• képes a tanulók szüleivel árnyaltan kommunikálni, a tanulóval kapcsolatos
tapasztalataikat értelmezni és saját tapasztalatait átadni,
• képes a különböző társadalmi rétegekhez, kulturális, nemzeti vagy etnikai
csoportokhoz tartozó szülőkkel partnerként együttműködni,
• képes részt vállalni az iskola szervezetfejlesztési, innovációs és minőségfejlesztési
munkájában,
• képes új tanítási módszerek és eljárások kidolgozására, tudományos eszközöket
alkalmazó kipróbálására és az eredmények szakszerű értékelésére.
Értékelkötelezettségek és szakmai attitűdök terén:
• demokratikus értékelkötelezettséggel és felelősségtudattal rendelkezve kész a sajátjától
eltérő értékek elfogadására, nyitott mások véleményének megismerésére és tiszteletben
tartására,
• képes felismerni az előítéletesség és a sztereotípiákon alapuló gondolkodás
megnyilvánulásait, és képes azokat szakszerűen kezelni az iskolában és azon kívül is,
• képes a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe venni, tiszteletben tartja a tanulók
személyiségét, a családok nevelési szokásait és törekvéseit, támaszkodik az ezekben
fellelhető értékekre,
• érzékeny a hátrányos társadalmi helyzetből, a szegénységből, az előítéletektől övezett
kisebbségi létből fakadó nehézségekre,
• személyes példájával és a közösségi viszonyok szervezésével hozzájárul ahhoz, hogy a
tanulók nyitottá váljanak a demokratikus társadalomban való aktív részvételre, a helyi,
nemzeti, európai és egyetemes emberi értékek elfogadására.
Szakmai modul kompetenciák:
Az elméleti képzés több alapozó törzstárggyal (pl. kereskedelmi marketing logisztika,
kvantitatív döntési módszerek, vezetői számvitel) segíti a hallgatók elméleti felkészülését,
amelyek a korábbi szinthez képest mélyebb, mester szintű tananyagot közvetítenek,
megalapozzák a későbbi szakirányos tárgyak elsajátítását is.
A módszertani tantárgyakat emelt szinten, a szakmai törzstárgyak (pl. marketingmenedzsment,
marketingstratégia, nemzetközi marketing, kereskedelem gazdaságtan) egészítik ki. Az oktatás
során hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a hallgatók az elméleti orientáltságú tantárgyak esetében
is megismerkedjenek az ismeretkörök gyakorlatban fellépő problémáival, azok megoldási
módjaival.
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Differenciált szakmai ismereteket is oktatunk a középiskolai oktatás minél sikeresebb
megvalósításához
(pl.
üzleti
szimulációs
gyakorlatok
és
esettanulmányok,
marketingkommunikációs stratégia, kapcsolati marketing, kereskedelmi- és reklámjog ) a
közgazdász-tanár hallgatóink számára.
Biztosítunk hallgatóink számára szakmai választható tárgyakat is, az esetleges orientáció szem
előtt tartásával (minőségmenedzsment, kereskedelmi piackutatás, fogyasztói magatartás
vizsgálata és vevőpszichológia, kereskedelemstatisztika, külkereskedelmi technikák és ügyletek).
A képzés hangsúlyt helyez arra, hogy felkeltse a tudományos kutatás, valamint a tudományos
fokozat megszerzése iránti igényt. Ezt a célt szolgálják egyfelől a módszertani órák. A különböző
tudományterülethez, vagy több tudományterülethez kötődő tárgyak oktatása, illetve
hasonlóképpen a különböző tudományterületekkel foglalkozó oktatók munkája révén a hallgatók
széles körű tájékozottságra tesznek szert.
A tanári szak szakterületi eleméhez kapcsolódó általános ismeretek:
A szakterülethez kapcsolódó elméleti és gyakorlati képzés, valamint a szakmai gyakorlatok
folyamán elsajátítandó ismeretek:
• A közoktatás, illetve a szakképzés tartalmi szabályozásában és az adott tanári
szakképzettségnek megfelelő érettségi tárgyak követelményeiben, illetve a szakmai és
vizsgakövetelményekben meghatározott ismeretek körének szaktudományos mélységű
ismerete. A speciális pedagógiai jellegű szakképesítések esetén az adott szakterület
szakismeretei.
• Az adott szakképzettséghez kapcsolódó tantárgy (műveltségi terület, nevelési,
pedagógiai szakterület) által közvetített tudás sajátosságai, az abban rejlő általános és
specifikus képességfejlesztés lehetőségei. Az oktatott tantárgy (műveltségi terület) más
műveltségi területekhez való kapcsolata, az általános műveltséghez, a Nemzeti
Alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejlesztéséhez való hozzájárulása. A
tudáselemek rendszerbe szervezésének, a különböző forrásokból származó tudás
integrálásának módjai. A tantárgy (műveltségi terület) tanításának nemzetközi
tendenciái. A műveltségterülethez kapcsolódó alaptantervek, kerettantervek ismerete,
helyi tantervek, oktatási programok készítése.
• A tantárgy (műveltségi terület) által közvetített fogalmak, tartalmak fejlődési
sajátosságai, a tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepe, az azokkal
kapcsolatos fogalmak, tapasztalati fogalmak és tévképzetek problémái a fogalmi váltás
nehézségei. A tantárgy (műveltségi terület) eredményes tanulásához szükséges készségés képességbeli előfeltételek, a tananyag által fejlesztendő specifikus készségek és
képességek, attitűdök és elkötelezettségek sajátosságai. A tantárgyban elsajátított tudás
alkalmazásának módjai, speciális lehetőségei a problémamegoldó képesség
fejlesztésében. A hatékony tanulási környezet megteremtésének módjai. A tantárgyhoz,
műveltségi területhez kapcsolódó mérési értékelési módok.
• A tantárgy (műveltségi terület) tanításában alkalmazható módszerek széles körének
ismerete, a megfelelő módszerek kiválasztásának szempontjai, különös tekintettel a
differenciált, a tanulók személyére szabott oktatásra, az integrált oktatás és
tehetségfejlesztés igényeire. A tanulási idő differenciált kezelése. A tantárgy és a
tananyag sajátosságainak megfelelő, változatos tananyag-elrendezési (koncentrikus,
lineáris) és időszervezési (folyamatos, epochális) megoldások alkalmazásának
szempontjai. A tantárgyhoz kapcsolódó tankönyvek, taneszközök, oktatást segítő
médiumok szakszerű értékelése, azokból a tanulók egyéni sajátosságainak, előzetes
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felkészültségének, összetételének megfelelő ismeretforrások kiválasztása.
• A szakmai, szakmódszertani tudás fejlesztésére vonatkozó követelmények: önállóan
vagy kutató, képző intézményekhez kapcsolódóan folyamatos tanulási tevékenység;
fejlesztő programokban, kísérleti munkákban, hazai és nemzetközi felmérésekben
gyakorlati szakemberként, partnerként való részvétel; az eredmények értelmezéséhez,
az új ismereteknek a tanítási-nevelési gyakorlatban való felhasználásához szükséges
tudás folyamatos fejlesztése.
A fentiekben összefoglalt szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök:
• Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő alapozó ismeretkörök.
• Horizontális kitekintés a szakmai képzéshez kapcsolódó Nemzeti alaptanterv
műveltségterületeire, a felnőttképzéssel kapcsolatos sajátos ismeretek.
• A szakmai törzsanyag ismeretkörei: a szakirányú szakképzés gyakorlati alkalmazást
támogató gazdaságtudományi alaptantárgyainak elmélyítése a gazdálkodási alapképzési
szak szerint.
• A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei, differenciált szakmai
ismeretek: gazdaságtudományi ismeretek bővítése a gazdaságtudományi képzési terület
adott alapképzési szakjának megfelelő szakirányú ismeretkörökkel.

Szakmai gyakorlat
A szakmai gyakorlat célja: a szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek (pl. tanórára
való felkészülés, óratervezés, óravezetés, tanári szerepkörök, pedagógiai mérések és kísérletek)
megszerzése. A munkahely világával való ismerkedés (pl. iskolai élet, iskolavezetés, szülőkkel
való kommunikáció), valamint az, hogy a hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében
jártasságot szerezzenek a tanítási és tanulási, illetve nevelési folyamatok értékelésében,
fejlesztésében és kutatásában.
Nyelvi követelmények
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel
egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges.
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Mintatanterv
Közgazdász-tanár Kereskedelem-marketing MA szak, levelező tagozat
Összes kredit: 120
Pedagógia – pszichológia modul:

Tanári alapozó modul

Intézet

Tárgykód

Tantárgy

Köv.

Típus

Órák száma/szemeszter
Kredit
1.

2.

3.

4.

Elm.

Gyak.

Alapképzési (BA) pedagógiai-pszichológiai modul (ha nincs meg akkor fel kell venni kredit nélkül)
Kritérium követelmény
BMPLA01
BMPLA02
BMPLA03
BMPLA04
BMPLA05

Bevezetés a pszichológiába

v

A

12

6

6

*

6

6

*

Pedagógiai képességek fejlesztése
(Kommunikáció)
A nevelés történeti-antropológiai
alapjai
Bevezetés a pedagógia elméletébe
és kutatási módszereibe

f

A

v

A

12

6

6

*

f

A

12

6

6

*

A tanári mesterség alapjai

f

A

12

*

Összesen:

12

12
36

24

0

0

24

36

Törzstárgyak (kötelező)
Félévekre lebontott mintatanterve
1. félév
Intézet

Tantárgy neve

Típus

Kód

K, KV

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

Pedagógiai-pszichológiai modul:
Személyiség- és
egészségpszichológia
IKT a pedagógiában
Iskola és társadalom
Az értelmi fejlődés kognitív
pszichológiai kontextusban
Közoktatási gyakorlat I.

K
K
K
K
K

BMAPJPSZ0
1BMPLA19
BMAPJPSZ0
4
BMPLA07

10/5/K

2

5/10G
5/5G
5/5G

2
2
2

BMPLA14
0/5G
A kötelező tárgyak
kreditértéke:
BMPLB01
0/10G
BMPLB02
0/10G

Csoportépítő tréning
KV
Kommunikációs és
KV
konfliktuskezelő tréning
Interkulturalitás és
KV
0/10G
BMPLB05
multikulturalitás
Környezetpedagógia
KV
BMPLB10
5/5G
A kötelezően választható tárgyak javasolt
kreditértéke*: modul (javasolt) kreditszáma
Pedagógiai-pszichológiai
összesen:
* A pedagógiai- pszichológiai modul
kötelezően választható tanegységei közül a tanulmányok során
összesen 7 kreditnyi tárgy felvétele kötelező.
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1
9
1
1
2
2
3
12

2. félév
Intézet

Típus

Tantárgy neve

Kód

K, KV

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

Pedagógiai-pszichológiai modul:
A pedagógiai történeti
változásai
Pedagógiai folyamat I.
Fejlődéspszichológia
Közoktatási gyakorlat II.

K
K
K
K

BMAPJPSZ0
10/5K
5BMAPJPSZ0
10/5K
6
BMAPJPSZ0
5/10G
2
BMPLA15
0/5G
A kötelező tárgyak
kreditértéke:
A családi nevelés
KV
BMPLB04
0/10G
ppszipszichológiája
Tanulásmódszertan
KV
BMPLB07
0/10G
A kötelezően választható tárgyak javasolt
kreditértéke*: modul (javasolt) kreditszáma
Pedagógiai-pszichológiai
összesen:
* A pedagógiai- pszichológiai
modul kötelezően választható tanegységei közül a
tanulmányok során
összesen 7 kreditnyi tárgy felvétele kötelező.

2
3
3
1
9
2
2
2
11

3. félév
Intézet

Tantárgy neve

Típus

Kód

K, KV

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

5/5G

1

5/5G

1

Pedagógiai-pszichológiai modul:
A pedagógiai kutatás
módszertana (műhelymunka)
Szervezet-, vezetés- és
munkapszichológia
Pedagógiai folyamat II.
Oktatási és vizsgarendszerek
Közoktatási gyakorlat III.

K
K

BMPLA13
BMPLA09

K
K
K

BMAPJPSZ07
10/5K
BMPLA12
10/0K
BMPLA16
0/5G
A kötelező tárgyak
kreditértéke:
A személyiségfejlődés zavarai KV
BMPLB03
0/10G
Szakképzéspedagógia
KV
BMPLB09
5/5K
A kötelezően választható tárgyak javasolt
A szakoktatás történetekreditértéke*:
SV
BMPLC08
0/10G
Gyermek és ifjúságvédelem
SV
BMPLC04
0/10G
A szabadon választható tárgyak javasolt
kreditértéke**: modul (javasolt) kreditszáma
Pedagógiai-pszichológiai
összesen:
* A pedagógiai- pszichológiai modul kötelezően választható tanegységei közül a tanulmányok során
összesen 7 kreditnyi tárgy felvétele kötelező.
** A pedagógiai- pszichológiai modul szabadon választható tanegységei közül a tanulmányok során

összesen 2 kreditnyi tárgy felvétele kötelező.

200

3
2
1
8
2
2
2
1
1
2
12

4. félév
Intézet

Tantárgy
neve
Pedagógiai-pszichológiai modul:

Típus

Kód

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

K, KV

Kr.

Összefüggő egyéni gyakorlat K
BMPLAEGY
G
Tanári képesítő vizsga:
K
Szakdolgoza
BMPLA0DM
portfolió,
t
szakdolgozat
A kötelező tárgyak jegy
kreditértéke:
Pedagógiai-pszichológiai
modul kreditszáma
összesen:

30
5
35
35

Differenciált szakmai ismeretek:

Intézet

Tárgykód

Tantárgy

Köv.

Típus

Órák száma/szemeszter
Kredit
1.

2.

3.

4.

Elm.

Gyak.

Kötelezően választható Pszichológiai tanegységek
BMPLB01

Csoportépítő tréning

f

B

BMPLB02

Konfliktuskezelő tréning

f

B

A személyiségfejlődés
zavarai
A családi nevelés
pszichológiája

f

BMPLB03
BMPLB04

12
12

B

f

B

12
12

12

1

12

1

12

1

12

2

12

1

Kötelezően választható Pedagógiai tanegységek
BMPLB05

Interkulturalitás és
multikulturalitás

f

B

BMPLB06

Inkluzív iskola

f

B

12

12

1

BMPLB07

Tanulásmódszertan

f

B

12

12

1

BMPLB09

Szakképzéspedagógia

f

B

12

12

2

BMPLB10

Környezetpedagógia

v

B

12

12

2

Összesen:
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12

12

48

60

0

30

90

Szabadon választható tanegységek (2 kreditnyi tárgy felvétele kötelező):

Intézet

Tárgykód

Tantárgy

Köv.

Típus

Órák száma/szemeszter
Kredit
1.

2.

BMPLC01

Az osztályfőnöki szerep

f

C

BMPLC02

Pedagógiai esetmegbeszélés

f

C

BMPLC03

Tehetségpedagógia

f

C

BMPLC04

Gyermek-és ifjúságvédelem

f

C

BMPLC05

Tanórán kívüli pedagógiai
tevékenység

f

C

BMPLC06

Kritikai gondolkodás

f

C

BMPLC07

Andragógia és módszertana

v

C

12

BMPLC08

A szakoktatás története

v

C

12

Összesen:

3.

4.

Elm.

12

12

1

12

12

1

12

12

1

12

1

12

12

1

12

12

1

6

6

1

12

0

1

18

78

12

12

36

Gyak.

48

0

Kritérium követelmény
BMPLA0DM

Tanári képesítő
vizsga,
portfólió, szakdolgozat

f

A

BMPLAEGY

Összefüggő egyéni gyakorlat

f

A

Középfokú C típusú
nyelvvizsga
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5
30

30

30

ea

gy

2
l

k

kr

ea

3

gy

l

k

k
r

e
a

g
y

l

4
k

k
r

e
a

g
y

l

k

kredit

1

lgyak

Tantárgy

elm

FÉLÉV

tgyak

Tantervi háló (szakmai tárgyak, levelező tagozat)

k
r

Alapozó és differenciált tantárgyak
Kvantitatív döntési
módszerek

3

3

v

3

3

3

0

3

Vezetői számvitel

3

2

v

3

3

2

0

3

Marketingmenedzsment

3

3

v

4

3

3

0

4

Kereskedelmi
marketinglogisztika

3

2

f

3

3

2

0

3

Marketingstratégia

3

2

v

4

3

2

0

4

Kereskedelemgazdaságtan

3

0

f

3

3

0

0

3

Nemzetközi marketing

4

0

v

3

4

0

0

3

Kereskedelmi- és reklámjog

2

0

f

2

2

0

0

2

0

5

f

3

0

5

0

3

3

2

v

3

3

2

0

3

3

0

f

2

3

0

0

2

6

0

0

4

3
6

1
9

0

37

3

0

1

4

4

3

0

1

4

2

0

2

3

1

0

0

3

7

2

2

13

Üzleti szimulációs
gyakorlatok és
esettanulmányok
Marketingkommunikációs
stratégia
Kapcsolati marketing
Szakmai választható

3

0

f

2

3

0

f

2

Szakterületi ismeretek (Szakmódszertan)
Szakmódszertan 1.

3

1

v

4

Szakmódszertan 2.

3

Csoportos iskolai gyakorlat
(Szakmódszertan)
Szaktárgyi-szakmódszertani
záró szigorlat

1 v
2

1

s
z

0

Szakmai választható tárgyak
Minőségmenedzsment

2

0

f

2

Kereskedelmi piackutatás

2

0

f

2

Fogyasztói magatartás
vizsgálata, vevőpszichológia

2

0

f

2

Kereskedelemstatisztika

2

0

f

2

félévenkénti kredit

12

17

21

0

heti óraszám

20

21

25

0

félévközi jegy

1

3

3

0

vizsga

3

2

3

0

Összes kredit: 50
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2

A közgazdász-tanári szakmai záró szigorlat koncepciója
A közgazdásztanár-képzés a kereskedelem és marketing szakirányban megszerzett
közgazdasági képzettségre épül, és a szakirányba tartozó tantárgyak/tantárgycsoportok
oktatására készít fel. Egy-egy közgazdász-tanári szakirányhoz 15-20 tantárgy tartozik a
szakképzésben. Ennek a helyzetnek a figyelembe vételével a közgazdász- tanári záró
szigorlat közgazdasági tekintetben az oktatandó tantárgycsoport közgazdasági alapjaira
irányul, ugyanakkor figyelemmel van a szakképzés szakmódszertani és oktatástechnológiai
igényeire is.
Így a közgazdász-tanári szigorlat célja, hogy integráltan vizsgálja a közgazdásztanárjelölt közgazdasági és szakmódszertani felkészültségét az adott szakterületen.

A komplex tanári záróvizsga a KKK-ban is rögzített ismeretre, kompetenciákra
terjed ki.
Záróvizsgára bocsátás feltétele:
• Abszolutórium megszerzése
• Szaktantárgyi-záró szigorlat eredményes letétele
• Szakdolgozat leadása és elfogadása
Záróvizsga szerkezete és értékelése
Szakdolgozat és portfólió készítése
Értékelői: Témavezető konzulens és a kísérő szeminárium oktatója
Szakdolgozat és a Portfólió bemutatása és védése
Értékelik a ZVB tagjai
Összefüggő iskolai tanítási gyakorlat
Értékelik: iskolai mentor tanár
Szóbeli Záróvizsga Komplex tematikájú tételek alapján
Értékelik a ZVB tagjai
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A Záróvizsga témakörei
A) Pedagógia rész
1. Az iskolai nevelés alapjai
a. A nevelés értelmezése, szerepe az egyén és a társadalom életében (nevelés,
nevelési célok, szocializáció, enkulturáció, oktatás)
b. A nevelés, értékek, normák (érték fogalma, biológiai lét értékei, az én
harmóniáján alapuló értékek, társas kapcsolatokra vonatkozó értékek, világra
vonatkozó értékek stb., a norma és az érték viszonya)
c. A
személyiség
fejlődését
befolyásoló
tényezők
(biogenetikus,
szociáldeterminizmus, konvergencia elmélet, Allport-féle személyiségmodell)
d. Nevelési módszerek az iskolában (közvetett nevelési módszerek, közvetlen
nevelési módszerek, személyiségformálás funkciói szerint stb., nevelési
stílusok Baumrind és Ranschburg alapján
2. Pedagógus szerepek, tanári mesterség
a. Legfontosabb személyiségjegyek, a három pedagógus alapkészség (kedvelt és
nem kedvelt, a szakmai tanár személyiségjegyei, hatékony és eredményes
tanári munka, általános jellemzők, valamint Carl Rogers és Sallai alapján:
empátia, kongruencia, feltétel nélküli elfogadás)
b. Reflektív pedagógus személyiség (reflexió, reflektív gondolkodás és kutatása,
reflektív gyakorlatok)
c. A pályakezdő pedagógus (jellemzői, pályaszocializációs problémái)
d. Pedagógus kompetenciák és a pedagógiai képességek fejlesztése
3. A tanuló és az iskola
a. A tudás fogalma, típusai, szerkezete. Tudás és intelligencia, az intelligencia
típusai.
b. A tanítás-tanulás tevékenységrendszere: stratégiák, munkaformák, módszerek.
c. A tanulók kognitív és affektív sajátosságai, szociális háttere és annak
megismerése
d. különleges bánásmódot igénylő tanulók (SNI, tanulási zavarok és nehézségek,
magatartási
zavarok,
diagnózis
és
segítség,
tehetséggondozás,
veszélyeztetettség és deviancia prevenció)
e. Az Y- és a Z-generáció
4. Értékelés az oktatásban
a. A pedagógiai értékelés alapjai (az értékelés fogalma, módszerei, belső és külső
értékelés)
b. A pedagógiai értékelés stratégiái, típusai és funkciói (kritériumorientált,
normaorientált, szummativ, formatív és diagnosztikus, személyiségfejlesztő
funkciók, visszajelentési funkció, szabályozó funkció, szelekciós funkció
c. Mérés fogalma, mérőeszközök jóságmutató valamint mérőeszközök és tesztek
típusai (validitás, reliabilitás, praktikusság, besorolási tesztek, haladási tesztek,
teljesítménytesztek, készségszinteket vizsgáló tesztek)
d. Az osztályozás (érvek – ellenérvek Falus és Mátrai alapján)
e. Érettségi és vizsgarendszerek (az érettségi és felvételi rendszerek elemzéséhez
szükséges ismeretek, modellalkotás szempontjai, standardok, a magyar
felvételi és érettségi rendszer bemutatása)
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5. Iskola és társadalom
a. Az oktatás alapfogalmai (nevelés, oktatás, tanulás, tanítás)
b. Az oktatás társadalmi meghatározottsága (pedagógia mint társadalmi
alrendszer, oktatási rendszer fogalma, oktatási rendszer funkciói)
c. Az oktatás célja és tartalma (tanóra célja, tartalom meghatározásának
forrásai, tanterv fogalma, típusai, tartalma, szakképzési kerettantervek,
szakmai tantervek)
d. Az iskola társadalmi funkciói, szerepe a társadalmi mobilitásban.
e. Kulturális tőke, társadalmi tőke. Látens mechanizmusok a társadalmi státusz
átörökítésében, szelekciós mechanizmusok az iskolarendszerben. A rejtett
tanterv és a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelése.
6. A nevelés és a szakoktatás története
a. A nevelés eszményeinek és céljainak változásai az ókortól az újkorig.
b. A normativitástól a gyermekközpontúságig: a pedagógia elméletének és
gyakorlatának megújulása a modernitásban.
c. Az európai és hazai iskolaügy fejlődése az ókortól a 18. századig.
d. A modern hazai oktatási rendszer kialakulása és fejlődése a 20. század
közepéig. Eötvös József és Klebelsberg Kunó munkássága.
e. A magyarországi ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi szakoktatás a
középkortól a 20. századig.
7. Szakképzés és gazdaság
a. A szakképzési rendszer jellemzői, főbb változások, duális képzés.
b. Kompetenciák és kvalifikációk a szakképzésben, kulcskompetenciák
rendszere.
c. Foglalkoztatás, munkaerőpiaci igények, trendek
8. Szakképzési dokumentumok
a. Országos Képzési Jegyzék (szerkezete, jellemzői, szakképesítések rendszere
saját szakmacsoporton belül)
b. Szakképzési kerettanterv
c. Szakmai és vizsgakövetelmények
d. Szakmai program
9. Pedagógiai tervezés a szakképzésben
a. A pedagógiai tervezés szerepe és dokumentumai
b. Országos, intézményi szintű és tanári dokumentumok
c. Felkészülés a tanítási órára
d. Tanmenet, óravázlat, táblavázlat és készítésük
10. Környezet-tudatosság a szakképzésben
a. A környezeti nevelés célja, alapelvei, sajátosságai
b. A középiskolások életkori jellemzői környezetpedagógiai aspektusból
c. A környezettudatosságra nevelés lehetőségei a szakképzésben
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11. Információs és kommunikációs technológiák pedagógia szerepe a
szakképzésben
a. Az IKT, digitális kompetencia, e-learning, blended learning, gamifikáció
fogalma
b. Az IKT pedagógiai alkalmazásának fokozatai, formái
c. Változó tanári szerepek az IKT alkalmazásakor
d. Az e-learning alkalmazásának előnyei, keretei és korlátai a szakképzésben
12. A pedagógiai folyamatban szerepet játszó pszichikus funkciók ismertetése és
jellemzése
a. Érzékelés és észlelés, figyelmi működés, emlékezeti működés
b. Tanulási jelenségek, képzelet, gondolkodás, fogalomalkotás,
problémamegoldás, döntéshozatal
c. Intelligencia – érzelmi intelligencia
d. Kreativitás, tehetség, motiváció és érzelmi folyamatok
13. A személyiség megértésének lélektani alapjai
a. A személyiség értelmezése. A személyiségelméletek alapvonásai. A
személyiség fejlődése. A személyiség megismerhetősége. Mélylélektan és
nevelés.
b. Nevezetes személyiségelméletek (Dinamikus személyiségelméletek. A
humanisztikus személyiség-felfogás. A személyiség viselkedés- és szociális
tanuláselméleti megközelítése. A kognitív pszichológiai modell. A
transzperszonális pszichológia)
c. Típustanok és személyiségvonások. A percepciókutatás eredményeinek
jelentősége a személyiség megismerésében.
d. Az egészségpszichológiai megközelítés: egészségpszichológia története,
tárgya, célja, interdiszciplinaritása. Az egészségmegőrző magatartás.
14. A lelki fejlődés folyamata
a. A megismerési folyamatok fejlődése: Érzékelés, percepció, mozgás és az
érzékszervi megismerés fejlődése. A figyelem, az emlékezet és a képzelet
fejlődése.
b. A kognitív fejlődés. A gondolkodási struktúrák fejlődése. Piaget és Brunner
kutatásai. Kreativitás. A verbális intelligencia fejlődése. A beszéd
kialakulása és fejlődése.
c. Az én-tudat és az identitás kialakulása. A társas kapcsolatok fejlődése. A
motívum-tanulás. Az érzelmek fejlődése.
d. A serdülőkori és az ifjúkori lelki fejlődés sajátosságai.
15. Családi nevelés pszichológiája
a. A család – történeti szempontok, a család funkciói. A család neveléslélektani vizsgálata
b. A család szerepe a szocializációban. A család rendszerszemlélete.
Kommunikáció a családban.
c. A család életciklusa. A család szerkezete. A szülői szerepek. Szülői-nevelői
attitűdök
d. Párkapcsolatok, házassági játszmák. Testvérkapcsolatok. Családi krízisek
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16. A mentális és viselkedészavarok felismerésének alapjai
a. Mentális egészség és betegség. A normalitás problémája. A mentális
betegségek osztályozása. A pszichés betegségek modelljei.
b. A pedagógus diagnosztikai feladata. Intervenciós lehetőségek. A szakmai
kompetencia határai.
c. Személyiségfejlődési zavarok. Gyermek- vagy serdülőkorban megjelenő
zavarok
d. Szenvedélybetegségek. Deviáns viselkedés. Öngyilkosság. Gyász.
17. A pedagógiai tevékenység szervezet-, vezetés- és munkapszichológiai
szempontú értelmezése
a. Munkalélektani témakörök: az ember és munka kapcsolatának megismerése,
teljesítményértékelés, kiválasztás és képzés,
b. Stressz - burnout, ergonómia, munkabiztonság;
c. Az iskola szervezeti kultúrája
d. Vezetői tulajdonságok, vezetői modellek - vezetési stílusok, vezetői
szerepek, vezetői döntések, motiválás, közösségépítés
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B) Szakmai rész
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Az üzleti döntések matematikai megalapozásának milyen felhasználási lehetőségei
vannak a kereskedelemben és a marketingben. Döntéselmélet alapok, racionalitás.
Gazdasági döntések általános elvei.
A vezetői számvitel kapcsolata a controllinggal és a vezetői információs rendszerrel.
Költségek és teljesítmények tervezése és elszámolása a költséghelyen és költségviselőelszámolás. Költségszámítás szerepe az irányításban.
Költségek szerepe a döntéshozatalban. „Make or buy" döntések, kalkuláció,
kalkuláció típusai, A vezető számvitel legújabb irányzatai. Tevékenység alapú
vezetés. Pénzügyi teljesítmény mérése.
A marketing menedzsment speciális részterületei. A vállalati, a funkcionális és az
üzleti stratégiai elemezés módszerei és a tervezés formái. A marketingstratégiák és
vállalati stratégiai csoportok.
A marketinginformációs rendszer elemei és kapcsolatrendszere. A versenystruktúra
és versenytárs elemzés módszerei. A piaci szegmentálás, pozícionálás, célpiacok
kiválasztása és a piacra lépés döntései. A termékek és szolgáltatások fejlesztése,
elterjedése, a termék-életciklus döntései.
Az árképzési módszerek, árstratégiák és árprogramok. Az értékesítési csatorna
elemzése, a vertikális marketingcsatornák, csatornaválasztás és építés döntései. A
marketingkommunikáció és eladás-ösztönzési döntések, stratégiák tervezése és az
eladó személyzet menedzselése. A marketingstratégiák és programok végrehajtása,
a teljesítmény értékelése, a marketing kontrolling.
Az ellátási lánc menedzsmentjének vizsgálata. Annak tényezői, kitérve a beszerzés
feladatköreinek változására (beszállító-értékelés), a termelésellátásra, az értékesítés
szervezésére, a kiszervezésre és a készletgazdálkodásra.
A marketing stratégia tervezési eszközei, a portfólió-technikák alkalmazása, a
versenyanalízis és a piac-szegmentáció különböző eljárásai. A vállalati
marketingstratégiai döntések megalapozását elősegítő eszköze- és módszertára. A
piacszegmentálás ismérvei: demográfiai, földrajzi, pszichológiai.
A kereskedelem feladatai és fajtái. A kereskedelem, mint vállalkozás és alapvető
gazdasági folyamatai. Többcsatornás (multi channel) kereskedelmi folyamat. A
kereskedelmi vállalkozások stratégiái (információs és elosztó rendszerek, pénzügyi
stratégiák, emberi erőforrás stratégiák, vevőkapcsolati menedzsment). Az értékesítés
elemzése, tervezése és mutatószámai. Értékesítési kommunikációs mix.
Külpiaci tevékenység előnyei és kockázatai. Nemzetközi marketingkörnyezet
elemzése. Célpiacválasztás és marketingstratégia. Külpiaci megjelenés formái.
Nemzetközi
termékéletciklus.
Termékpolitikai
döntések.
Nemzetközi
kommunikáció, árpolitika, értékesítés és szervezet.
Szerződés fogalma, szolgáltatások fajtái, a szerződés tartalma, Szerződések
tipizálása, A szerződéskötés menete, előszerződés, általános szerződési feltételek,
szerződések hatályossága, Érvénytelenség fajtái, Foglaló, kötbér, jogvesztés
kikötése, tartozás elismerés, Szerződések módosítása, szerződések megszűnése
teljesítés nélkül, Elévülés, jogvesztés, Teljesítés, Szerződésszegés fogalma, esetei,
Adásvételi szerződés, Szállítási szerződés, Vállalkozási szerződés, fuvarozási
szerződés, Bérleti szerződés.
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12.

13.

14.

15.

16.

A kapcsolati marketing kialakulása, sajátos fejlődési szakaszai, a networking és
azok jellemzői. .A kétirányú és multi-kommunikáció módszerek a marketing
területeken, a taktika, stratégia és filozófiai szinteken. A korszerű kapcsolati
marketing technikák, B2B, elkötelezettség, minőség, törődés módszerei.
Kereskedelmi logisztika. Kiskereskedelmi technológia, logisztika és áruforgalom, A
bolti technológiai és logisztikai (áruáramlási) folyamatok, Alternatív
kiskereskedelem, Bevásárlóközpontok, Az áruházak sajátosságai.
A fogyasztói piacon alkalmazott leggyakoribb kutatási típusok. A kereskedelem
kutatása, sajátos módszertana a megfelelő döntések meghozatalában. (primer és
szekunder adatgyűjtés, kutatási terv, terepmunka, kvantitatív és kvalitatív eszközök,
adatelemzés kérdőíves megkérdezés, megfigyelés, fókuszcsoport mélyinterjú)
A fogyasztók motivációi és a modern fogyasztói társadalmak. Fogyasztói értékek a
modern társadalmakban. A fogyasztói értékek átalakulása az utóbbi évtizedekben.
Demográfiai trendek és új fogyasztói csoportok.
A modern fogyasztói társadalmak közötti különbségek: értékrendszerek,
társadalom-szerkezet és fogyasztás A vásárlói döntés. Az „irracionális” vevő:
meggyőzési technikák a média kommunikációjában. A vásárlás helyszíneinek
átalakulása a 20. században.

Diploma kiadásának feltétele:
• A záróvizsga sikeres letétele
• A képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsga teljesítése
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TANÁR - MÉRNÖKTANÁR mesterszak
Szakfelelős: Dr. Katona György egyetemi docens
1. A szak általános jellemzői
A mesterszak képzési célja: a felsőfokú műszaki képzésre alapozva az iskolai rendszerű és
az iskolarendszeren kívüli, valamint az akkreditált szakképzésben az elméletigényes
tantárgyak tanítására, a műszaki szakoktatás területén a pedagógiai kutatási, tervezési és
fejlesztési feladatokra való felkészítés, továbbá a szakképzési irányultságú tudományos
minősítés megszerzésének megalapozása.
A képzés szerkezete:
Képzési terület: pedagógiai tudományi
Képzési ág: pedagógusképzés
Képzési idő: a modultanterv alapján 4 félév
A megszerzendő kreditek száma: 70+50 kredit
A diploma megnevezése: okleveles mérnöktanár
A végzettségi szint: mesterfokozat (Ma)
A képzés formái: levelező
Szakképzettségek:
 Környezet-mérnöktanár
 Faipari-mérnöktanár
 Könnyűipari-mérnöktanár
A képzés tartalma:
Közös pedagógiai modulok:
 A tanári képesítés pedagógiai-pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretei
 A mérnöktanári szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek sajátos
követelményei
 Pedagógiai választható tantárgyak
Szakképzettségi szakmai modulok:
 Szakterületi alapozó, gazdasági és humán ismeretek
 Szakterületi ismeretek (szakmai törzsanyag)
 Szakterületi ismeretek (differenciált törzsanyag)
 Szakterületi ismeretek (szakmódszertan)
 Szakmai választható
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A tananyag modulok szerinti kreditarányai
Modul neve

Pedagógiai
modulok

Szakmai
modulok

Kreditek
száma

A tanári képesítés pedagógiai-pszichológiai elméleti és
gyakorlati ismeretei

38

A mérnöktanári szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati
ismeretek sajátos követelményei

30

Pedagógiai választható tantárgyak

2

Szakterületi alapozó, gazdasági és humán ismeretek

9-11

Szakterületi ismeretek (szakmai törzsanyag, differenciált
törzsanyag)

23-26

Szakterületi ismeretek (szakmódszertan)

13

Szakmai választható

2

2. A tanár szak általános képzési és kimeneti követelményeitől eltérő sajátos
követelmények
1. A szak megnevezése: Okleveles mérnöktanár
2. A mesterszakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
 okleveles mérnöktanár alapképzési szintű környezetmérnök szakképzettséggel
 okleveles mérnöktanár alapképzési szintű faipari-mérnök szakképzettséggel
 okleveles mérnöktanár alapképzési szintű könnyűipari-mérnök szakképzettséggel
3. Képzési terület: pedagógiai tudományi
4. Képzési ág: pedagógusképzés
5. Képzési idő: A modultanterv alapján 4 félév
6. A megszerzendő kreditek száma: 70+50 kredit
 pedagógiai modulok 36+30 kredit
 szakterületi ismeretkörök 30 – 35 kredit
 szakmódszertan 13 kredit
 iskolai gyakorlat 3 – 5 kredit
 szabadon választható 2 – 6 kredit.
A KKK rendelet 7. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint az egy vagy két tanári
szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi elem megválasztásának, illetve
társításának előfeltételei:
213

A
mérnöktanár-képzésbe
a
műszaki/informatikai
képzési
terület
adott
mérnöki/informatikai alapképzési szakjairól és a műszaki szakoktató alapképzési szak
adott szakirányáról lehet belépni.
Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok:
Környezetmérnök, vegyészmérnök, építőmérnök, földtudományi mérnök, építészmérnök,
ipari termék- és formatervező mérnök, gépészmérnök, közlekedésmérnök, mechatronikai
mérnök, had-és biztonságtechnikai mérnök, energetikai mérnök, villamosmérnök,
gazdálkodási mérnök, mérnök informatikus.
Továbbá figyelembe vehetők a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény szerinti
főiskolai, egyetemi szintű mérnök, műszaki menedzser, műszaki informatikus szakok,
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága fogad el.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a műszaki szakoktató szakképzettséggel
rendelkezők esetében a mérnöki ismeretek tekintetében a szakiránytól függően 130-150
kredit elismerhető legyen. Az adott alapképzési szak mérnöki/mérnökinformatikai
szakképzettség hiányzó ismereteinek kreditjeit a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan – a mesterszintű mérnöktanári képesítő vizsgára való
jelentkezésig – a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint kell megszerezni. A tanári 601 képesítés pedagógiai-pszichológiai
ismeretei tekintetében 25 kredit teljesítését kell elismerni. Az e rendelet 4. számú
mellékletének 6.2.1. pontja szerinti, a tanári felkészítést megalapozó pályaorientációt
segítő ismertek követelményeinek teljesítése szakoktató alapképzési szakon szerzett
szakképzettség esetén nem feltétele a mesterképzésbe való belépésnek.
A mesterszak képzési célja és a mérnöktanári szak sajátos kompetenciái:
A képzés célja a felsőfokú műszaki képzésre alapozva az iskolai rendszerű és az
iskolarendszeren kívüli, valamint az akkreditált szakképzésben az elméletigényes
tantárgyak tanítására, a műszaki szakoktatás területén a pedagógiai kutatási, tervezési és
fejlesztési feladatokra való felkészítés, továbbá a szakképzési irányultságú tudományos
minősítés megszerzésének megalapozása.
A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:
 a tanulói személyiség fejlesztésére: az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre
 tekintettel elősegíteni a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi
fejlődését, a demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, az
európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását;
 tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére: a tanulói
közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására, az egyének közötti
különbségek megértésének elősegítésére, a közösségben kialakuló konfliktusok
kezelésére, az interkulturális nevelési programok alkalmazására, az együttműködés
készségeinek fejlesztésre;
 a pedagógiai folyamat tervezésére: pedagógiai munkáját a feltételek árnyalt
elemzése alapján átfogóan és részletekbe menően megtervezni, tapasztalatait
reflektív módon elemezni és értékelni;
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a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és
képességeinek fejlesztésére: az adott szakterületen szerzett tudását tantervi,
műveltségterületi összefüggésekbe ágyazni, ennek alapján a tanulók tudományos
fogalmainak,
fogalomrendszereinek
fejlődését
elősegíteni,
az
egyes
tudományterületek szemléletmódját, értékeit és kutatási eljárásait megismertetni, az
elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségeket kialakítani, szakterületének
az egészség védelmével és fejlesztésével való összefüggéseit felismerni és ezzel a
tanulók egészségfejlesztését elősegíteni;
az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére:
különösen az olvasás-szövegértés, információfeldolgozás, a hatékony tanulás, a
szociális és állampolgári kompetenciák, a kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetenciák, az alapvető gondolkodási műveletek, a problémamegoldó
gondolkodás folyamatos fejlesztésére, a tanulók előzetes tudásának, iskolán kívül
megszerzett ismereteinek és készségeinek, valamit az iskolában elsajátított
tudásának integrálására, az önálló tanulás képességeinek megalapozására,
fejlesztésére, a tanulók testi-lelkiszellemi egészségének fejlesztésére;
a tanulási folyamat szervezésére és irányítására: változatos tanítási-tanulási formák
kialakítására, a tudásforrások célszerű kiválasztására, az új információskommunikációs technológiák alkalmazására, hatékony tanulási környezet
kialakítására;
a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására: a tanulók fejlődési
folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek és személyiségfejlődésének elemző
értékelésére, a különböző értékelési formák és eszközök használatára, az értékelés
eredményeinek hatékony alkalmazására, az önértékelés fejlesztésére;
szakmai együttműködésre és kommunikációra: a tanulókkal, a szülőkkel, az iskolai
közösséggel, a társszervezetekkel és kutató-fejlesztő intézményekkel történő
együttműködésre, a velük való hatékony kommunikációra;
szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre: a munkáját segítő
szakirodalom folyamatos követésére, önálló ismeretszerzésre, személyes
tapasztalatainak tudományos keretekbe integrálására, a neveléstudományi kutatások
fontosabb módszereinek, elemzési eljárásainak alkalmazására, saját munkájának
tudományosan megalapozott eszközöket felhasználó értékelésére.

A tanárnak a fent jellemzett alapvető feladatai ellátásához meghatározott ismeretekkel,
képességekkel, valamint gyakorlati készségekkel és attitűdökkel kell rendelkeznie. Ezek a
kompetenciák mindenekelőtt:
Szakmai tudás
A tanulók, a tanulás és tanítás hatásmechanizmusainak kellő mélységű ismerete:
 az emberrel, a társadalommal és az oktatás társadalmi-gazdasági szerepével
kapcsolatos meghatározó tudományos eredmények ismerete,
 a gyermeki, serdülőkori és ifjúkori fejlődésre, az egész életen át tartó emberi
fejlődésre, a személyiség fejlődésében, magatartásformákban jelentkező egyéni
sajátosságokra vonatkozó tudás,
 a nevelési-fejlesztési funkciókat betöltő szervezetek, intézmények, közösségek
működésének, konfliktusainak, diszfunkcióinak ismerete,
 egyes tanulók személyiségének, tudásának, képességeinek, a tanulói szervezetek
működésének, az oktatási programok és módszerek hatékonyságának
megismeréséhez szükséges, tudományosan megalapozott módszerek, technikák
ismerete,
215






a tanulás különböző formáinak ismerete mind általános, mind pedig konkrét
szaktárgyi vonatkozásban,
tanulói tudás különböző formáinak, szerveződésének, a fogalomrendszerek,
készségek és képességek fejlődési törvényszerűségeinek ismerete,
alkalmazható tudás a tanulói teljesítményekre ható biológiai, pszichológiai,
társadalmi és kulturális tényezőkről,
az oktatás környezetét alapvetően meghatározó jogszabályok ismerete.

Szaktudományi, műveltségterületi, tantárgyi és tantervi tudás
 széles körű tudás a választott szakképzettség(ek)nek megfelelő tudomány- és/vagy
műveltségi terület(ek)en,
 a szaktudományi tudás és annak iskolai közvetítése, a szakértelem és a műveltség, a
tanulhatóság, a tudás szakmai és a hétköznapi életben való alkalmazása közötti
összefüggések mély megértése, a különböző tudásterületek közötti összefüggések,
kapcsolódások, átfedések és egymásra hatások ismerete,
 a Nemzeti alaptanterv szabályozó szerepének, tartalmának és belső
összefüggésrendszerének ismerete (szakmai tanárképzés esetén emellett az adott
szakképzési terület cél- és feladatrendszerének, alaptantervi és kerettantervi
programjainak ismerete),
 Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, szakképzési központi programok, a helyi
tantervek, oktatási programok elkészítésének, illetve funkcióinak ismerete,
 a helyi pedagógiai program és az iskolában zajló tantervi, tanterven kívüli és rejtett
 tanulási folyamatok megértése,
 az iskolában és iskolán kívül elsajátított tudás közötti ellentmondásokból származó
problémák megértése és kezelése, a tanulás különböző színterei közötti kapcsolatok
kialakítása.
Szakmai képességek
A tanulók megismerése és a tanulócsoportok belső kapcsolatrendszerének feltárása terén:
 képes a tanulókat szakszerűen megfigyelni és tapasztalatait szöveges vagy
számszerű formában rögzíteni,
 képes a tanulók megismerésére és fejlődésük nyomon követésére alkalmas objektív
adatgyűjtő eszközök, kérdőívek, tudásszintmérő tesztek alkalmazására, készítésére,
 képes a tanulócsoportok szerveződésének, dinamikájának szakszerű feltárására.
A tananyag szervezése és a tanítási folyamat tervezése terén:
 szakterületén felkészült, és képes tanítási programok, tanulási egységek, tanítási
órák tervezésére, a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök,
információforrások, tudáshordozók megválasztására,
 képes a rendelkezésre álló taneszközöket saját munkájában felhasználni, rendszerbe
szervezni, új eszközöket tervezni,
 képes a digitális tananyagokat kezelni, forrásaikat megtalálni, a tanítási-fejlesztési
céloknak megfelelő tartalmakat kiválasztani, rendszerezni, szerkeszteni,
 képes a tanulók információs-kommunikációs technikákkal végzett osztálytermi
vagy azon kívüli önálló munkáját irányítani.

216

Az osztálytermi munka szervezése, a tanítás-tanulás és a nevelés módszereinek
alkalmazása terén:
 képes a tanulásszervezési eljárások és tanítási módszerek széles skáláját alkalmazni
a hatékony tanulási környezet kialakítása érdekében,
 képes az új kommunikációs-információs technológiákat osztálytermi munkájában is
hatékonyan alkalmazni, e technikákban rejlő lehetőségeket tanítási céljainak, a
tananyag megértésének, a képességek fejlesztésének szolgálatába állítani,
 képes a tanítási egységek céljainak megfelelő, a különböző adottságokkal,
képességekkel és előzetes tudással rendelkező tanulók életkorának, érdeklődésének
megfelelő módszerek megválasztására, eljárások megtervezésére és alkalmazására,
 képes a közös munkát segítő osztálytermi rend és tanulási környezet
megteremtésére,
 épes a tanulók fejlődésében, a közösség életében jelentkező feszültségek,
konfliktusok kezelésére,
 képes a tanórai munka hatékony, lendületes irányítására, a tanulók figyelmének,
érdeklődésének felkeltésére és fenntartására.
Az értékelési és ellenőrzési eljárások alkalmazása terén:
 képes a tanulók számára fejlődésükről az önértékelést és önbecsülést elősegítő
módon a rendszeres és alapos visszacsatolást biztosítani,
 képes különböző értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók teljesítményeinek,
fejlődésének szisztematikus nyomon követésére és elemzésére,
 képes a diagnosztikus és fejlesztő értékelés eljárásait rutinszerűen alkalmazni,
 képes elősegíteni a tanulók részvételét saját teljesítményük értékelésében.
Szakmai szerepvállalás és elkötelezettség
A szakmai szerepek elfogadása és gyakorlása terén:
 rendelkezik a pedagógusi, nevelői szerep ellátásához szükséges segítő és fejlesztő
beállítódással, kellő szintű toleranciával, empátiával,
 rendelkezik a hatékony szóbeli és írásbeli kommunikáció készségeivel, a
szaknyelvi szövegek olvasásának, interpretációjának, reflexiójának képességeivel,
képes alkalmazni az információs-kommunikációs eszközöket,
 megfelelő önismerettel rendelkezik, képes saját tevékenységével kapcsolatos
kritikus reflexiókra, önértékelésre,
 közreműködik az iskolai kereszttantervi feladatok megtervezésében, illetve nevelési
feladatainak megoldásában és a tanulók tanórán kívüli tevékenységének
szervezésében,
 képes együttműködni pedagógus kollégáival, az iskola más munkatársaival, a
szülőkkel és a tanulók életében szerepet játszó más szakemberekkel,
intézményekkel és szervezetekkel,
 képes a tanulók szüleivel árnyaltan kommunikálni, a tanulóval kapcsolatos
tapasztalataikat értelmezni és saját tapasztalatait átadni,
 képes a különböző társadalmi rétegekhez, kulturális, nemzeti vagy etnikai
csoportokhoz tartozó szülőkkel partnerként együttműködni,
 képes részt vállalni az iskola szervezetfejlesztési, innovációs és minőségfejlesztési
munkájában,
 képes új tanítási módszerek és eljárások kidolgozására, tudományos eszközöket
alkalmazó kipróbálására és az eredmények szakszerű értékelésére.
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Értékelkötelezettségek és szakmai attitűdök terén:
 demokratikus értékelkötelezettséggel és felelősségtudattal rendelkezve kész a
sajátjától eltérő értékek elfogadására, nyitott mások véleményének megismerésére
és tiszteletben tartására,
 képes felismerni az előítéletesség és a sztereotípiákon alapuló gondolkodás
megnyilvánulásait, és képes azokat szakszerűen kezelni az iskolában és azon kívül
is,
 képes a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe venni, tiszteletben tartja a tanulók
személyiségét, a családok nevelési szokásait és törekvéseit, támaszkodik az
ezekben fellelhető értékekre,
 érzékeny a hátrányos társadalmi helyzetből, a szegénységből, az előítéletektől
övezett kisebbségi létből fakadó nehézségekre,
 személyes példájával és a közösségi viszonyok szervezésével hozzájárul ahhoz,
hogy a tanulók nyitottá váljanak a demokratikus társadalomban való aktív
részvételre, a helyi, nemzeti, európai és egyetemes emberi értékek elfogadására.
7. A törzsanyag (A szakképzettségek szempontjából meghatározott ismeretkörök)
A tanári szak szakterületi eleméhez kapcsolódó általános ismeretek:
A szakterülethez kapcsolódó elméleti és gyakorlati képzés, valamint a szakmai gyakorlatok
folyamán elsajátítandó ismeretek:
 A közoktatás, illetve a szakképzés tartalmi szabályozásában és az adott tanári
szakképzettségnek megfelelő érettségi tárgyak követelményeiben, illetve a szakmai
és vizsgakövetelményekben meghatározott ismeretek körének szaktudományos
mélységű ismerete. A speciális pedagógiai jellegű szakképesítések esetén az adott
szakterület szakismeretei.
 Az adott szakképzettséghez kapcsolódó tantárgy (műveltségi terület, nevelési,
pedagógiai szakterület) által közvetített tudás sajátosságai, az abban rejlő általános
és specifikus képességfejlesztés lehetőségei. Az oktatott tantárgy (műveltségi
terület) más műveltségi területekhez való kapcsolata, az általános műveltséghez, a
Nemzeti Alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejlesztéséhez való
hozzájárulása. A tudáselemek rendszerbe szervezésének, a különböző forrásokból
származó tudás integrálásának módjai. A tantárgy (műveltségi terület) tanításának
nemzetközi tendenciái. A műveltségterülethez kapcsolódó alaptantervek,
kerettantervek ismerete, helyi tantervek, oktatási programok készítése.
 A tantárgy (műveltségi terület) által közvetített fogalmak, tartalmak fejlődési
sajátosságai, a tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepe, az
azokkal kapcsolatos naiv előfogalmak, tapasztalati fogalmak és tévképzetek
problémái, a fogalmi váltás nehézségei. A tantárgy (műveltségi terület) eredményes
tanulásához szükséges készség- és képességbeli előfeltételek, a tananyag által
fejlesztendő specifikus készségek és képességek, attitűdök és elkötelezettségek
sajátosságai. A tantárgyban elsajátított tudás alkalmazásának módjai, speciális
lehetőségei a problémamegoldó képesség fejlesztésében. A hatékony tanulási
környezet megteremtésének módjai. A tantárgyhoz, műveltségi területhez
kapcsolódó mérési értékelési módok.
 A tantárgy (műveltségi terület) tanításában alkalmazható módszerek széles körének
ismerete, a megfelelő módszerek kiválasztásának szempontjai, különös tekintettel a
differenciált, a tanulók személyére szabott oktatásra, az integrált oktatás és
tehetségfejlesztés igényeire. A tanulási idő differenciált kezelése.
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A tantárgy és a tananyag sajátosságainak megfelelő, változatos tananyagelrendezési (koncentrikus, lineáris) és időszervezési (folyamatos, epochális)
megoldások alkalmazásának szempontjai. A tantárgyhoz kapcsolódó tankönyvek,
taneszközök, oktatást segítő médiumok szakszerű értékelése, azokból a tanulók
egyéni sajátosságainak, előzetes felkészültségének, összetételének megfelelő
ismeretforrások kiválasztása.
A szakmai, szakmódszertani tudás fejlesztésére vonatkozó követelmények:
önállóan vagy kutató, képző intézményekhez kapcsolódóan folyamatos tanulási
tevékenység; fejlesztő programokban, kísérleti munkákban, hazai és nemzetközi
felmérésekben gyakorlati szakemberként, partnerként való részvétel; az
eredmények értelmezéséhez, az új ismereteknek a tanítási-nevelési gyakorlatban
való felhasználásához szükséges tudás folyamatos fejlesztése.

A fentiekben összefoglalt szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök:
 Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő alapozó ismeretkörök.
 Horizontális kitekintés a szakmai képzéshez kapcsolódó Nemzeti alaptanterv
műveltségterületeire, a felnőttképzéssel kapcsolatos sajátos ismeretek.
 A szakmai törzsanyag ismeretkörei: a szakirányú szakképzés gyakorlati
alkalmazást támogató műszaki/informatikai alaptantárgyainak elmélyítése a
mérnöki/informatikai alapképzési szak szerint.
 A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei, differenciált szakmai
ismeretek: műszaki/informatikai ismeretek bővítése a mérnök/informatikai képzési
terület adott alapképzési szakjának megfelelő szakirányú ismeretkörökkel.
A szakterületi ismeretek mérnöktanári szakképzettségenként:
 okleveles mérnöktanár (faipari mérnök): elméleti alapozó, valamint faanatómia,
faipari alapszerkezetek, fűrészipari technológia, faipari lemez és lapgyártás, faipari
gépek, bútor-, ajtó-, ablakgyártás, faanyagvédelem ismeretkörök;
 okleveles mérnöktanár (könnyűipari mérnök): elméleti alapozó, valamint termelési
és kiegészítő folyamatok, könnyűipari anyagok, műveletek és technológiák,
könnyűipari méréstechnika, minőségirányítás, környezetvédelem, munkavédelem
ismeretkörök;
 okleveles mérnöktanár (környezetmérnök): elméleti alapozó, valamint
földtudományi szakismeretek, egészségvédelem, környezeti mérések, monitorozás,
környezetvédelmi műszaki műveletek, környezettan, környezeti elemek védelme,
környezetelemzés ismeretkörök;
8. Szakmai gyakorlat
A szakmai gyakorlat célja: a szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek (pl.
tanórára való felkészülés, óratervezés, óravezetés, tanári szerepkörök, pedagógiai mérések
és kísérletek) megszerzése. A munkahely világával való ismerkedés (pl. iskolai élet,
iskolavezetés, szülőkkel való kommunikáció), valamint az, hogy a hallgatók későbbi
munkájuk hatékonysága érdekében jártasságot szerezzenek a tanítási és tanulási, illetve
nevelési folyamatok értékelésében, fejlesztésében és kutatásában.
9. Nyelvi követelmények
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve
ezzel egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges.
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3. Tantervi hálók
Mérnöktanár MA szak, levelező tagozat
Összes kredit: 120
1. szakirány: faipari mérnök szakképzettséggel
2. szakirány: könnyűipari mérnök szakképzettséggel
3. szakirány: környezetmérnök szakképzettséggel
Pedagógia – pszichológia modul:
Intézet

Tárgykód

Tantárgy

Köv.

Típus

Órák száma/szemeszter
Kredit
1.

2.

3.

4.

Elm.

Gyak.

Alapképzési (BA) pedagógiai-pszichológiai modul (ha nincs meg akkor fel kell venni kredit nélkül)
Kritérium követelmény
BMPLA01
BMPLA02
BMPLA03
BMPLA04
BMPLA05

Bevezetés a pszichológiába
Pedagógiai képességek fejlesztése
(Kommunikáció)
A nevelés történeti-antropológiai
alapjai
Bevezetés a pedagógia elméletébe
és kutatási módszereibe
A tanári mesterség alapjai

K

K

G

K

K

K

G

K

G

K

Összesen:

12

6

6

*

6

6

*

12

6

6

*

12

6

6

*

12

*

12

12
36

24

0

0

24

36

Törzstárgyak (kötelező)
Félévekre lebontott mintatanterve
1. félév
Intézet

Tantárgy neve

Típus
K, KV

Kód

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

10/5/K

2

5/10G
5/5G
5/5G

2
2
2

Pedagógiai-pszichológiai modul:
Személyiség- és
egészségpszichológia
IKT a pedagógiában
Iskola és társadalom
Az értelmi fejlődés kognitív
pszichológiai kontextusban
Közoktatási gyakorlat I.

K

Csoportépítő tréning
Kommunikációs és
konfliktuskezelő tréning
Interkulturalitás és
multikulturalitás
Környezetpedagógia

KV
KV

BMAPJPSZ01

K
K
K

BMPLA19
BMAPJPSZ04

K

BMPLA14
0/5G
A kötelező tárgyak kreditértéke:
BMPLB01
0/10G
0/10G
BMAPJPSZ03

KV

BMPLA07

BMPLB05

0/10G

1
9
1
1
2

KV
BMPLB10
5/5G
2
A kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke*:
3
Pedagógiai-pszichológiai modul (javasolt) kreditszáma összesen: 12
* A pedagógiai- pszichológiai modul kötelezően választható tanegységei közül a tanulmányok során
összesen 7 kreditnyi tárgy felvétele kötelező.
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2. félév
Intézet

Tantárgy neve

Típus
K, KV

Kód

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

Pedagógiai-pszichológiai modul:
A pedagógia történeti változásai
Pedagógiai folyamat I.
Fejlődéspszichológia
Közoktatási gyakorlat II.

K
K
K
K

BMAPJPSZ05
10/5K
2
BMAPJPSZ06
10/5K
3
BMAPJPSZ02
5/10G
3
BMPLA15
0/5G
1
A kötelező tárgyak kreditértéke:
9
A családi nevelés pszichológiája KV
BMPLB04
0/10G
2
Tanulásmódszertan
KV
BMPLB07
0/10G
2
A kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke*:
2
Pedagógiai-pszichológiai modul (javasolt) kreditszáma összesen: 11
* A pedagógiai- pszichológiai modul kötelezően választható tanegységei közül a tanulmányok során
összesen 7 kreditnyi tárgy felvétele kötelező.

3. félév
Intézet

Tantárgy neve

Típus
K, KV

Kód

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

5/5G

1

5/5G

1

Pedagógiai-pszichológiai modul:
A pedagógiai kutatás
módszertana (műhelymunka)
Szervezet-, vezetés- és
munkapszichológia
Pedagógiai folyamat II.
Oktatási és vizsgarendszerek
Közoktatási gyakorlat III.

K
K
K
K
K

BMPLA13
BMPLA09

BMAPJPSZ07
10/5K
3
BMPLA12
10/0K
2
BMPLA16
0/5G
1
A kötelező tárgyak kreditértéke:
8
A személyiségfejlődés zavarai
KV
BMPLB03
0/10G
2
Szakképzéspedagógia
KV
BMPLB1009
5/5K
2
A kötelezően választható tárgyak javasolt kreditértéke*:
2
A szakoktatás története
SV
BMPLC08
0/10G
1
Gyermek és ifjúságvédelem
SV
BMPLC04
0/10G
1
A szabadon választható tárgyak javasolt kreditértéke**: 2
Pedagógiai-pszichológiai modul (javasolt) kreditszáma összesen: 12
* A pedagógiai- pszichológiai modul kötelezően választható tanegységei közül a tanulmányok során
összesen 7 kreditnyi tárgy felvétele kötelező.
** A pedagógiai- pszichológiai modul szabadon választható tanegységei közül a tanulmányok során
összesen 2 kreditnyi tárgy felvétele kötelező.
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4. félév
Intézet

Típus
K, KV

Tantárgy neve

Kód

Elmélet/gyakorlat/
számonkérés

Kr.

Pedagógiai-pszichológiai modul:
Összefüggő egyéni gyakorlat
K
Tanári képesítő vizsga: portfolió, K
szakdolgozat

BMPLAEGY

G
Szakdolgozat
BMPLA0DM
jegy?
A kötelező tárgyak kreditértéke:
Pedagógiai-pszichológiai modul kreditszáma összesen:

30
5
35
35

Differenciált szakmai ismeretek:
Intézet

Tárgykód

Tantárgy

Köv.

Típus

Órák száma/szemeszter
Kredit
1.

2.

3.

4.

Elm.

Gyak.

Kötelezően választható Pszichológiai tanegységek
BMPLB01
BMPLB02
BMPLB03
BMPLB04

Csoportépítő tréning
Kommunikációs és
konfliktuskezelő tréning
A személyiségfejlődés
zavarai
A családi nevelés
pszichológiája

G

KV

10

10

1

G

KV

10

10

1

G

KV

10

2

G

KV

10

2

10

2

10

2

10

2

5

5

2

5

5

2

10

80

16

10
10

Kötelezően választható Pedagógiai tanegységek
BMPLB05

Interkulturalitás és
multikulturalitás

G

KV

BMPLB06

Inkluzív iskola

G

KV

BMPLB07

Tanulásmódszertan

G

KV

BMPLB1009

Szakképzéspedagógia

K

KV

BMPLB10

Környezetpedagógia

G

KV

10

Összesen:

40
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10
10
10
10

30

20

Szabadon választható tanegységek (2 kreditnyi tárgy felvétele kötelező):
Intézet

Tárgykód

Tantárgy

Köv.

Típus

Órák száma/szemeszter
Kredit
1.

2.

3.

4.

Elm.

Gyak.

BMPLC01

Az osztályfőnöki szerep

G

SV

10

10

1

BMPLC02

Pedagógiai esetmegbeszélés

G

SV

10

10

1

BMPLC03

Tehetségpedagógia

G

SV

10

10

1

BMPLC04

Gyermek-és ifjúságvédelem

G

SV

10

10

1

BMPLC05

Tanórán kívüli pedagógiai
tevékenység

G

SV

10

10

1

BMPLC06

Kritikai gondolkodás

G

SV

10

10

1

BMPLC07

Andragógia és módszertana

G

SV

10

5

1

BMPLC08

A szakoktatás története

K

SV

10

10

1

Összesen:

80

75

8

5

5

Kritérium követelmény
BMPLA0DM

Tanári
képesítő
vizsga,
portfólió, diplomamunka

G

K

BMPLAEGY

Összefüggő egyéni gyakorlat

G

K

Középfokú C típusú
nyelvvizsga
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5
30

30

30

Szakmai modulok:
Faipari mérnöki szakképzettséggel

Intézet

Tárgykód

Tantárgy

Köv.

Típus

Órák száma/szemeszter
1.

2.

3.

4.

Kredit

Elm.

Gyak.

18

12

5

Előtanulm.

Szakterületi alapozó, gazdasági és humán ismeretek
FEI

F2FLMFIZ

Mérnöki fizika

v

A

Emberi erőforrás
menedzsment

v

A

9

9

0

3

EU ismeretek

f

A

9

9

0

3

36

12

11

9

9

5

9

6

4

18

15

9

9

9

4

9

6

4

9

9

4

0

6

5

27

30

17

6

6

5

6

6

5

Szakmódszertan 1.

3

Szakmódszertan 1.

Összesen:

30

30

18

0

0

Szakterületi ismeretek (szakmai törzsanyag)
FTI

F2FLFAMV

Faanyagok
módosítása és
védelme

v

A

GMI

F2FLGEPE

Gépelemek

v

A

Összesen:

18
15
15

0

18

0

Szakterületi ismeretek (differenciált szakmai ismeretek)
FPTI

F2FLMATUD

Mérnöki
anyagtudomány

v

B

FPTI

F2FLGYARF

Gyártmányfejlesztés

v

B

v

B

f

B

FPTI

F2FLSZKK
BMLBCSIGY

Szervetlen kötésű
kompozitok
Csoportos iskolai
gyakorlat

Összesen:

18
15
18
6
0

18

24

15

Szakterületi ismeretek (Szakmódszertan)
BMLASZMF1
BMLASZMF2
BMLASZMS

Szakmódszertan 1.
(faipari mérnök)
Szakmódszertan 2.
(faipari mérnök)
Szakterületi és
Szakmódszertan
szigorlat

v

A

v

A

12

sz

A

X

Összesen:

12

0

12

12

0

12

12
Összesen:

13
50

Szakmai választható
BMLCKV

Környezetvédelem

f

C

9

9

0

2

Szervezetfejlesztés

f

C

9

9

0

2
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Könnyűipari mérnöki szakképzettséggel
Intézet

Tárgykód

Tantárgy

Köv.

Típus

Órák száma/szemeszter
1.

2.

3.

4.

Kredit

Elm.

Gyak.

18

12

5

Előtanulm.

Szakterületi alapozó, gazdasági és humán ismeretek
FEI

F2FLMFIZ

Mérnöki fizika

v

A

BMAMERN01

Emberi erőforrás
menedzsment

v

A

9

9

0

3

BMLAEU

EU ismeretek

f

A

9

9

0

3

36

12

11

10

10

4

9

6

4

19

16

8

Összesen:

30

30

18

0

0

Szakterületi ismeretek (szakmai törzsanyag)
GMI

F2FLLOG

Logisztika

v

A

GMI

F2FLGEPE

Gépelemek

v

A

Összesen:

20
15
15

20

0

0

Szakterületi ismeretek (differenciált szakmai ismeretek)
FEI

F2FLRAGFEL

FEI

F2FLEKLTEM1

FEI

F2FLKLTEM2

FPTI

F2KLCST
BMLBCSIGY

Ragasztás és
felületkezelés
Technológiai
mérések I.
Technológiai
mérések II.

v

B

15

9

6

4

f

B

10

5

5

2

f

B

0

20

4

Csomagolástechnika

v

B

10

10

4

Csoportos iskolai
gyakorlat

f

B

0

6

5

24

47

19

6

6

5

6

6

5

Szakmódszertan 1.

3

Szakmódszertan 1.

Összesen:

20
20
6
0

25

26

20

Szakterületi ismeretek (Szakmódszertan)
BMLASZMKO1

BMLASZMKO2

BMLASZMS

Szakmódszertan 1.
(könnyűipari
mérnök)
Szakmódszertan 2.
(könnyűipari
mérnök)
Szakterületi és
Szakmódszertan
szigorlat

v

A

v

A

12

sz

A

X

Összesen:

12

0

12

12

0

12

12
Összesen:

13
51

Szakmai választható
BMLCKV

Környezetvédelem

f

C

9

9

0

2

BMAMERN03

Szervezetfejlesztés

f

C

9

9

0

2
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Környezetmérnök szakképzettséggel
Intézet

Tárgykód

Tantárgy

Köv.

Típus

Órák száma/szemeszter
1.

2.

3.

4.

Kredit

Elm.

Gyak.

6

3

3

Előtanulm.

Szakterületi alapozó, gazdasági és humán ismeretek
E260

EG556-0AA00

Környezetbiológia

v

A

BMAMERN01

Emberi erőforrás
menedzsment

v

A

9

9

0

3

BMLAEU

EU ismeretek

f

A

9

9

0

3

24

9

9

6

0

2

Összesen:

9

9

18

0

0

Szakterületi ismeretek (szakmai törzsanyag)
E260

EG558-0AB00

Környezet-geofizika

f

A

E250

EG539-0A000

Kemometria

v

A

9

6

3

3

E260

EG562-0AB00

Környezeti
kockázatfelmérésés kezelés

v

A

9

6

3

3

18

6

8

6

6

4

6

3

3

Összesen:

6

0

18

6

0

Szakterületi ismeretek (differenciált szakmai ismeretek)
E260

EG559-0A000

Környezeti
állapotértékelés és
hatásvizsgálat

v

B

E110

EG506-BBB00

Ökoenergetika

f

B

E250

EG542-0AA00

E110

EG504-0A000
BMLBCSIGY

12
9

Környezetvédelmi
méréstechnika
Környezetvédelmi
technológiák
fejlesztése
Csoportos iskolai
gyakorlat

f

B

9

6

3

3

v

B

9

6

3

3

f

B

6

0

6

5

Szakmai választható

f

C

6

0

2

30

21

20

6

6

5

6

6

5

Szakmódszertan 1.

3

Szakmódszertan 1.

Összesen:

6
15

12

24

0

Szakterületi ismeretek (Szakmódszertan)
BMLASZMKV1
BMLASZMKV2
BMLASZMS

Szakmódszertan 1.
(környezetmérnök)
Szakmódszertan 2.
(környezetmérnök)
Szakterületi és
Szakmódszertan
szigorlat

v

A

v

A

12

sz

A

X

Összesen:

12

0

12

12

0

12

12
Összesen:

13
50

Szakmai választható
E270

EG594-0CCAB

Környezeti nevelés
és bioetika

v

C

BMAMERN03

Szervezetfejlesztés

f

C
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6
9

6

0

2

9

0

2

Záróvizsgára bocsátás feltétele:
 Abszolutórium megszerzése
 Szaktantárgyi-záró szigorlat eredményes letétele
 Tanári szakdolgozat és portfólió leadása és elfogadása
Diploma kiadásának feltétele:
 A képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsga teljesítése
Záróvizsga szerkezete és értékelése
 Tanári szakdolgozat és a Portfólió bemutatása és védése
Értékelik a ZVB tagjai
 Összefüggő iskolai tanítási gyakorlat
Értékelik: iskolai mentor tanár
 Szóbeli záróvizsga komplex tematikájú tételek alapján
Értékeli: A ZVB
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NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
ERDŐMÉRNÖKI KAR
TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ
2016/17. TANÉV

Kedves Leendő Egyetemi Polgár!

Gratulálok a sikeres felvételi eredményéhez! A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki
Karán szerzett emlékek és élmények egy életre szólóak lesznek, megalapozzák szakmai- és
magánéleti jövőjét. Mindehhez nagyszerű színteret kínál az egyetem és Sopron városa.
Az itt végzettek közül sokan nosztalgiával gondolnak Sopronra, az ódon utcák, éttermek,
kiskocsmák hangulatára, a kisvárosias és mégis nyüzsgő, életteli, folyamatosan fejlődő városra, az azt körülvevő zöld környezetre, a dombokra és hegyekre, a Fertő-tóra, és persze a botanikus kertre, ahol mindig öröm megpihenni a tanulás fáradalmai között.
A Kar múltjáról „Az Erdőmérnök Kar története” nevű dokumentumban bőven olvashat.
Ebből talán a folyamatos változást, a változó körülményekhez történő folytonos alkalmazkodást emelném ki. Az elmúlt években megtörtént a Kar képzéseinek otthont adó épületek felújítása. A színvonalas infrastruktúra mellett országosan is magasra értékelt az oktatógárda,
nagyszámú minősített, nemzetközileg is elismert tanáregyéniséggel rendelkezünk.
Mint szárnyait bontogató fiatal embernek, bizonyára érdekes lesz Önnek megtapasztalni,
hogy a Kar életében fontos szerepet tölt be az országosan is egyedüli és elismert selmecisoproni hagyományokra épülő diákélet, melynek különleges értéke szemlélet- és közösségformáló szerepe, a bajtársiasság, az egymás elfogadása, megsegítése. A ma már szigorúnak
tűnő szabályok – a viselet, a köszöntés, a rendezvények meghatározott forgatókönyve – egész
életre szóló tartást, az egymáshoz tartozás érzését adják hallgatóinknak.
E szellem megőrzésével várunk és fogadunk minden érdeklődő diákot, és teszünk meg
mindent azért, hogy végzett hallgatóként is büszkén vállalja soproni gyökereit, majd a baráti
és szakmai kötődéseket egész életében megőrizve bizalommal térjen vissza az Alma Mater
folyamatosan megújuló szellemi forrásaihoz.
Bízom benne, hogy a jövőben számos sikert ér el az itt töltött évek alatt! Érezze jól magát
nálunk!

Sopron, 2016. augusztus 22.

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Lakatos Ferenc
az Erdőmérnöki Kar dékánja

Az Erdőmérnöki Kar vezetősége

Dékán: Dr. Lakatos Ferenc intézetigazgató, egyetemi tanár
telefon: +36-99-518-207
e-mail: emk-dekani@nyme.hu
http://www.emk.nyme.hu/index.php/6661/

Oktatási dékánhelyettes: Dr. Szalay László egyetemi docens
telefon: +36-99-518-166
e-mail: emk-dekani@nyme.hu
http://www.emk.nyme.hu/index.php?id=19559
Kutatási és külügyi dékánhelyettes: Dr. Bidló András egyetemi docens
telefon: +36-99-518-170
e-mail: emk-dekani@nyme.hu
http://www.emk.nyme.hu/index.php?id=17098

Hivatalvezető: Dr. Facskó Ferenc
telefon: +36-99-518-258; +36-30-667-6853
e-mail: facsko.ferenc@nyme.hu

További információk: emk.nyme.hu

Az Erdőmérnöki Kar története
A Kar alapítása
1735-ben Selmecbányán fölállították a Bányatisztképző Tanintézetet, amit aztán Mária-Terézia
Akadémiai rangra emelt és az 1770-es tantervi utasítás jóváhagyásakor, mint a bányászat és a
kohászat számára nagyon fontos ismereteket, előírta az erdészeti tárgyak oktatását. A századforduló táján az addig a bányaművelés tantárgy részeként előadott erdészeti ismeretek kezdték
kinőni a megszabott keretet és ugyanez időben felmerült az igény az „erdészetet magas szinten
művelő szakemberek” képzésére is. A Bécsi Udvari Kamara és a Pénzverészeti és Bányászati
Kamara javaslatára az uralkodó 1807-ben elrendelte a Selmecbányai Császári és Királyi Bányászati Akadémia keretében egy Erdészeti Tanintézet felállítását. A tanintézet megszervezésével, a tanterv és a tananyag összeállításával, pályázata alapján Wilckens Henrik Dávid német
polihisztor erdésztudóst bízták meg, és 1808-ban kinevezték a tanintézet tanárává. E dátumhoz
kötjük az erdészeti felsőoktatás megalapítását. Wilckens 1809. február 12-én tartotta első előadását. Ő alapozta meg a később 1846-ban Akadémiai rangra emelt Erdészeti Tanintézet oktatást segítő gyűjteményeit, hozta létre a két kezelésébe rendelt erdőrészletből a hallgatóknak
gyakorlati tapasztalatot nyújtó tankerületet. 1832-ben bekövetkezett haláláig Wilckens gyakorlatilag egyedül végezte a bányász- és erdészhallgatók elméleti és gyakorlati oktatását valamennyi erdészeti tantárgyból egyaránt.
A Selmeci Hagyományokban rejlő erő és a történelem
1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a hallgatóság tevékeny részt vállalt a harcokban
ezért egy időre bezárták az Akadémiát. (Buda védelmi sáncmunkálatait 500 selmeci bányász
végezte bánya-kohómérnökök és akadémisták irányításával, a budatini csatában a vert helyzetet
a 41 fős selmeci akadémistákból alakult tüzérség és a bányavidéki újonc zászlóalj fordította
megfutamító győzelemre.) A szabadságharc után az Akadémia léte is veszélyben forgott. 1850ben indulhatott meg újra az oktatás. Az 1868-as kiegyezés hozta meg a fellendülést, ezután
hivatalosan magyar lett az oktatás nyelve az összes szakon.
1904-től az akadémia szervezete és neve is megváltozott: Magyar Királyi Bányászati és
Erdészeti Főiskola lett. Az új célkitűzésekkel és elvárásokkal már kinőni látszott Selmecről és
komolyan felmerült az intézmény székhelye áthelyezésének, ill. a bányász-kohász és az erdész
szak különválasztásának kérdése. Az I. világháború eldöntötte a kérdést – az intézménynek
menekülnie kellett Magyarországról Magyarhonba. 1918. december 14-én hagyta el az utolsó
300 diák Selmecbányát, a tanári kar nagyobbik fele ’19. januárjában tudta követni őket. A gyűjteményeket Budapestre menekítették, de sem ott sem más közeli városban nem lelt otthont az
iskola. Dr. Turner Mihály hívására Sopronban találta meg végleges helyét, mely Trianon miatt
a nyugat-magyarországi területek elcsatolásával 1921-ben majdnem elveszett. Ezt akadályozta
meg a Rongyos-gárda, melynek irányítói és tagjainak jelentős hányada az I. világháborúban
haditapasztalatokat gyűjtött obsitos katonatisztekből lett főiskolások voltak. A halálos áldozatokkal is járó harcok eredményeként 1921. december 14-én szavazhatott Sopron és 8 környező
kistelepülés a hovatartozásról: Ausztria vagy Magyarország. Ekkor nyerte el Sopron a „leghűségesebb város” címet. Vagyis a főiskola hazát kapott Soprontól, majd köszönetként „hazát
adott” a városnak.
A két világháború között többször átszervezték az intézményt, mindkét háború harcaiban
sok hallgató vett részt és sokan adták életüket a hazáért.
Az 56-os forradalomban ismét meghatározó szerepet vállaltak a főiskolások: jelentős részük volt abban, hogy Sopronban halálos áldozatok nélkül zajlott a „vér nélküli forradalom”.
Megakadályozták a lincselést, megszervezték az élelmiszer elosztást, valamint a vöröskeresztes

szállítmányok fogadását és továbbítását az ország többi részére, elsősorban Budapestre. A forradalom és szabadságharc bukása után pedig az Erdőmérnöki Kar oktatóinak és hallgatóinak
nagy része elhagyta Magyarországot. Az eltávozott oktatók és hallgatók legtöbbje Vancouverbe
került, ahol a British Columbia Egyetem Erdőmérnöki Karán külön egységként létrehozták a
Sopron divíziót és ott befejezvén tanulmányaikat oklevelet szereztek.
Az ötvenes években – mivel Sopron túl közel van az Osztrák határhoz, egy 1949-ben hozott
politikai döntés következtében – a bányász- és kohászképzés a Szovjetunióhoz közeli Miskolcra, a frissen létrehozott Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetemre, került át. Volt egy
10 éves átmeneti időszak, amikor a végzett mérnökök – ugyan tanulmányaikat Miskolcon kezdték és egyre nagyobb részét ott is folytatták – Sopronban végeztek és soproni-miskolci diplomájukat is itt vehették át 1959-ig. Az első selmeci-miskolci diplomát 1960-ban adták át. Így
jött létre az egyszakos Erdőmérnöki Főiskola.
Az ötvenes évek második felében felmerült az önálló faipari mérnöki oktatás megszervezése. 1957-ben az Erdőmérnöki Karon belül indult meg az önálló okleveles faipari mérnökképzés. Az 1962-ben megalakult Faipari Mérnöki Kar létrejötte tette lehetővé az Erdészeti és Faipari Egyetem megalapítását. 1972-ben a székesfehérvári Földmérési és Földrendezői Főiskolai
Kar is csatlakozott az egyetemhez.
Az oktatás fejlődése
A képzés során igen sokrétű tudásra tettek szert az erdőmérnökök: az erdő telepítése, művelése
és használata mellett, megtanulták az ehhez szükséges csemetetermelést, vízgazdálkodást, vadföld-gazdálkodást és földmérést; házat, utat, hidat és vasutat építeni, valamint az erdőben élő
vaddal gazdálkodni és az erdővédelem keretében mindezt megvédeni. Az itt megszerzett tudás
tette lehetővé, hogy a végzett erdőmérnökök szükség esetén sokszor szakmán kívül az út-vasút
vagy földmérés esetleg városgazdálkodás vagy akár a faipar stb. területén is stabilan el tudtak
helyezkedni. A 90-es években a nagyon sokrétű, alapos tudást adó erdőmérnökképzés mellett
felmerült az igény a szűkebb, specializáltabb ismereteket adó, új szakok kialakítására és indítására. A Karon belüli fejlesztés eredményeképpen az új követelményeknek megfelelő módon
1993-ban beindult az ötéves okleveles környezetmérnök és ezzel egy időben a vadgazdálkodási
mérnökképzés is. Majd 2002-től okleveles környezettudományi és 2003-tól természetvédelmi
mérnöki szakkal is bővült a Kar képzési kínálata. 2005 őszén a környezetmérnöki és a 2006
őszén az összes többi szakon az európai oktatásharmonizációnak megfelelően új lineáris kétciklusú képzés került bevezetésre az Erdőmérnöki Karon:

erdőmérnöki alapképzési szak

erdőmérnöki mesterképzési szak

környezetmérnöki alapképzési szak

környezetmérnöki mesterképzési szak

környezettan alapképzési szak

környezettudomány mesterképzési szak

természetvédelmi mérnöki alapképzési szak

természetvédelmi mérnöki mesterképzési szak

vadgazda mérnöki alapképzési szak

vadgazda mérnöki mesterképzési szak
Az erdőmérnök képzés során nem vált be a kétciklusú rendszer, ezért ezen a szakon 2010-től
visszaállításra került a 10 féléves képzés: erdőmérnök egységes, osztatlan mesterképzési szak
keretében.
Az egyetem oktatási skálájának szélesítése következtében 1996-ban létrejött a Soproni
Egyetem, az Erdőmérnöki Kar ennek az egyetemnek az egyik Kara lett. A további fejlődés

eredményeként, a magyar felsőoktatás racionalizálására irányuló törekvések, az egyetem tudatos fejlesztése, a városban és a régióban működő felsőoktatási intézményekkel folytatott együttműködés eredményeként 2000. január 1-jén Sopron székhellyel megalakult a négy városban
működő Nyugat-Magyarországi Egyetem.
Történelme során az Erdőmérnöki Kar működésében tudatosan és eredményesen ötvözte a
hagyományőrzést a kor igényeihez és elvárásaihoz való folyamatos alkalmazkodással és ezen
az alapon munkálkodva nemzetközi ismertséget és elismerést vívott ki magának. Rendelkezik
a nemzetközi színvonalú kutatásokhoz szükséges teljesítőképességgel, emberi és tárgyi alapfeltételekkel. Széleskörű hazai és nemzetközi kutatási együttműködést folytat, maximálisan figyelembe véve a szakma, a gazdálkodó cégek a gyakorlat megoldandó problémáit, igényeit. A
Kar vallja és tevékenysége során következetesen alkalmazza azt az elvet, hogy a minőségi oktatás feltétele a magas szintű kutatás, amelyben fontos helye és szerepe van a hallgatóknak és a
PhD hallgatóknak is. A Karon a magasabb szintű tudás letéteményese az itt működő Roth Gyula
Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori iskola és a Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola. Nemzetközi és hazai ismertségű tudományos műhelyeiben nagyszámú fiatal
oktató, kutató, PhD hallgató és tudományos diákkörös hallgató dolgozik, biztosítva a tudományos utánpótlást. Az EMK aktívan részt vesz az ország erdészeti politikájának kidolgozásában.
Eredményes pályázati tevékenységet folytat, tudományos szolgáltató tevékenysége széleskörű.
A Kar meglévő és folyamatosan fejlődő szellemi, tárgyi és anyagi erőforrásai, dolgozóinak
elhivatottsága a garancia arra, hogy a jövőben is tartós fejlődési pályán marad. Nagymúltú intézményünk az utóbbi években a huszonegyedik század követelményeinek megfelelő új infrastruktúrát alakított ki: új előadótermek, kollégiumok, diákhotel, kutatóbázisok, korszerű laboratóriumok épültek. A szabadidő hasznos és egészséges eltöltéséhez a Fertő-tavi vízitelep, számos sportkör, fedett uszoda, a nagycenki lovastelep áll a hallgatók rendelkezésére. Mindemellett az ősi diákváros, Sopron kulturális értékei és programjai, csodálatos környezete, valamint
az innen alig fél óra alatt elérhető ausztriai látványosságok és programok sora teszi vonzóvá és
emlékezetessé a soproni diákéveket. A külföldi ösztöndíjakkal rengeteg lehetőség nyílik meg
az itt tanulók előtt elsősorban Európában, de azon túl pl. Amerikában is. A más szakmai, oktatási és kulturális környezet megismerésén kívül megszerezhetik vagy elmélyíthetik idegen
nyelvtudásukat és megismerhetik más országokból származó hasonló érdeklődésű diáktársaikat.
A Kar rugalmasan alkalmazkodik a mindenkori jelen változásaihoz, minden művelt tudomány- és szakterületen gyakorlatközpontú képzést és piacképes, alkalmazható tudást nyújt hallgatóinak. Az itt diplomát szerzett fiatalok általában három, legkésőbb hat hónapon belül el tudnak helyezkedni.
Telephely
Az Erdőmérnöki Kar intézetei Sopronban, a Bajcsy-Zsilinszky utca 4. alatt, a Nyugat-magyarországi Egyetem campusán belül, a Botanikus Kertben lévő A, B, C, E és F jel épületekben,
és az Erzsébet kerti P jel épületben működnek.
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HATÁLYOS: 2015. X. 7-TŐL

1. § A Szabályzat hatálya, megalkotása
(1)

A jelen szabályzat hatálya kiterjed a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának (továbbiakban: Kar) oktatóira, kutatóira, hallgatóira, egyéb foglalkoztatottjaira figyelemmel a Nyugat-magyarországi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és
Működési Szabályzatának (továbbiakban: Egyetem SZMSZ) 1. § (1) bekezdésében foglaltakra.

(2)

Az Ügyrendet a Kari Tanács fogadja el és a Szenátus hagyja jóvá.

(3)

A Szabályzat az Egyetem SZMSZ-ének mellékletét képezi.
2. § A Kar

(1)

A Kar az Egyetem önálló oktatási, tudományos és igazgatási egysége, amely a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és az Egyetem SZMSZ-ében valamint
a jelen Szabályzatban rögzítettek szerint, a rendelkezésre bocsátott anyagi és tárgyi eszközökkel gazdálkodva működik, az Egyetem és a Kar feladatainak megvalósítása érdekében.

(2)

A Kar az Egyetem önálló oktatási, keretgazdálkodást folytató szervezeti egysége.

(3)

A Kar neve: Erdőmérnöki Kar (rövidítése: NYME-EMK)

(4)

A Kar idegen nevű elnevezései:
a. Faculty of Forestry
b. Forstliche Fakultät
c. Факультет Лесного Хозяйства

(5)
(6)

A Kar címe: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.1
A Kar emblémája és leírása
a. Vizuális megjelenítés:

Színes dokumentumban a logó színkódja: RGB(177,125,52).
b. Szöveges leírása:
A szöveggyűrűben dupla gyöngysortól övezve a Kar latin nyelvű megnevezése olvasható a jogelőd Erdészeti tanintézet alapítási dátumával: FACULTAS INGENIARIORUM RERUM SALTUARIARUM • ANNO 1808.
A szöveggyűrű által közbezárt területen az erdészek ősi jelképe, az úgynevezett erdészcsillag – a tölgy egyéves csemetéjének öt levele, mely csillag alakot vesz fel –
stilizált formája található.
(7)

1

A Kar törvényes képviselője az Egyetemi SZMSZ Szervezeti és Működési Rend 35. §
alapján a rektor által kinevezett dékán. Képviseleti joga önálló és általános. A dékán
képviseleti jogát meghatározott ügyekben állandó jelleggel vagy esetileg átruházhatja.

megváltoztatva a KT 41/2016 (V.10.) sz. határozatával
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Az általa átadott hatáskör tovább át nem ruházható. A rendelkezés érvényessége írásbeliséghez kötött.
(8)

A Kar nevében aláírásra a dékán jogosult, ezt a jogot a dékánhelyettesekre írásban átruházhatja.

(9)

A Kar hivatalos bélyegzője kör alakú. A lenyomatán körben „Nyugat-magyarországi
Egyetem Sopron” illetve a belső körben „Erdőmérnöki Kar Dékán” felirat és közepén
Magyarország címere látható. A dékán által aláírt leveleken ezt a lenyomatú bélyegzőt
kell használni. A dékánhelyettesek által aláírt leveleken a „Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron Erdőmérnöki Kar Dékánhelyettes” lenyomatú bélyegzőt kell használni. A
Dékáni Hivatal vezetője intézkedési és aláírási jogkörébe tartozó dokumentumok esetében a „ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatala” lenyomatú bélyegzőt kell használni.

(10) A bélyegzőlenyomatokról a Dékáni Hivatal nyilvántartást vezet.
3. § A Kar feladatai
(1) A Kar alapvető feladata, hogy az Egyetem SZMSZ-ében meghatározott feladatokat kari
szinten megvalósítsa illetve megvalósulásukat elősegítse, így különösen:
a) az erdészeti, környezetvédelmi, vadgazdálkodási, természetvédelmi, környezet-tudományi tudományterületeken az alap- és mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben, doktori képzésben, a tudományos minősítésben való közreműködés;
b) a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, tudományágakban kutatási, fejlesztési
és tudományszerző tevékenység végzése.
(2) A kari önkormányzatiság az alábbi módokon valósul meg:
a) tantervek, tananyagok, képzési programok meghatározása, az alapképzés, felsőfokú
szakképzés, a szakirányú továbbképzés és egyéb továbbképzések megszervezése, valamint a végzettséget igazoló oklevelek, illetőleg a szakképesítést tanúsító oklevelek
kibocsátása;
b) saját ügyrendjének kialakítása;
c) az oktatók, a más területen foglalkoztatottak, a vezetők kiválasztása, a Foglalkoztatási
Követelményrendszerben foglaltak szerint,
d) a Karra történő felvétel feltételeinek meghatározása;
e) tudományos kutatási programok kidolgozása, kutatási feladatok szervezése;
f) a Kar részére jóváhagyott pénzügyi eszközök, források és előirányzatok feletti rendelkezési jog, a Kar kezelésében lévő vagyontárgyakkal kapcsolatos jogok gyakorlása;
g) nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása és fejlesztése,
h) A Kar feladatait az oktatók, kutatók, valamint az igazgatási, gazdasági, műszaki szolgáltatási tevékenységet végző foglalkoztatottak és a hallgatók együttműködésével valósítja meg. A gazdasági, műszaki, tanulmányi és informatikai szolgáltatói tevékenységet a
Scarbantia Egyetemi Központ közreműködésével végzi.

4. § A Kar által folytatott képzés
(1) A Karon folyó graduális képzés során művelt tudományterületek:
a. Agrártudományok (erdőmérnök osztatlan, vadgazda mérnöki (BSc, MSc), természetvédelmi mérnöki (BSc, MSc);
b. Természettudományok (környezettan BSc, környezettudományi MSc);
c. Műszaki tudományok (környezetmérnöki BSc, MSc).
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(2) A Karon folyó képzés szintjei:
a) alapképzés:
 földmérő és földrendező alapszak
 környezetmérnöki alapszak
 környezettan alapszak
 természetvédelmi mérnöki alapszak
 vadgazda mérnöki alapszak
b) mesterképzés:
 természetvédelmi mérnöki mesterszak
 vadgazda mérnöki mesterszak
 környezetmérnöki mesterszak
 környezettudományi mesterszak
c) osztatlan képzés: erdőmérnöki mesterképzési szak
d) kifutó egyetemi szintű képzés: okleveles erdőmérnök (utolsó beiratkozás: 2005.
szeptember)
e) szakirányú továbbképzési szakok:
 Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzési szak
 Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú
továbbképzési szak
 Mesterszintű erdőművelési és erdőhasználati szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 Természetiörökség-védelmi szakmérnök/szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak
 Mesterszintű természetiörökség-védelmi szakmérnök/szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak
 Mesterszintű erdőfeltárási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 Erdőpedagógiai szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 Mesterszintű erdőpedagógiai szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 Erdőpedagógiai szakvezető szakirányú továbbképzési szak
 Növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
f) doktori képzés:
 Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola
 Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola
(3) A képzés nyelve magyar, azonban az Egyetem SZMSZ-e szabta keretek között a képzés
idegen nyelven is folyhat.
5. § A Kari Tanács
(1) A Kar önkormányzati jogait a Kar vezetői testülete, az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa
útján gyakorolja.
(2) A Kari Tanács elnöke a dékán.
(3) A Kari Tanács tagjainak többségét – beleértve az elnököt – az oktatók és kutatók képviselői, legalább 20 százalékát, de legfeljebb 25 százalékát a hallgatók képviselői alkotják. Az
egyéb munkakörben foglalkoztatott tagok létszáma nem lehet kevesebb, mint a Kari Tanács létszámának 5 százaléka, de legalább egy fő.
(4) A Kari Tanács munkájában részt vesznek állandó és alkalmankénti meghívottak is. Az
állandó meghívottak a kari adminisztráció a Közalkalmazotti Tanács, a reprezentatív
szakszervezet és a képzésben érdekelt más szervek, szervezetek, intézmények, és az érintett tárcák képviselői.
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(5) A Kari Tanács tagja csak olyan hallgató lehet, aki az adott félévre beiratkozott. A hallgatói képviseletben a doktoranduszok képviseletét biztosítani kell.
(6) A Kari Tanács létszáma tizenkilenc fő, mandátuma négy év.
(7) A Kari Tanács szavazati jogú tagjainak összetétele:
a. A Kari Tanácsnak tisztsége alapján tagja: dékán.
b. A Kari Tanácsnak választás alapján tagjai (tizennyolc fő): kilenc fő az egyetemi
docensek és egyetemi tanárok képviseletében, kettő fő tanársegédek és adjunktusok képviseletében, egy fő nem oktató diplomás, egy fő adminisztratív illetve fizikai alkalmazottak képviseletében, négy fő a hallgatók és egy fő a doktoranduszok
képviseletében, akiket a HÖK SZMSZ-e szerint választanak meg.
(8) A Kari Tanács ülésein tanácskozási joggal vesznek részt:
a. a dékánhelyettesek,
b. a Dékáni Hivatal vezetője, aki egyben a Tanács titkára,
c. a szakfelelősök,
d. a Közalkalmazotti Tanács képviselője,
e. a reprezentatív szakszervezetek képviselője,
f. az Egyetem rektora,
g. az Egyetem kancellárja,
h. a Scarbantia Egyetemi Központ igazgatója.
(9) A napirendi pontokat tartalmazó meghívót a rektornak és a kancellárnak is meg kell
küldeni.
(10) A Kari Tanács választott tagjainak választási eljárásáról az SZMSZ I. rész 31. § rendelkezik.
(11) Kari Tanácsban a dékánt, mint hivatalbóli tagot, a képviseletében megjelenő és megnevezett helyettese szavazati joggal helyettesíti, míg a többi kari tanácstag szavazati joga
személyhez kötött.
(12) Egyazon személy ugyanabban a Tanácsban kétféle, választott és tisztségük alapján, szavazati joggal bíró tag nem lehet. A kétféle feladatot egyidejűleg nem láthatja el. Ha a
Kari Tanács választott tagja tagsága idején – vezetői megbízatása következtében – a Tanács tisztsége alapján tagjává válik, tisztsége alapján tanácstagsága idejére a választott
tagságát fel kell függeszteni, és helyére adott választói körből az a jelölt lép, aki a megválasztottak után a legtöbb, a megválasztáshoz elégséges szavazatot kapta.
(13) A dékán a Kari Tanács ülésére az egyes napirendi pontok tárgyalásához alkalmanként
tanácskozási joggal, a téma előadójának javaslatára, illetve saját kezdeményezésére bárkit meghívhat.
6. § A Kari Tanács hatásköre
(1) A Kari Tanács alapvető feladat- és hatáskörét az Egyetem SZMSZ-e, részletes feladat és
hatáskörét a jelen Szabályzat állapítja meg.
(2) A Kari Tanács hatáskörében meghatározza:
a) a kar működését és fejlesztését, oktatási és kutatási munkáját, gazdálkodását alapvetően érintő elveket, feladatokat, programokat, megalkotja az egyetemi SZMSZ alapján a kari szabályzatot, és egyéb kari szabályzatokat;
b) a kari tanterveket;
c) az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés, az alap- és szakirányú továbbképzés, a doktori képzés és a habilitációs eljárások kari feladatait;
d) a kar gazdálkodásának elveit;
e) az oktatói-kutatói követelményrendszer kari sajátosságait.
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(3) A Kari Tanács hatáskörében dönt:
a) a kari szervezeti egységek hatáskörét meghaladó minden olyan szervezeti kérdésben,
amely nem tartozik felettes szervek hatáskörébe;
b) a kar szervezetét, működését és fejlesztését, oktatási és kutatási munkáját, gazdálkodását érintő tervek és programok elfogadásáról;
c) a kar rendelkezésére álló pénz- és vagyoni eszközök felhasználásának elveiről, a jóváhagyott pénzügyi keret és más kari pénzforrások felhasználásáról, a kari keretek
felosztásáról és az előző évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról;
d) a kar és a szervezeti egységek munkájáról készített beszámolók elfogadásáról;
e) a kar oktatási, tudományos és továbbképzési tevékenységének elveiről;
f) a külföldi egyetemeken szerzett oklevelek honosításáról;
g) a Kari Tanács állandó- és munkabizottságai tagjai és elnöke személyéről;
h) a záróvizsga-bizottságok tagjairól és elnökei személyéről;
i) a kari személyzeti tevékenység elveiről;
j) a kar nemzetközi kapcsolatairól;
k) a köztársasági ösztöndíjra javasolt hallgatókról;
l) továbbá minden olyan ügyben, amelyet a Szenátus, jogszabály, egyetemi vagy kari
szabályzat a testület döntési jogkörébe utal;
m)a kari alapítású kitüntetések adományozásáról.
(4) A Kari Tanács hatáskörében jóváhagyja:
a) a tanterveket, tantárgyi programokat;
b) a tudományos programokat és értékeli a kutatási eredményeket;
c) a kari jegyzet- és kéziratkiadást;
d) a Kar szervezeti egységeinek ügyrendjét és SZMSZ-ét;
e) az érintett Kari Tanácsokkal közösen a karközi szervezetek működési rendjét.
(5) A Kari Tanács hatáskörében javaslatot tesz:
a) szakalapításra, tanszék, intézet létesítésére, megszüntetésére, összevonására, elnevezésére, a kari képzés korszerűsítésére, új oktatási területekre;
b) a dékáni pályázatok rangsorolására;
c) oktatói és kutatói munkakörök létesítésére, a vonatkozó pályázatok kiírására, oktatók
meghívására;
d) egyetemi tanári kinevezésére és felmentésére;
e) évente a szakra, karra felvehető hallgatók számát illetően;
f) tiszteletbeli doktori, „Professor Emeritus”, egyetemi magántanári cím, tiszteletdiploma, valamint a „Pro Universitate Hungariae Occidentalis Emlékérem” adományozására;
g) állami, egyetemi és más, nem egyetemi kitüntetésekre történő felterjesztésekre;
h) címzetes oktatói címek adományozására;
i) a Szenátus hatáskörébe tartozó, a kart érintő más kérdésekben való határozathozatalra.
(6) A Kari Tanács hatáskörében véleményt nyilvánít:
a) a kart érintő és a felettes szervek döntési jogkörébe tartozó ügyekben;
b) minden, a kar feladatait és tevékenységét érintő kari bizottság elnöke és tagjai kinevezésével és felmentésével kapcsolatban;
c) kitüntetéses doktori cím adományozásáról;
d) a dékánhelyettesi és dékáni hivatalvezetői megbízás tárgyában;
e) egyetemi docens és kutató kinevezése és felmentése tárgyában;
f) adjunktus, tanársegéd kinevezése és felmentése tárgyában;
g) intézetigazgató kinevezése tárgyában;
h) minden, a Kar feladatait és tevékenységét érintő kari bizottság elnöke és tagjai kinevezésével és felmentésével kapcsolatban;
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i) a rektor, a kancellár, a dékán a Szenátus, a Hallgatói Önkormányzat felkérésére bármilyen ügyben.
(7) A Kari Tanács hatáskörében beszámoltatja
a) a dékánt, az intézetigazgatókat, az egyéb kari szervezeti egységek vezetőit és más kari vezetőket;
b) a Scarbantia Egyetemi Központ igazgatóját az előző naptári év gazdálkodásáról és az
aktuális naptári év költségvetésének tervezéséről a tavaszi szemeszter első ülésén;
c) a Karon működő bármelyik bizottságot, szervezetet, egységet.
(8) A Kari Tanács hatáskörében megsemmisíthet
a) minden olyan átruházott hatáskörben, vagy a karon, illetve kari felügyelet alatt működő tanács, testület, szerv és közösség által hozott döntést, határozatot, intézkedést,
amely jogszabályt, egyetemi vagy kari szabályzatot, egyetemi vagy kari tanácsi határozatot sért.
b) A Kari Tanács a dékán jogszabályt, illetve egyetemi szabályzatot sértő döntésének
megsemmisítése érdekében vezető oktató korelnöke útján előterjesztéssel fordulhat a
rektorhoz. Az előterjesztésnek a végrehajtásra felfüggesztő hatálya van.
(9) A Kari Hallgatói Önkormányzat SZMSZ-ét be kell mutatni a Kari Tanácsnak tudomásul
vétel végett.
7. § A Kari Tanács működési rendje
(1)

A Kari Tanács hatáskörében
a) normatív szabályzatot alkot;
b) egyedi határozatot hoz;
c) az előterjesztést visszautalja az illetékesnek.

(2)

A Kari Tanács
a) hatáskörét az ülésein gyakorolja,
b) tanévenként legalább hat alkalommal tart ülést, igazodva a Szenátus ülésrendjéhez.

(3)

A Kari Tanács ülését a dékán hívja össze, írásbeli előterjesztéssel, a napirend megjelölésével.
a) Az előterjesztéseket a tanácsülés előtt öt nappal meg kell küldeni a Tanács tagjainak,
az állandó és az alkalmankénti meghívottaknak.
b) Az ennél később előterjesztett, valamint a tanácsülésen szóban vagy írásban előterjesztett napirendi javaslatot az adott ülésen csak a Tanács egyszerű többségi egyetértésével lehet tárgyalni.

(4)

A Kari Tanács rendkívüli ülését a kezdeményezéstől számított tizenöt napon belül (de
három napon túl) össze kell hívni, ha
a) azt a dékán;
b) valamelyik kari oktatási szervezeti egység oktatói-kutatói értekezlete;
c) a Hallgatói Önkormányzat;
d) a Közalkalmazotti Tanács;
e) a Kari Tanács szavazati jogú tagjainak legalább egyharmada
azt a megtárgyalandó napirend megjelölésével írásban kéri.

(5) A Kari Tanács határozatképes, ha a tizenkilenc fő szavazati jogú tagja közül legalább tizenkettő fő jelen van.
(6)

A Kari Tanács szavazási rendjére vonatkozóan a Szenátus ügyrendjének 7. §-ában foglaltak az irányadóak.

(7)

A Kari Tanács a naptári év első ülésén elfogadja éves munkatervét.
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(8)

A Kari Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az
ülésen megjelentek nevét, a vitában elhangzott hozzászólások szövegét, a döntések alapján írásba foglalt határozatokat, a szavazatok megoszlásával. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvezető vezeti, állítja össze és írja alá, a dékán, által felkért két szavazati jogú kari
tanácstag hitelesíti. A jegyzőkönyv kivonatát képező emlékeztetőt, amelynek tartalmaznia kell a Tanács által elfogadott előterjesztéseket és a hozott határozatokat, rektornak
tájékoztatás céljából a tanácsülést követő 15 napon belül fel kell terjeszteni.

(9)

A Kari Tanács határozatai nyilvánosak, azokat a Kari Tanács titkárának öt napon belül a
Kar honlapján közzé kell tennie.

(10) A Kari Tanács, illetve a Kari Tanács bizottságai üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei és határozatai – beleértve a gazdálkodásra vonatkozó dokumentumokat –, a Kar oktatói, tudományos kutatói, hallgatói és más dolgozói számára nyilvánosak. Az előterjesztések a Kari Tanács tagjainál és a Dékáni Hivatalban megtekinthetők. A Kari Tanács által alkotott, illetve jóváhagyott szabályzatokat számítógépes hálózaton is nyilvánosságra kell hozni.
(11) A kari tanácstagok, valamint a Kari Tanács által létrehozott állandó és munkabizottságok tagjai, továbbá a Kari Tanács által megválasztott, vagy a dékán, által alakított bizottságok elnökei jogosultak betekinteni az Egyetem bármely szervezeti egysége olyan
ügyirataiba, amelyek a testületi tagságukból, illetve megbízatásukból adódó feladataik
ellátásához szükségesek.
(12) Az újonnan megválasztott testület első ülését a dékán, hiányában a legidősebb testületi
tag, mint korelnök hívja össze a megválasztást követő tizenöt napon belül.
8. § A Kari Tanács Bizottságai
(1)

A Kari Tanács saját működésének elősegítésére állandó bizottságokat és munkabizottságokat hoz létre. A bizottságokat a Kari Tanács saját megbízatásának időtartamára alakítja meg.

(2)

A Kari Tanács állandó bizottságai véleményezik a szakterületükre eső előterjesztéseket,
előterjesztési javaslatokkal élnek, ellenőrzik a szakterületükre eső határozatok végrehajtását.

(3)

A Kari Tanács munkabizottságai adott feladat megoldására létesített időszakos bizottságok, csak véleményezési és előterjesztési joggal rendelkeznek.

(4)

A Kari Tanács állandó és munkabizottságaiban
a) a tagokat és az elnököt dékáni előterjesztés alapján a Kari Tanács választja;
b) állandó bizottság esetén törekedni kell arra, hogy a tagok közé Kari Tanács tagja is
bekerüljön;
c) a bizottságokban a hallgatók, illetve közalkalmazottak képviseletét biztosítani kell,
d) a bizottságot az egyetemi és egyetemen kívüli szervek előtt az elnök illetve megbízásából a titkár képviseli.

(5)

A Kari Tanács állandó Bizottságai:
a) Kari Oktatási Bizottság
Az oktatási dékánhelyettes tanácsadó testülete, összefogja a kar oktatási faladataival
kapcsolatos teendőket.
b) Kari Tanulmányi Bizottság
A NYME SZMSZ III. rész 7. fejezetében foglalt Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban hatáskörébe utalt tanulmányi és vizsgaügyeiben, a hallgató írásbeli kérelme alapján első fokon eljáró bizottság, a testület elnöke a Kar oktatási dékánhelyettese, tagjai
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a Kari Tanács által választott kari oktató és egy, a Kari HÖK által delegált kari hallgató.
c) Kari Kreditátviteli Bizottság
A hallgatók kreditakkumulációval kapcsolatos ügyeiben eljáró bizottság. Elnöke a
Kar oktatási dékánhelyettese, titkárát a Kari Tanács választja, tagjai a szakfelelősök,
a bizottság döntéséhez szakértő személy segítségét kérheti.
d) Kari Juttatási és Térítési Bizottság
Elvégzi a hallgatói ösztöndíjak szétosztását, segélyezési kérdésekben dönt. Elnökét a
Kari tanács választja meg, tagja a gazdálkodásért felelős dékánhelyettes is.
e) Kari Tudományos Diákköri Bizottság
A Kari Tudományos Diákköri Bizottság célja a hallgatók bevezetése az elméleti és
gyakorlati kutató munkába, a kötelező tananyagot meghaladó tudományos igényű
önképzés elősegítése, a TDK munka során elért eredmények szakmai nyilvánosságának megteremtése, hasznosításának támogatása. Oktató elnökét és titkárát a Kari Tanács, diáktárselnökét és titkárát a Hallgatói Önkormányzat delegálja a testületbe, tagjai a diákkörök képviselői. Munkája felett a felügyeletet a dékán látja el, a NYME
SZMSZ III. rész Hallgatói Követelményrendszer 8. fejezet alapján szervezi munkáját.
f) Kari Fegyelmi Bizottság
Kari Fegyelmi Bizottság a hallgatói fegyelmi vétség esetén a NYME SZMSZ III.
rész Hallgatói Követelményrendszer 4. fejezetében foglaltak szerint fegyelmi eljárás
lefolytatására és fegyelmi határozat elfogadására alakíttatott. A bizottság az első fokú
fegyelmi jogkört gyakorolja.
g) Kari Felülbírálati Bizottság
A Kari Felülbírálati Bizottság feladata a hallgatói kérelmek elbírálásával kapcsolatos
fellebbezési kérelmek véleményezése, a jogorvoslat kivizsgálásában való közreműködés.
h) Kari Minőségbiztosítási Bizottság
A Kar a képzési, kutatási és művészeti tevékenység követelményrendszerének biztosítására és folyamatos ellenőrzésére Minőségbiztosítási Bizottságot hoz létre. A bizottság elnöke a Kar dékánja vagy az általa delegált személy. A bizottság oktató tagjait szakonként kell megválasztani. A bizottság hallgató tagját a HÖK delegálja, a bizottság tagjainak joga van a képzési és kutatási dokumentumok, feladattervek, jelentések tanulmányozására, az órák látogatására. A bizottság évente értékeli a képesítési
követelmények érvényesülését, a személyi és tárgyi feltételek fennállását, összegzi az
oktatói és kutatói tevékenység eredményeit, éves jelentését a Kari Tanács elé terjeszti, majd –jóváhagyás után– megküldi értékelő jelentését a Minőségfejlesztési Bizottság felé. A jelentésben foglalt adatok nyilvánosak.
i) Kari Stratégiai és Fejlesztési Bizottság
A dékáni vezetés tanácsadó testülete, feladata a kar gazdasági és gazdálkodási stratégiájának kimunkálása.
(6)

A Kari Tanács bármely tagja tanácskozási joggal részt vehet a tanács állandó- és munkabizottságai ülésein.

(7)

Az állandó és munkabizottságok az ügyrendjüket és éves munkatervüket – a vonatkozó
törvények és a Szabályzat szerint – maguk állapítják meg.
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9. § A Karon működő szervezeti egységek:
(1)

A Kar oktatási valamint más szervezeti és szolgáltatási egységekre tagolódik.

(2)

A Karon az oktatási célú szervezeti egységek önálló intézetek, melyek:
a) Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet,
b) Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet,
c) Matematikai Intézet,
d) Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet,
e) Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet,
f) Idegen Nyelvi Központ,
g) Kémiai Intézet,
h) Környezet- és Földtudományi Intézet,
i) Növénytani és Természetvédelmi Intézet,
j) Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet,

(3)
(4)

Kihelyezett, nem önálló intézetek:
a) Kihelyezett Erdészeti Igazgatási Intézet (NÉBIH).
A Kar szolgáltató szervezeti egysége:
a) Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum)
b) Egyetemi Élőnövény Gyűjtemény (Botanikus Kert)

(5) A Kar funkcionális szervezeti egysége: Dékáni Hivatal.
(6)

A Karon belüli oktatási, kutatási vagy más szervezeti egység létesítése nevének megváltoztatása, megszűntetése az Szenátus hatásköre. A döntést a Kari Tanács határozata
alapján a dékán írásos javaslattal kezdeményezi a Szenátusnál.

(7)

A Kar szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet mutatja.
10. § A Kar vezetője: a dékán

(1) A Kart a dékán vezeti. Munkáját a dékánhelyettesek és szükség szerint tanácsadók közreműködésével végzi.
(2) A dékán feladatát, hatáskörét a NYME SZMSZ I. rész 35. § Szabályozza.
(3) A dékáni megbízás három évre szól. A dékáni megbízás – új pályázati eljárás eredményeképpen – egy alkalommal meghosszabbítható.

11. § A dékán feladata, hatásköre
(1) A dékán a rektor által átruházott jogkörében, a karhoz tartozó oktatási-, funkcionális és
szolgáltató szervezeti egységek közalkalmazottai esetében – figyelemmel a jogszabály eltérő rendelkezéseire az Egyetem SZMSZ-e II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 5. §
(6) bekezdésében foglaltakra – teljes munkáltatói jogkört gyakorol.
(2) A dékánra a rektor által átruházott feladatok és hatáskörök:
a) a kar törvényes képviselete;
b) a karon folyó képzési és tudományos kutatási, sport; igazgatási és gazdasági tevékenység irányítása, összehangolása, ellenőrzése;
c) a kar rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok, vagyon és más források feletti
– Gazdálkodási Szabályzat – szerinti rendelkezés;
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d) a kar fejlesztési tervének összeállítása, a jóváhagyott terv végrehajtásának megszervezése;
e) a kari akkreditáció irányítása, szervezése;
f) a kar nemzetközi kapcsolatainak irányítása;
g) kapcsolattartás szakmai-érdekképviseleti és egyéb külső szervekkel;
h) kapcsolattartás a kari érdekképviseleti szervekkel;
i) a kari szervezeti egységek irányítása;
j) kari szervezeti egységek ügyrendjének jóváhagyása, munkájának felügyelete;
k) dékáni hivatalvezető, a dékánhelyettesek, intézetigazgatók munkájának irányítása;
l) a karon működő öntevékeny csoportok, egyéb szervezetek felügyelete;
m)a kari munkáltatói, illetőleg a kiadmányozási jogkör gyakorlása a vonatkozó szabályzatokban foglaltak szerint;
n) a kari kiadói és terjesztői jogkör gyakorlása;
o) a Kari Tanács elnöki teendőinek ellátása, a tanácsülések összehívása, a Tanács döntéseinek előkészítése és a határozatok végrehajtásának biztosítása;
p) kapcsolattartás a Hallgatói Önkormányzattal, a hallgatói jogviszonyból eredő jogok
és kötelességek biztosítása;
q) a Kar képviselete az egyetem tudományos testületeiben;
r) a Kar tudományos kapcsolatrendszerének ápolása, fejlesztése;
s) a Kar képviselete nemzetközi szakmai szervezetekben,
t) eljárás mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály, szabályzat vagy a Kari Tanács a
dékán hatáskörébe utal.
(3) A dékán a feladatait és hatáskörét megoszthatja helyetteseivel, és külön szabályzat szerint
a kar más, magasabb vezetői vagy vezetői megbízású közalkalmazottaival.
(4) A dékánnak, a rektor által átruházott hatáskörben feladatai ellátása és hatásköreinek gyakorlása során általános utasítási, ellenőrzési, illetőleg intézkedési joga van, nem utasíthatja azonban sem a Kari Tanácsot, sem az Egyetemen működő más tanácsokat, ideértve a
Hallgatói Önkormányzatot, illetőleg az Egyetemen működő érdekképviseleti szervezeteket is.
(5) A dékán – a Kari Tanács döntéseinek kivételével – megsemmisíthet minden olyan döntést, határozatot, intézkedést, amely jogszabályt vagy egyetemi szabályzatot sért. A dékán
a Kari Tanács, a Kari Tanács pedig a dékán jogszabályt sértő döntésének megsemmisítése
érdekében előterjesztéssel fordulhat a rektorhoz. Az előterjesztésnek a végrehajtásra felfüggesztő hatálya van.
(6) A dékán illetve megbízottjai jogosultak részt venni a Kari Tanács állandó és eseti munkabizottságai ülésein, az oktatási szervezeti egységek tanácsülésein, értekezletein, és minden olyan kari eseményen, ahol a kar tevékenységét érintő kérdések merülnek fel.
(7) A dékán és a dékánhelyettesek elemzések, javaslatok kidolgozására, döntések előkészítésére – tanácsadó jelleggel a Szabályzatban megjelölteken túl is – bizottságokat szervezhetnek, alakíthatnak.
12. § A dékánhelyettesek feladata, hatásköre
(1) A dékánhelyettesi megbízás a Kar egyetemi tanára illetve egyetemi docense, kutatója
részére adható, tudományos-kutatási dékánhelyettes, megbízás az Egyetem vezető kutatója részére is adható.
(2) A dékánhelyettesek pályázatát az SZMSZ II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 40/B.
§ szerint az Előkészítő Bizottság rangsorolja, majd a dékán a Kari Tanács véleményének
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mérlegelésével dönt a dékánhelyettesek saját megbízatásával azonos időtartamra szóló
kinevezéséről.
(3) A dékánhelyettesek feladata a dékán munkájának segítése a kar oktatási, tudományos
kutatási, gazdasági, karfejlesztési, nemzetközi és egyéb vonatkozású feladatainak ellátásában.
(4) A dékán távollétében feladatait – kinevezői és az illetménygazdálkodói munkáltatói jogait érintő feladatok kivételével – kijelölt helyettese látja el.
(5) A karon két dékán helyettes, oktatási valamint külügyi és kutatási dékán helyettes működik.2
(6) Az oktatási dékánhelyettes feladat- és jogköre:
a) a Kar akkreditációs eljárással kapcsolatos ügyeinek szervezése és irányítása;
b) javaslattétel a Kar szakokkal kapcsolatos döntéseihez;
c) a Kar képzéseinek irányítása, beleértve a felnőttképzéseket és tanfolyamokat;
d) a hallgatók tanulmányi, szociális és vizsgaügyeinek felügyelete;
e) a Tanulmányi Bizottság és a Kreditátviteli Bizottság működtetése, a bizottsági döntések végrehajtásának ellenőrzése;
f) az órarend összeállításának irányítása;
g) a Kar képviselet oktatási ügyekben;
h) az idegen nyelvű képzések koordinálása,
i) a Kar minőségfejlesztési tervének koordinálása;
j) a kari Karrieriroda munkájának irányítása, DPR, alumni, hallgatói szolgáltatások,
VIR rendszer fejlesztésében való közreműködés.
(7) A külügyi és kutatási dékán helyettes feladat- és jogköre:2
a) a kar tudományos kutatási tevékenységének irányítása, koordinálása, szervezése,
b) kar képviselete közös egyetemi kutatási projektekben,
c) a Kar gazdasági folyamatainak felügyelete és a gazdasági döntések előkészítése,
d) a kar hazai és nemzetközi tudományos kutatási együttműködéseinek koordinálása,
e) a kar nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatainak fejlesztése,
f) hallgató- és oktatócserék, közös kutatási programok szervezése,
g) a kari oktatók, kutatók tudományos előmenetelének támogatása,
h) szakági kapcsolatok felügyelete, fejlesztése,
i) részvétel a kart érintő valamennyi stratégiai döntés előkészítésében,
j) a dékán képviselete különböző fórumokon.
13. § Az intézetigazgató feladata, hatásköre
(1) Az oktatási célú szervezeti egységeket intézetigazgató irányítja, akinek feladata és hatásköre:
a) képviseli az intézetet az egyetemi, kari testületek és vezetők előtt, és az Egyetemen
kívül;
b) véleményt nyilvánít és javaslataival döntéseket kezdeményezhet az intézetet érintő,
hatáskörét meghaladó kérdésekben;
c) gondoskodik az Egyetem testületei határozatainak végrehajtásáról;
d) összehangolja az intézethez tartozó tanszékek oktatási-kutatási tevékenységét;
e) irányítja, ellenőrzi és minősíti az intézeti munkatársak munkáját a munkaköri leírások alapján;

2

Módosítva a Kari Tanács 47/2016. (VI. 7.) sz. határozatával
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f) a kari szabályzatban megállapított módon együttműködik az Egyetem más szervezeti
egységeivel, az érdekképviseleti szervezetekkel, valamint a Hallgatói Önkormányzattal;
g) a jogszabályok és az egyetemi szabályzatok rendelkezései szerint szervezi, irányítja,
koordinálja, ellenőrzi és felügyeli az intézet tevékenységét;
h) irányítja és ellenőrzi az intézeten belül a munka-, tűz- és vagyonvédelmet.
i) gondoskodik a tudományos diákkörök tevékenységéhez szükséges szakmai feltételek
megteremtéséről;
j) a jogszabályok és az egyetemi szabályzatok rendelkezései szerint szervezi, irányítja,
ellenőrzi és felügyeli az intézet bevételszerző tevékenységét, valamint az így keletkezett pénzügyi források felhasználását;
k) az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka és publikációs tevékenység elősegítése, összehangolása, kutatásszervezési feladatok megoldása, a pályázati tevékenység ösztönzése.
(2)

Az intézetigazgatói megbízás lejártakor beszámol a Kari Tanácsnak.
14. § Dékáni Hivatal

(1) Funkcionális szervezeti egységként a kari igazgatási, tanulmányi, ügyviteli és szervezési,
gazdasági, jogi és műszaki feladatok ellátására önálló Dékáni Hivatal működik. A Dékáni
Hivatal munkáját – a szabályzatokban és ügyrendekben meghatározott módon – a Rektori
Hivatallal, a Kancellári Hivatallal, a Gazdasági Igazgatósággal, a Műszaki Igazgatósággal, az Egyetemi Tanulmányi Központtal, az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment
Központtal, az Egyetemi Informatikai Központtal és a Központi Könyvtár és Levéltárral
együttműködve végzi.
(2) A Dékáni Hivatal munkáját a dékánnak szakmailag alárendelt hivatalvezető irányítja.
(3) A dékáni hivatalvezető vezető beosztású egyetemi közalkalmazott, akit a dékán a Kari
Tanács véleményét mérlegelve pályázati eljárással bíz meg.
(4) A Dékáni Hivatal feladatai:
a) a dékán és helyettesei, valamint a Kari Tanács és bizottságai döntési, javaslattételi és
véleményezési jogkörébe tartozó ügyek előkészítése, a döntések végrehajtásával ös-szefüggő szervezési, igazgatási munka ellátása;
b) együttműködik a társkarok illetékes munkatársaival;
c) a Kar irányításával kapcsolatos ügyviteli tevékenység;
d) a Karra vonatkozó jogszabályok alkalmazásában, a Kari belső utasítások előkészítésében és gondozásában való közreműködés;
e) a dékán segítése a munkáltatói jogok gyakorlásában, valamint a személyzeti munka
ellátásában;
f) a Kar egyetemi polgárait érintő szociálpolitikai feladatok ellátása;
g) a Kar irattárának kezelése;
h) a döntéshez szükséges információk biztosítása;
i) a gazdasági ügyek, beszerzések és pénzügyi feladatok operatív lebonyolítása;
j) közreműködés a kari rendezvények lebonyolításában;
k) az oktatás szervezésével kapcsolatos adminisztráció, adatszolgáltatási kötelezettségek, statisztikák nyilvántartások és egyéb dokumentációs anyagok készítése, kezelése;
l) a Karon tanulmányokat folytató külföldi hallgatókkal kapcsolatos ügyintézés;
m)a záróvizsgákkal, a felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ügyintézése;
n) a hallgatói ösztöndíjak nyilvántartása, a kifizetések adminisztratív előkészítése;
o) a kari ösztöndíjakkal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátása;
p) a Kar PR tevékenységének szervezése;
13

q) a kari Karrieriroda munkájának irányítása, végzettek pályakövetése,
r) folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Kancellári Hivatal munkatársaival a jogi és minőségbiztosítási feladatok ügyintézése során;
s) folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Gazdasági Igazgatóság munkatársaival a gazdasági, munkaügyi, személyügyi, pénzügyi és számviteli feladatok
ügyintézése során;
t) folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Műszaki Igazgatóság munkatársaival a műszaki, vagyongazdálkodási feladatok ügyintézése során;
u) folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Egyetemi Tanulmányi Központ munkatársaival a kari tanulmányi ügyek ügyintézése során;
v) folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ munkatársaival a kari pályázati és a központ hatáskörébe tartozó tevékenységek ügyintézése során;
w) folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Egyetemi Informatikai
Központ munkatársaival a kari informatikai és oktatástechnikai ügyintézés során.
(5) A dékán keretgazdálkodási jogkörrel kapcsolatos feladatainak ellátását a gazdasági koordinátor/előadó segíti a Gazdálkodási Szabályzat, valamint a Gazdasági Igazgatóság Ügyrendjében foglaltakkal összhangban. A gazdasági koordinátor felsőfokú, a gazdasági előadó középfokú szakirányú (pénzügyi, számviteli, közgazdasági) végzettséggel rendelkező
személy.
15. § Természeti Erőforrások Kutató Központ
(Natural Resources Research Center)
(1) A Természeti Erőforrások Kutató Központ (NRCC) helyét az egyetemi és kari szervezeti
struktúrában a 2. sz. mellékletként csatolt organogram tartalmazza. Az NRRC EMK részei a NymE Akkreditált Vizsgálólaboratórium EMK vonatkozású részlegei (intézetei).
Az NRRC EMK elsődleges feladatai:
a) minőségbiztosítás az Akkreditált Vizsgálólaboratórium tevékenységekkel kapcsolatban;
b) szolgáltatja az üzemeltetési feladatokat (rezsi költségek leosztása, épület üzemeltetési, karbantartási feladatok összefogása stb.);
c) megfelelő szakmai kapcsolattartás a kari szakmai felügyeletet ellátó szervezetekkel;
d) rendszeres beszámolás a KT felé.
(2) Az NRRC EMK működése:
Az NRRC EMK működését az illetékes intézet igazgatók, illetve a dékán felügyeli. Az
NymE Akkreditált Vizsgálólaboratórium részlegeit az Erdőmérnöki Kar és a Simonyi
Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar intézetei delegálják. Az NymE
Akkreditált Vizsgálólaboratórium az MSZ EN 17025 szabvány szerint működik, saját
ügyrend szerint, egy fő laboratórium igazgató és egy fő minőségirányítási munkatárssal.
16. § Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum)
(1) Szolgáltató szervezeti egységként a Karon közgyűjteményi feladatok ellátására Erdészeti,
Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum) működik, munkáját a dékánnak közvetlenül alárendelt múzeumigazgató irányítja.
(2) A múzeumigazgató vezető beosztású egyetemi közalkalmazott, akit a dékán a Kari Tanács véleményét mérlegelve pályázati eljárással bíz meg.
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(3) Az Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum) feladatai:
a) mint közgyűjtemény felkutatja, begyűjti és közzéteszi a felsőfokú erdészeti, faipari
és földmérés oktatásának történetét dokumentáló tárgyakat és iratokat;
b) a felsőfokú erdészeti, faipari és földmérés oktatás történetének bemutatása;
c) értékmentő munkát végez a selmeci akadémiai tárgyi és szellemi örökség tekintetében;
d) segíti és támogatja a Kar és intézetei külkapcsolati tevékenységét;
e) tudományos üléseknek, rendezvényeknek ad otthont, melyeket igény szerint szervezi
és bonyolítja.
17. § Egyetemi Élő Növénygyűjtemény (Botanikus Kert)
(1) Szolgáltató szervezeti egységként a Karon az élő gyűjteményi feladatok ellátására az
Egyetemi Élő Növénygyűjtemény (Botanikus Kert) működik, munkáját a dékánnak
közvetlenül alárendelt botanikus kert igazgató irányítja.
(2) A botanikus kert igazgató vezető beosztású egyetemi közalkalmazott, akit a dékán a
Kari Tanács véleményét mérlegelve pályázati eljárással bíz meg.
(3) Egyetemi Élő Növénygyűjtemény (Botanikus Kert) feladatai:
a) az élő növénygyűjtemény fenntartása megőrzése, fejlesztése, a területen fészkelő és
vonuló madárállomány védelmének biztosítása;
b) az erdő- és természetvédelmi mérnök képzés oktatási tevékenységének segítése;
c) tudományos kutatási háttér biztosítása
d) a biológiai sokféleség megőrzése, ezen belül génmegőrzés-fajfenntartás, veszélyeztetett fajok szaporítása;
e) mint oktatókert az oktatási tevékenység segítése az óvodától a szakképzésen át az
egyetemig, részvétel a posztgraduális képzésekben, továbbképzések szervezése;
f) speciális helyzetéből adódóan az egyetem reprezentatív keretéül szolgál;
g) közművelődés, aktív részvétel az ismeretszerzésben és szemléletformálásban a környezettudatos magatartás és cselekvésformák kialakítása, különös tekintettel a természetvédelemre és kertkultúrára, akciók és kampányok szervezése;
h) igényes rekreációs környezet biztosítása.
18. § A szakfelelősök feladata és hatásköre
(1) A szakfelelősök feladata és hatásköre:
a) a szakon folyó képzés szakmai irányítása, a szak belső és külső képviselete szakmai
fórumokon, konferenciákon;
b) a szakindítás megszervezése, megszüntetésének felügyelete;
c) a képzés szakmai, tantervi, szervezeti formáinak kialakítása, majd folyamatos fejlesztése;
d) a követelményrendszer, az ellenőrzés, értékelés módozatainak kialakítása, fejlesztése;
e) a képzés teljes rendjének folyamatos felügyelete;
f) a képzés minőségének biztosítása, az akkreditációs feladatok végrehajtása, amelyért
az érintett intézetigazgatókkal együtt felel;
g) a szak képzésében résztvevő oktatási szervezeti egységek, gyakorló helyek tevékenységének koordinálása és felügyelete;
h) a szakkal kapcsolatban az intézetet érintő javaslatról, véleményről, döntésről az illetékes intézetigazgatót előzetesen tájékoztatja; adatszolgáltatást kér a szakkal kapcsolatban, amelyet az köteles teljesíteni;
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i) joga és kötelessége a rábízott szakot a képzési és kimeneti követelményeknek és a
szenátusi és kari tanácsi határozatoknak megfelelően irányítani, menedzselni;
j) kötelessége az intézetigazgatókkal szemben a Kar vezetésénél a szakra vonatkozó
valamennyi előírás betartását kezdeményezni;
k) amennyiben az intézetigazgató(k) a szakfelelős jogos észrevételeit nem orvosolja(k),
úgy dékánhoz fordul intézkedés céljából;
l) a dékán a szakfelelős és az intézetigazgató(k) között felmerült vitáról a Kari Tanácsot tájékoztatja.
19. § Doktori Iskolák vezetői
(1) A Karon működő Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok és Kitaibel Pál
Környezettudományi Doktori Iskolák működtetését – amelynek feladata az egyetemen folyó tudományos képzés és minősítés irányítása – doktori iskolák vezetői látják el.
(2) A Doktori Iskolák vezetői felelnek az iskolák tudományos színvonaláért és oktatási munkájáért. A Doktori Iskolák vezetőit az EDT javaslata és a MAB jóváhagyása után a rektor
bízza meg és menti fel.
(3) A Doktori Iskolák vezetőjének munkáját a Doktori Iskola Tanács segíti.
(4) A doktori iskolák vezetőinek feladata az Egyetemi Doktori Szabályzatban foglaltakon túl
a képzések szakmai irányítása, az iskolák külső és belső képviselete, a képzés formáinak
kialakítása, fejlesztése rendjének felügyelete, a Kar oktatási tevékenységéhez való illesztése.
20. § Dékáni Tanács, Intézetigazgatói Értekezlet, Kari Összdolgozói Értekezlet
(1) A Dékáni Tanács a dékán operatív munkáját segítő testület, mely a feladatoktól függően,
lehetőség szerint heti rendszerességgel ül össze. Tagjai a dékán, a dékánhelyettesek és a
Dékáni Hivatal vezetője.
(2) A Kari Intézetigazgatói Értekezlet a dékán operatív irányító feladatát segítő testület. Tagjai: a Dékáni Tanács tagjai, az intézetigazgatók és az Erdészeti, Faipari és Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum) igazgatója. Szükség esetén a dékán hívja össze.
(3) A Kari Összdolgozói Értekezlet tagjai a kar oktatási-kutatási és más szervezeti egységeinél foglalkoztatott minden közalkalmazott. Évente legalább egy alkalommal, illetve szükség esetén a dékán hívja össze.
21. § Címek, díszoklevelek, kitüntetések
(1) Az Egyetem által adományozható címek, díszoklevelek, kitüntetések vonatkozásában a
Kari Tanács jogosult – tagjainak kétharmados támogatásával – javaslatot tenni a döntéshozó Szenátus elé.
(2) Az Erdőmérnöki Kar által alapított kitüntetés: Pro Silvicultura Natura et Venatoria. Évente egy adományozható gondozott tudományterületenként. Formája: dísztőr és oklevél.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kitüntetést kaphatják: a gondozott tudományokban hazai vagy nemzetközi elismerést kiváltó tudományos eredményeket elért bel- és külföldi
egyetemi oktatók, kutatók és gyakorlati szakemberek, kizárólag kiemelkedő tudományos
és oktatási tevékenységük, illetve az Erdőmérnöki Kar oktatási tevékenységének jelentős
fejlesztése alapján.
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(4) Az Erdőmérnöki Kar által alapított kitüntetés a „Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karért Díj” A díjban azon hazai és külföldi természetes és jogi személy részesíthető, aki/amely kiemelkedő mértékben segítette a kar működését. Adományozás a tanévzáró kari tanácsülésen, évente maximum 2 db, a díj egy bronz emlékplakett díszdobozban és díszoklevél.
(5) Az Erdőmérnöki Kar által alapított elismerés: Dékáni Dicséret. Kaphatják: a dékán döntése alapján azok a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatók, akik aktív közösségi
munkát végeznek (maximum 5 fő). emléklap és a kar vezetése által meghatározott ös-szeg. A kari hallgatói kitüntetéssel járó jutalomösszeg a Kar költségvetési keretét terheli.
(6) Az Erdőmérnöki Kar által jóváhagyott elismerések: Roller Kálmán Ösztöndíj, Grátzer
Miklós Ösztöndíj, Jankó Sándor díj, Hídvégi Béla Vadásztrófea Alapítvány Ösztöndíj,
Kanadai Soproni Alumni Emlékérem.3
(7) A kitüntetések átadása a tanévzáró, illetve tanévnyitó nyilvános kari tanácsüléseken történik.
22. § A Kar gazdálkodása
(1) Az Egyetem egységes gazdasági irányítása mellett a Kar a rábízott anyagi és tárgyi eszközökkel önálló gazdálkodást folytat.
(2) A decentralizált gazdálkodás részletes szabályait az Egyetem SZMSZ-ének Gazdálkodási
Szabályzata tartalmazza.

23. § Együttműködés, társulás
(1) A más intézményekkel, karokkal történő együttműködésre vonatkozó, a Karra nézve kötelezettséget is tartalmazó szerződést a Kari Tanácsnak kell jóváhagynia.
(2) A Kari Tanács a jóváhagyás során tagjai közül kijelöli a szerződés felelősét, aki évente
beszámol előtte az adott szerződés végrehajtásáról.

24. § Záró rendelkezések
(1) Az egyetem egészét érintő szerződéseket a Szenátusnak, míg a kari vagy karhoz tartozó
szervezeti egység karra vonatkozó kötelezettségeket is tartalmazó szerződéseit a Kari Tanácsnak kell jóváhagynia, de mindegyikhez jogi ellenjegyzés kell, és egy aláírt példányt
el kell juttatni a Rektori Hivatalba.
(2) A Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának „A Nyugatmagyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának Ügyrendje” c. mellékletét a Kari Tanács
a 43/2015. (05.04) sz. határozatával elfogadta, a Szenátus a 88/2015. (05.06.) sz. határozatával hagyta jóvá. A módosítás alapján a Kar szervezetében dolgozó közalkalmazottak
kinevezését, munkaköri leírását, vezetői megbízását 2015. május 30. napjáig felül kell
vizsgálni, és ezen ügyrend szerint 2015. június 1. napjával hatályával módosítani kell.

3

Beillesztve a Kari Tanács 59/2015. (09. 29). sz. és a Szenátus 219/2015. (X. 7.) sz. határozatával
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(3) Jelen ügyrendet a Kari Tanács 59/2015. (09. 29). sz. és a Szenátus 219/2015. (X. 7.) sz.
határozatával módosította. A módosított ügyrend 2015. október 7. napján lép hatályba.

Sopron, 2015. október 7.

Prof. dr. Faragó Sándor
rektor

Prof. dr. Lakatos Ferenc
dékán
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1. sz. melléklet

Kari Tanács
Dékán

Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet
Energetika Tanszék

Oktatási dékánhelyettes

Erdőhasználati Tanszék
Géptani Tanszék

Gazdasági és kutatási dékánhelyettes
Dr. Káldy József Erdőgépfejlesztő Központ

Dékáni hivatalvezető
Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet
Dékáni Hivatal
Erdőművelés Tanszék
Erdővédelem Tanszék

Idegen Nyelvi Központ

Kémiai Intézet

Matematikai Intézet
Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet
Erdőrendezéstani Tanszék

Növénytani és Természetvédelmi Intézet

Erdészeti Politika és Ökonómia Tanszék
Kihelyezett Természetvédelmi Növénytani
Tanszék (Őrségi Nemzeti Park)

Tájtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék

Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet

Kihelyezett Természetvédelmi Állattani Tanszék
(Fertő-Hanság Nemzeti Park)

Földmérési és Távérzékelési Tanszék
Erdőfeltárási Tanszék

Kihelyezett Alkalmazott Természetvédelmi
Intézet (FHNP)

Vízgazdálkodási Tanszék

Kihelyezett Erdészeti Igazgatási Intézet (NÉBIH)

Környezet- és Földtudományi Intézet
Termőhelyismerettani Tanszék
Környezetvédelmi Tanszék

Egyetemi Élő Növénygyűjtemény
(Botanikus Kert)

Ökológiai és Bioklimatológiai Tanszék
Földtudományi Tanszék

Erdészeti, Faipari és
Földméréstörténeti Gyűjtemény (Erdészeti Múzeum)

Környezetbiológiai Kihelyezett Tanszék (Sárvár)
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2.sz. melléklet

SKK
dékán

EMK
dékán

NRRC - SKK
vezető

NRRC - EMK
intézetigazgatók

Innovációs Központ
K+F+I tevékenység

Intézeti laborok
AMI, ÉTI, FEI,
FPTI, FTI, GMI,
IGI, IK, MMTI,
TGYI, Tanüzem

NymE Akkreditált
Vizsgálólaboratórium
Akkreditált szolg.

Akkreditált laborok
EMK és SKK
intézetei által
delegált részlegek
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Intézeti laborok

Az Erdőmérnöki Kar tanulmányi rendje - 2016/17. tanév őszi szemeszter
Jóváhagyta az EMK Tanácsa 30/2016. (V. 10.) határozatával

október
november
december

1.
2.

12 13 14 15 16 17 18

3.

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
1 2

4.

6

4

7

5

8

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Esemény

hét

9 10 11

5

3

január

Okt.

5.
6.

Regisztrációs hét
Balekhét
Első oktatási nap: 09.05.
Levelezős konzultáció: TMM1.1, VMB1.1, VMB5.1
Tanévnyitó Kari Tanácsülés: 09.13. 14:00 (egyetemi tanévnyitó)
PhD hallgatók 1. konzultációja: 09.14-15.
Levelezős konzultáció: KM3.1, VMB3.1
Levelezős konzultáció: VMM1.1, NVT2.1
PhD hallgatók 2. konzultációja: 09.28-29.
Levelezős konzultáció: TMM1.2, VMB1.2, VM5.2
Záróvizsgára jelentkezés: 10.07.

Levelezős konzultáció: TVT1.1, VIT1.1
PhD hallgatók 3. konzultációja: 10.12-13.
7.
Levelezős konzultáció: VIT3.1, NVT2.2
8. Levelezős konzultáció: KMM3.2, VMB3.2
9. PhD hallgatók 4. konzultációja: 11.02-03.

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
10. Őszi szünet
1 2 3 4 5 6
Levelezős konzultáció: TVT1.2, VMM2.1, NVT2.3
7 8 9 10 11 12 13 11.
Szakdolgozatok, diplomatervek leadása: 11.10.
PhD hallgatók 5. konzultációja: 11.15-17.
14 15 16 17 18 19 20 12.
Levelezős konzultáció: TMM1.3, VMB1.3, VMB5.3, VIT1.2
Levelezős konzultáció: VIT3.2
21 22 23 24 25 26 27 13.
Utolsó oktatási nap végzősöknek: 11.25.
28 29 30
PhD hallgatók 6. konzultációja: 11.30-12.01.
14.
1 2 3 4
Levelezős konzultáció: KMM3.3, VMB3.2, VIT1.3
Kari Tudományos Diákköri Konferencia: 12.07.
5 6 7 8 9 10 11 15.
Levelezős konzultáció: TVT1.3, VIT3.3
Vizsgaidőszak
végzősöknek:
PhD hallgatók 7. konzultációja: 12.14-15.
11.28
- 12.16.
MSc felvételi elbeszélgetések: 12.15.
12 13 14 15 16 17 18 16. Levelezős konzultáció: VMM1.3
Nyílt nap: 12.16.
Utolsó oktatási nap: 12.16.
19 20 21 22 23 24 25
Szakdolgozatok, diplomatervek védése: 12.20-21.
26 27 28 29 30 31
Technikai szünet (nincsenek vizsgák): 12.27-30.
2017
1
2 3 4 5 6 7 8
Záróvizsgák: 01.03-04.
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
Diplomaátadó: 01.20. 11:00
23 24 25 26 27 28 29
Leckekönyvek leadása: 01.27. 12:00
Vizsgák: 12.19-01.27.

szeptember

2016
Hó H K Sz Cs P Sz V
aug. 29 30 31
1 2 3 4

Rövidítések magyarázata a második oldal alján

Az Erdőmérnöki Kar tanulmányi rendje - 2016/17. tanév tavaszi szemeszter
Jóváhagyta az EMK Tanácsa 30/2016. (V. 10.) határozatával
2016
Hó H K Sz Cs P Sz V
jan. 30 31
1 2 3 4 5

Okt.

9 10 11 12

2.

13 14 15 16 17 18 19

3.

20 21 22 23 24 25 26
27 28
1 2 3 4 5

4.

9 10 11 12

6.

április

március

február

6

6

7

7

8

8

1. Regisztrációs hét

5.

13 14 15 16 17 18 19 7.
20 21 22 23 24 25 26 8.
27 28 29 30 31
9.
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10.
10 11 12 13 14 15 16 11.
17 18 19 20 21 22 23 12.
24 25 26 27 28 29 30 13.
1

2

8

9 10 11 12 13 14 15.

5

6

7 14.

15 16 17 18 19 20 21 16.
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Vizsgák: 05.22-06.30.

május

4

június

3

Esemény

hét

Első oktatási nap: február 6.
Levelezős konzultációk: VMB2.1, VMB6.1, KMM4.1, TVT2.1
PhD hallgatók 1. konzultációja: 02.15-16.
Levelezős konzultációk: VMB4.1, TMM2.1, NVT3.1
Halasztott vizsgák
Levelezős konzultációk: VMM3.1
Levelezős konzultációk: VIT2.1
PhD hallgatók 2. konzultációja: 03.01-02.
Levelezős konzultációk: VMB2.2, VMB6.2, KMM4.2, TVT2.2, NVT3.2
PhD hallgatók 3. konzultációja: 03.08-09.
Záróvizsgára jelentkezés: 03.16.
Levelezős konzultációk: VMB4.2, TMM2.2
Levelezős konzultációk: VMM3.2
PhD hallgatók 4. konzultációja: 03.29-30.
Levelezős konzultációk: VIT2.2
Tavaszi szünet
Állásbörze: 04.19.
PhD hallgatók 5. konzultációja: 04.19-20.
Szakdolgozatok, diplomatervek leadása: 04.20.
Levelezős konzultációk: VMB2.3, VMB6.3, KMM4.3, TVT2.3
PhD hallgatók 6. konzultációja: 04.26-27.
Vizsgaidőszak kezdete végzősöknek: 05.02.
Levelezős konzultációk: VMB4.3
Levelezős konzultációk: VMM3.3, TMM2.3
Levelezős konzultációk: VIT2.3, NVT3.3
PhD hallgatók 7. konzultációja: 05.17-18.
Utolsó oktatási nap: 05.19.
Valétálás: 05.20.
MSc felvételi elbeszélgetések: 05.23.
Tanulmányutak (EMo:
Vizsgaidőszak vége végzősöknek: 06.02.
EMo zárótanulmányút: 06.06-06.10.
Szakdolgozatok, diplomatervek védése: 06.12-14.
Záróvizsgák: 06.19-23.
Tanévzáró Kari Tanácsülés: 06.29. 14.00
Leckekönyvek leadása: 06.30. 12.00

komplex, erdőművelés-erdővédelem; TM
BSc I., II; VM BSc I-II.) :

Magyarázat: KMM = környzetmérnök MSc; TMM = természetvédelmi mérnök MSc; VMB = vadgazda mérnöki BSc;
VMM = vadgazda mérnöki MSc; TVT = természeti-örökség védelmi szakir. továbbk.;
VIT = vadgazd. igazgat. szakir. továbbk.; NVT = növényvédelmi szakir. továbbk.
Az első szám a szemesztert, a második a konzultáció sorszámát jelzi.

Levelezős tanrendű képzések konzultációi - 2016/17. tanév őszi szemesztere
Vadgazda mérnök BSc 1. szemeszter
1. konzultáció:
szeptember 5-9.
2. konzultáció:
szeptember 26-31.
3. konzultáció:
november 14-18.
Vadgazda mérnök BSc 3. szemeszter
1. konzultáció:
szeptember 12-16.
2. konzultáció:
október 17-21.
3. konzultáció:
november 28-december 2.
Vadgazda mérnök BSc 5. szemeszter
1. konzultáció:
szeptember 5-9.
2. konzultáció:
szeptember 26-31.
3. konzultáció:
november 14-18.
Környezetmérnök MSc 3. szemeszter
1. konzultáció:
szeptember 12-16.
2. konzultáció:
október 17-21.
3. konzultáció:
november 28-december 2.
Természetvédelmi mérnök MSc 1. szemeszter
1. konzultáció:
szeptember 5-9.
2. konzultáció:
szeptember 26-31.
3. konzultáció:
november 14-18.
Vadgazda mérnök MSc 1. szemeszter
1. konzultáció:
szeptember 19-23.
2. konzultáció:
november 7-11.
3. konzultáció:
december 12-16.
Természetiörökség-védelmi szakirányú továbbképzés 1. szemeszter
1. konzultáció:
október 3-7.
2. konzultáció:
november 7-11.
3. konzultáció:
december 5-9.
Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzés 1. szemeszter
1. konzultáció:
október 3-7.
2. konzultáció:
november 14-17.
3. konzultáció:
november 28-december 2.
Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzés 3. szemeszter
1. konzultáció:
október 10-14.
2. konzultáció:
november 21-25.
3. konzultáció:
december 5-9.
Növényvédelmi szakirányú továbbképzés 2. szemeszter
1. konzultáció:
szeptember 19-23.
2. konzultáció:
október 10-14.
3. konzultáció:
novmber 7-11.

Levelezős tanrendű képzések konzultációi - 2016/17. tanév tavaszi szemesztere
Vadgazda mérnök BSc 2. szemeszter
1. konzultáció:
február 6-10.
2. konzultáció:
március 6-10.
3. konzultáció:
április 24-28.
Vadgazda mérnök BSc 4. szemeszter
1. konzultáció:
február 13-17.
2. konzultáció:
március 20-24.
3. konzultáció:
május 2-5.
Vadgazda mérnök BSc 6. szemeszter
1. konzultáció:
február 6-10.
2. konzultáció:
március 6-10.
3. konzultáció:
április 24-28.
Környezetmérnök MSc 4. szemeszter
1. konzultáció:
február 6-10.
2. konzultáció:
március 6-10.
3. konzultáció:
április 24-28.
Természetvédelmi mérnök MSc 2. szemeszter
1. konzultáció:
február 13-17.
2. konzultáció:
március 2-24.
3. konzultáció:
május 8-12.
Vadgazda mérnök MSc 2. szemeszter
1. konzultáció:
február 20-24.
2. konzultáció:
március 27-31.
3. konzultáció:
május 8-12.
Természetiörökség-védelmi szakirányú továbbképzés 2. szemeszter
1. konzultáció:
február 6-10.
2. konzultáció:
március 6-10.
3. konzultáció:
április 24-28.
Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzés 2. szemeszter
1. konzultáció:
február 27-március 3.
2. konzultáció:
április 3-7.
3. konzultáció:
május 15-19.
Növényvédelmi szakirányú továbbképzés 3. szemeszter
1. konzultáció:
február 13-17.
2. konzultáció:
március 6-10.
3. konzultáció:
május 15-19.

Mintatantervek
A kreditrendszerben a tanterv egyik formája a mintatanterv. A mintatanterv a
tantervben szereplő tárgyak olyan elosztása félévekre, melyet – ha a hallgató követ –
eleget tesz minden tantárgy felvételénél az előtanulmányi kötelezettségeknek,
minden félévben 30±3 kreditet teljesít, és tanulmányi követelményeit a képesítési
követelményekben meghatározott képzési idő alatt fejezi be.

Erdőmérnöki szak mintatanterve 2012. szeptembertől felvettek
Kari Tanács 22/2014. (IV.1.); 30-35/2014. (V.20.) sz határozata alapján
Tárgy
Szem Előtárgyak
Általános és szervetlen kémia
EG147-AAA00
1
Általános földtan
EG148-AAAA0
1
Erdészeti növénytan
EG216-A0000
1
Erdészeti rovartan
EG307-A0000
1
Informatika
EG200-AAAAA
1
Jogi és igazgatási ismeretek
EG201-AAAAA
1
Matematika I.
EG261-AAA00
1
Ökológia
EG183-AAAAA
1
EU ismeretek
EG197-CCCCB
1
Gombaismeret
EG217-C00BB
1
Idegen nyelv 1.
EG144-KKKKK
1
Ábrázoló geometria és műszaki rajz
EG258-AA000
2
Erdészeti szerves kémia
EG153-A0000
2 Általános és szervetlen kémia
Fizika I.
EG313-A0000
2 Matematika I
Gerinces állattan
EG239-A00AA
2
Matematika II.
EG262-AAA00
2 Matematika I.
Növényrendszertan
EG225-A00A0
2 Erdészeti növénytan
Információ keresés és közlés
EG199-BABBB
2 Informatika
Közgazdaságtan
EG203-BA000
2
Idegen nyelv 2.
EG145-KKKKK
2
Nyári szakmai gyakorlat I.
EG315-K0000
2 Minimum 36 kredit teljesítése
Biokémiai ismeretek
EG152-AAA0B
3 Erdészeti szerves kémia
Dendrológia
EG214-A0000
3 Növényrendszertan
Éghajlattan
EG168-AAA00
3 Fizika I.
Fizika II.
EG314-A0000
3 Fizika I.
Statisztika
EG263-AAA00
3 Matematika II.
Statika
EG298-A0000
3 Matematika II.; Fizika I.
Talajtan
EG164-AAA00
3 Általános földtan
Vadászattan
EG249-A00A0
3 Gerinces állattan
Általános géptan
EG101-AA000
4 Ábrázoló geometria és műszaki rajz; Statika
Elemi szilárdságtan
EG296-A0000
4 Statika
Erdészeti termőhelyismerettan
EG154-A0000
4 Talajtan
Erdőbecsléstan
EG196-A0000
4 Dendrológia
Geomatika
EG132-AA000
4 Matematika II.; Fizika I.
Növényföldrajz és társulástan
EG222-A0000
4 Dendrológia; Talajtan
Természetvédelem
EG228-ABA0A
4
Gyomismeret
EG218-B00C0
4
Klimatológiai módszerek
EG553-B0B00
4 Éghajlattan
Növényföldrajzi praktikum
EG223-B00C0
4 Dendrológia
Növénytan-Termőhelyismerettan-Erdőbecsléstan Nagytanulmányút (Nagytanulmányút
EG316-K0000
I.)
4 Növényföldrajz- és társulástan; Erdészeti termőhelyismerettan;
(tárgyak felvétele)
Nyári szakmai gyakorlat II.
EG317-K0000
4 Erdészeti termőhelyismerettan; Erdőbecsléstan
Erdészeti géptan
EG104-A0000
5 Általános géptan
Erdészeti növénykórtan
EG118-A0000
5 Növényföldrajz és társulástan
Erdészeti szaporítóanyag termesztés és nemesítés
EG119-A0000
5 Dendrológia; Erdészeti termőhelyismerettan
Erdőismerettan
EG318-A0000
5 Növényföldrajz és társulástan; Erdészeti termőhelyismerettan;
Nagytanulmányút I.
Faterméstan
EG198-A0000
5 Erdőbecsléstan
Víztan
EG142-A0B00
5 Éghajlattan
Geoinformatika
EG131-BAABB
5 Geomatika
Mezőgazdasági ismeretek
EG242-BC0A0
5
Táj- és vidékfejlesztési ismeretek
EG187-BB0BB
5
Talajvédelem
EG165-BA000
5 Talajtan
Vadállomány szabályozása
EG246-B000A
5 Matematika I.
Erdőművelés-Erdőneveléstan
EG121-A0000
6 Erdőismerettan; Faterméstan
Erdőművelés-Erdősítéstan
EG122-A0000
6 Erdőismerettan; Erdészeti szaporítóanyag termesztés és
nemesítés
Erdővédelemtan
EG646-K0000
6 Erdészeti rovartan; Erdészeti növénykórtan
Földmérés
EG130-A0000
6 Geomatika
Faanyagismerettan
EG291-B0000
6 Dendrológia

Heti
Féléves
T Ea. Gy. Ea. Gy. Kr. Int.
A
2
2
4 E250
A
2
0
2 E260
A
2
2
4 E180
A
2
2
4 E120
A
1
1
2 E270
A
2
0
2 E270
A
2
2
4 E200
A
3
0
3 E260
C
2
0
2 E270
C
2
0
2 E180
K
0
4
0 E140
A
2
2
4 E200
A
2
2
4 E250
A
2
1
3 FMK
A
3
2
5 E190
A
3
2
5 E200
A
2
3
5 E180
B
2
1
3 E270
B
2
1
3 E270
K
0
4
0 E140
K
0
0
0 160 0 E110
A
2
1
3 E250
A
2
4
6 E180
A
2
1
3 E260
A
2
1
3 FMK
A
1
2
3 E200
A
2
2
4 FMK
A
2
2
3 E260
A
2
2
4 E190
A
2
2
4 E110
A
2
2
4 FMK
A
2
3
5 E260
A
3
2
5 E270
A
2
3
5 E130
A
2
1
2 E180
A
2
0
2 E180
B
2
0
2 E180
B
2
1
3 E260
B
2
1
3 E180
K
0
0
0
40 0 E260

Tárgyfelelős
Visiné Rajczi Eszter
Bidló András
Csiszár Ágnes
Lakatos Ferenc
Puskás Lajos
Jáger László
Szalay László
Berki Imre
Jáger László
Csiszár Ágnes
Dékány Zsigmond
Németh László
Rétfalvi Tamás
Papp György
Winkler Dániel
Szalay László
Bartha Dénes
Stark Magdolna
Stark Magdolna
Dékány Zsigmond
Czupy Imre
Németh Zsolt
Bartha Dénes
Gálos Borbála
Papp György
Csanády Viktória
Szalai József
Kovács Gábor
Náhlik András
Horváth Béla
Szalai József
Kovács Gábor
Gál János
Czimber Kornél
Bartha Dénes
Zagyvai Gergely
Csiszár Ágnes
Gálos Borbála
Schmidt Dávid
Kovács Gábor

K
A
A
A
A

0
3
2
2
2

0
4
2
3
2

A
A
B
B
B
B
B
A
A

2
2
1
3
2
2
2
2
2

A
A
B

2
2
2

0 160

Jegy
V
V
V
V
É
É
V
V
É
É
A
É
V
V
V
V
V
É
É
A
A
V
V
V
V
É
É
V
V
V
V
V
V
V
V
V
É
É
É
A

0
7
4
5
4

E270; E260
E110
E120
E120
E120

Jáger László; Bidló András
Horváth Béla
Tuba Katalin
Kondorné Szenkovits Mariann
Király Gergely

A
V
V
V
V

1
2
2
0
0
1
2
3
3

3
4
3
3
2
3
4
5
5

E270
E130
E130
E190
E270
E260
E190
E120
E120

Gál János
Gribovszki Zoltán
Czimber Kornél
László Richárd
Konkoly-Gyúró Éva
Bidló András
Náhlik András
Frank Norbert
Frank Norbert

V
É
É
É
É
É
V
V
V

4
3
1

6 E120
5 E130
3 FMK

Lakatos Ferenc
Czimber Kornél
Fehér Sándor

Sz ×
V
É

Mérnöketika
Nagyvad ökológia és élőhelygazdálkodás
Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése
Munkavédelem és biztonságtechnika
Erdőművelés- Erdővédelem Nagytanulmányút (Nagytanulmányút II.)

EG304-BA00C
EG243-B000A
EG192-BB0BB
EG110-CA0CA
EG647-K0000

B
B
B
C
K

2
2
1
2
0

0
2
2
0
0

EG648-K0000
EG257-C000A
EG195-A000A
EG517-A0000
EG501-A0000
EG588-A0000
EG255-A00A0
EG519-B0000
EG560-B0A0A
EG509-B0000
EG109-B0000
EG312-AA0AA
EG649-K0000
EG586-A0000

6
6 Erdőismerettan
6
6 Általános géptan
6 Erdőművelés-Erdőneveléstan; Erdőművelés-Erdősítéstan;
Erdővédelemtan
6 Földmérés; Faterméstan
7
7 Statisztika
7 Földmérés
7 Erdészeti géptan; Erdőművelés - Erdőneveléstan
7 Földmérés; Erdőművelés - Erdőneveléstan
7 Vadászattan
7 Geoinformatika
7 Erdészeti géptan; Természetvédelem
7 Erdőművelés - Erdőneveléstan
7 Erdészeti géptan
7
8 Erdészeti utak tervezése; Elemi szilárdságtan
8 Erdőbecsléstan; Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan

Nyári szakmai gyakorlat III.
Zárttéri nagyvadtartás
Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan
Erdészeti utak tervezése
Erdőhasználattan I.
Erdőrendezéstan I.
Vadgazdálkodástan
Feltáróhálózatok tervezése
Környezeti hatásvizsgálat
Különleges rendeltetésű erdők kezelése
Logisztika
Számvitel és pénzgazdálkodás
Erdészeti utak építése
Erdő- és kárérték számítás

K
C
A
A
A
A
A
B
B
B
B
A
A
A

0
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
3
2

0
2
2
3
4
3
2
1
1
1
1
0
3
1

Erdőhasználattan II.
Erdőrendezéstan II.
Távérzékelés
Apróvad ökológia és élőhelygazdálkodás
Erdei mellékhasználat
Erdészeti vízgazdálkodás
Károsítók és kórokozók ökológiája
Közjóléti erdőgazdálkodás ökonómiája
Magánerdő-gazdálkodási ismeretek
Ökoenergetika
Ökoszisztémák anyag és energiaforgalma
Alkalmazott matematika
Nyári szakmai gyakorlat IV.
Erdészeti és vadászati szakkomunikáció
Erdészeti genetika
Erdészeti, vadászati jog és igazgatás

EG502-A0000
EG589-A0000
EG650-K0000
EG235-B000A
EG103-B0000
EG518-B0000
EG508-B0000
EG596-B0000
EG597-B000B
EG506-BBB00
EG544-B000B
EG627-CAA00
EG651-K0000
EG581-A000A
EG548-A0000
EG585-A000A

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9

A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
K
A
A
A

2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2
2

3
3
2
2
1
2
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0

Erdővagyon gazdálkodás
Környezetvédelem
Agrártámogatási rendszerek
Diplomamunka I. (EM)
Erdészeti utak fenntartási rendszere
Nagyterületű erdőleltározás
Erdészeti kereskedelem, marketing
Erdészeti politika és erdészettörténet
Erdészeti szervezés, vezetés

EG590-A0000
EG178-A0AAA
EG580-B00BB
EG629-B0000
EG516-B0000
EG598-B0000
EG582-A0000
EG583-A0000
EG584-A0000

A
A
B
B
B
B
A
A
A

2
2
2
0
1
2
2
3
2

2
1
0
2
1
0
1
0
1

Diplomamunka II. (EM)
Erdőpedagógia szakmai módszertana
Munkaszervezéstan
Vadkárelhárítás
Projekt és pályázati menedzsment
Zárótanulmányút (EM)

EG634-B0000
EG587-B00CB
EG505-B0000
EG127-B000A
EG600-CAABA
EG642-K0000

B
B
B
B
C
K

0
2
2
1
3
0

2
1
1
2
0
0

Sz ×: Szigorlatra jelentkezés feltétel az Erdőművelés-Erdővédelem Nagytanulmányút
Sz ××: Szigorlatra jelentkezés feltétele: Nyári Szakimai gyakorlat III. Geomatikai részének teljesítése

Erdőhasználattan I.
Erdőrendezéstan I.
Földmérés
Mezőgazdasági ismeretek
Erdőhasználattan I.
Víztan; Földmérés
Erdészeti rovartan; Erdészeti növénykórtan
Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan

Általános géptan
Talajtan
Matematika II
Erdészeti utak építése
Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan
Erdészeti szaporítóanyag termesztés és nemesítés
Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan; Jogi és igazgatási
ismeretek
9 Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan
9
9 Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan
9 Kötelező szakmai gyakorlat I.; II.; III.
9 Erdészeti utak építése
9 Erdőrendezéstan I.
10 Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan
10 Erdőrendezéstan II.; Erdészeti, vadászati jog és igazgatás
10 Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan; Erdészeti,
vadászati jog és igazgatás
10 Diplomamunka I. (EM)
10 Erdészeti és vadászati szakkommunikáció
10 Erdőhasználattan II.
10 Erdővédelemtan; Erdőművelés - Erdősítés
10
10 "A" és "B" kreditek teljesítése

0

2
4
3
2
0

AK
E190
E260
E110
E120

Molnár László
Náhlik András
Pájer József
Czupy Imre
Lakatos Ferenc

É
V
É
É
A

0
4
4
5
6
5
4
2
3
2
2
2
6
3

E130; E270
E190
E270
E130
E110
E270
E190
E130
E260
E120
E110
E270
E130
E270

Péterfalvi József; Jáger László
Jánoska Ferenc
Jáger László
Péterfalvi József
Major Tamás
Gál János
Faragó Sándor
Péterfalvi József
Pájer József
Király Gergely
Szakálosné Mátyás Katalin
Lett Béla
Péterfalvi József
Jáger László

A
É
V
V
V
V
V
É
V
É
É
É
Sz
V

5
5
4
4
2
3
2
2
2
3
3
3
0
2
2
2

E110
E270
E130
E190
E110
E130
E120
E270
E270
E110
E260
E200
E130; E270
E270
E260
E270

Szakálosné Mátyás Katalin
Gál János
Király Géza
Faragó Sándor
Szakálosné Mátyás Katalin
Gribovszki Zoltán
Tuba Katalin
Puskás Lajos
Horváth Sándor
Vityi Andrea
Kovács Gábor
Horváth-Szováti Erika
Péterfalvi József; Jáger László
Stark Magdolna
Lakatos Ferenc
Jáger László

V
V
Sz ××
V
É
É
É
É
É
É
É
É
A
É
V
V

4
3
2
15
2
2
3
3
3

E270
E260
E270
EMK
E130
E270
E270
E270
E270

Lett Béla
Koronikáné Pécsinger Judit
Horváth Sándor

15
3
3
3
3
40 0

EMK
E270
E110
E120
E270
E120

24

0 160

0

0

80

Primusz Péter
Gál János
Stark Magdolna
Lett Béla
Horváth Sándor

V
V
É
É
É
É
V
V
V

Stark Magdolna
Major Tamás
Lakatos Ferenc
Puskás Lajos
Frank Norbert

É
É
É
V
É
A

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2015. NYME, Sopron, GEVI)
Félév
Tantárgy neve
1 Általános földtan (EG148-AAAA0)
1 Térképtan
1 Jogi és igazgatási ismeretek (EG201-AAAAAA)
1 Informatika (EG200-AAAAAA)
1 Geometria 1.
1 Matematika I. (EG261-AAA00A)
1 Idegen nyelv 1. (EG144-KKKKKK)
2 Adatkezelés
2 Geometria 2.
2 Matematika II. (EG262-AAA00A)
2 Fizika 1. (EG313-A0000A)
2 Közgazdaságtan (EG203-BA000A)
2 Termőhelyismerettan (EG166-000AAA)
2 Geodézia I.
2 Idegen nyelv 2. (EG145-KKKKKK)
3 Statisztika (EG263-AAA00A)
3 Geodézia 2.
3 Műholdas helymeghatározás
3 Mérnöki alapismeretek
3 Magasépítéstan
3 Rendszerszervezés
3 Vetülettan
3 Geoinformatika 1.
3 Erdészeti ismeretek (EG117-0BBAAA)
4 Fotogrammetria 1.
4 Geoinformatika 2.
4 Kiegyenlítő számítások
4 Geodéziai hálózatok
4 Topográfia
4 Ingatlan nyilvántartás

Típus Ea Gy Számonkérés
KR Int.
A
2 0
v
2
KFI
A
1 2
é
3 GEVI
A
2 0
é
2 EVGI
A
1 1
v
2 GEVI
A
2 2
v
4
MI
A
2 2
v
4
MI
Kr
a
0 4
0 INYK
A
2 3
v
5 GEVI
A
2 2
v
4
MI
A
3 2
v
4
MI
A
2 1
v
3 SKK
B
2 1
v
3 EVGI
B
3 2
v
4
KFI
A
2 4
v
6 GEVI
Kr
a
0 4
0 INYK
A
1 2
v
3
MI
A
2 4
v
6 GEVI
A
2 2
v
4 GEVI
A
2 2
é
4 GEVI
A
1 2
v
3 SKK
A
1 2
é
3 GEVI
A
1 2
v
3 GEVI
A
1 2
v
3 GEVI
3 0
é
3 EMEVI
A
A
2 2
v
4 GEVI
A
2 3
v
5 GEVI
A
2 2
v
4 GEVI
A
2 3
v
5 GEVI
A
2 2
v
4 GEVI
A
2 2
v
4 GEVI

Felelős oktató
Előfeltétel
Bidló András
Brolly Gábor
Jáger László
Gál János
Németh László
Szalay László
Dékány Zsigmond
Primusz Péter
Informatika
Németh László
Geometria 1.
Szalay László
Matematika 1.
Divós Ferenc
Matematika 1.
Jáger László
Gálos Borbála
Általános földtan
Brolly Gábor
Geometria 1., Matematika 1.
Dékány Zsigmond
Csanády Viktória
Matematika 2.
Czimber Kornél
Geodézia 1.
Brolly Gábor
Geodézia 1.
Péterfalvi József
Geodézia 1.
Szabó Péter
Matematika 1.
Czimber Kornél
Adatkezelés
Bányai László
Matematika 2., Geometria 2.
Czimber Kornél
Geodézia 1., Adatkezelés
Kondorné Szenkovics Mariann
Király Géza
Fizika, Geometria 2.
Czimber Kornél
Geoinformatika
Bányai László
Geodézia 2., Statisztika
Bányai László
Vetülettan, Geodézia 2.
Czimber Kornél
Geodézia 2.
Jáger László
Állam és jogtud. ism.

4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7

Nagyméretarányú térképezés 1.
A
Természetvédelmi alapozó ismeretek (EG229-000A0)B
Fotogrammetria 2.
A
Nagyméretarányú térképezés 2.
A
Környezetvédelem (EG178-A0AAAA)
A
Vezetés és vállalkozástan (EG209-0ABAAB)
B
Felsőgeodézia
B
Földminősítés és földértékelés
B
Környezeti hatásvizsgálat (EG560-B0A0AB)
B
Tájvédelem, tájrendezés (EG188-000A0B)
B
Térinformatikai alkalmazások
B
Mérnökgeodézia
B
Komplex projekt feladat 1. (FF BSc)
A
Komplex projekt feladat 2. (FF BSc)
B
Mérnökgeodézia 2.
B
Víztan (EG142-A0B00B)
B
Térinformatikai menedzsment
B
Távérzékelés
B
Kartográfia
B
Mezőgazdasági ismeretek (EG242-BC0A0B)
B
Minőségbiztosítás
B
Geostatisztika
B
Szakdolgozat I.
B
Üzemi gyakorlat
A
Szakdolgozat II.
B

Intézeti terepgyakorlatok:
2. után
Geodézia
4. után
Geodéziai hálózatok
4. után
Nagyméretarányú térképezés
5. előttTopográfia
5. előttKözigazgatás (ing. kat. szir.)

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

3 3
4 0
2 3
3 3
2 1
2 0
3 1
2 2
2 1
2 2
2 3
2 2
0 2
0 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
3 0
2 0
2 0
0 2
Σ: 300
0 2
Hét
1
1
1
1
1

v
v
v
v
v
é
v
é
v
v
v
v
é
é
v
é
v
v
é
é
é
é
é
a
é

6
4
5
6
3
2
4
4
3
4
5
4
2
2
4
4
4
4
4
3
2
2
5
30
10

é
é
é
é
é

0
0
0
0
0

GEVI
NTI
GEVI
GEVI
KFI
EVGI
GEVI
KFI
KFI
EVGI
GEVI
GEVI
GEVI
GEVI
GEVI
GEVI
GEVI
GEVI
GEVI
VGA
KFI
GEVI

Bányai László
Zagyvai Gerely
Király Géza
Bányai László
Koronikáné Pécsinger Judit
Jáger László
Bányai László
Heil Bálint
Pájer József
Konkoly-Gyúró Éva
Czimber Kornél
Gribovszki Zoltán
Király Géza
Brolly Gábor
Péterfalvi József
Gribovszki Zoltán
Czimber Kornél
Király Géza
Czimber Kornél
László Richárd
Polgár András
Kalicz Péter

Fotogrammetria 1., Geodézia 2.
Fotogrammetria 1.
Nagym. térk. 1. Ingatlan-nyilvántart.
Ökonómia
Kiegy. számítások, Geod. hálózatok
Termőhelyismerettan
Mérnöki alapismeretek
Általános földtan
Geoinformatika 2.
Geod. hálózatok Kiegy. számítások
Geoinformatika 2., Fotogrammetria 2.
Komplex projekt feladat 1.
Mérnökgeodézia
Mérnöki alapismeretek
Geoinformatika 2.
Geoinformatika, Fotogrammetria 1.
Térképtan, Geoinfromatika
Termőhelyismerettan
Statisztika
100 kredit A típusú tárgyból
Szakdolgozat I.

Környezetmérnöki BSc mintatanterve
Kari Tanács 22/2014. (IV.1.); 30-35/2014. (V.20.) sz határozata alapján
Tárgy
Állatanatómia és -élettan
Általános és szervetlen kémia
Általános földtan
Informatika
Jogi és igazgatási ismeretek
Környezet-egészségtan
Matematika I.
Növényanatómia és -élettan
Kárpát-medence természeti földrajza
EU ismeretek
Idegen nyelv 1.
Ábrázoló geometria és műszaki rajz
Általános fizika
Információ keresés és közlés
Közgazdaságtan
Matematika II.
Növényismeret
Szerves kémia
Fizikai kémia
Őslénytan
Idegen nyelv 2.
Biokémiai ismeretek
Éghajlattan
Környezetgazdaságtan alapjai
Környezeti kémia alapjai
Mechanika
Ökológia
Szociológia
Talajtan
Statisztika
Erdészeti ismeretek
Mezőgazdasági ismeretek
Általános géptan
Geomatika
Vezetés és vállalkozástan
Kémiai analitika
Levegőtisztaság-védelem
Mérnöketika
Természeti környezet védelme
Vízgazdálkodási ismeretek
Hidrobiológia
Környezetszociológia
Kötelező szakmai gyakorlat I. (KM BSc)
Geoinformatika
Ipar- és környezettechnika
Környezetértékelési módszertan

EG114-0AA00
EG147-AAA00
EG148-AAAA0
EG200-AAAAA
EG201-AAAAA
EG172-0AA00
EG261-AAA00
EG221-0AA00
EG156-0BAAA
EG197-CCCCB
EG144-KKKKK
EG258-AA000
EG292-0AA00
EG199-BABBB
EG203-BA000
EG262-AAA00
EG224-0AA00
EG161-0AA00
EG155-0CB00
EG185-0CCBC
EG145-KKKKK
EG152-AAA0B
EG168-AAA00
EG202-0AAB0
EG158-0A000
EG297-0A000
EG183-AAAAA
EG305-0AA00
EG164-AAA00
EG263-AAA00
EG117-0BBAA
EG242-BC0A0
EG101-AA000
EG132-AA000
EG209-0ABAA
EG157-0A000
EG179-0AB00
EG304-BA00C
EG189-0A000
EG140-0A0AA
EG133-0CB00
EG303-0CB00
EG277-0K000
EG131-BAABB
EG107-0AB00
EG173-0AA00

Környezeti monitoring
Mélyépítés
Szennyvízkezelés
Talajvédelem
Zaj- és rezgésvédelem
Állatismeret
Infrastruktúra és közlekedés
Természetvédelmi biológia

EG174-0AA00
EG136-0A000
EG112-0A000
EG165-BA000
EG113-0AB00
EG115-0BA00
EG134-0B000
EG230-0BBA0

Szem
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Előtárgyak

Matematika I.
Informatika
Matematika I.
Növényanatómia és -élettan
Általános és szervetlen kémia
Általános és szervetlen kémia

Szerves kémia
Általános fizika
Szerves kémia
Általános fizika; Matematika II.

Általános földtan
Matematika II.
Növényismeret
Ábrázoló geometria és műszaki rajz; Mechanika
Matematika II.; Általános fizika
Szerves kémia
Éghajlattan
Ökológia; Jogi és igazgatási ismeretek
Ökológia
Szociológia
Természeti környezet védelme
Geomatika
Általános géptan
Természeti környezet védelme;
Környezetgazdaságtan alapjai
Geomatika
Általános géptan; Geomatika
Környezeti kémia
Talajtan
Általános fizika
Állatanatómia és -élettan

1. oldal, összesen: 2

Heti
Féléves
T Ea. Gy. Ea. Gy. Kr. Int.
A
2
2
4 E120
A
2
2
4 E250
A
2
0
2 E260
A
1
1
2 E270
A
2
0
2 E270
A
2
0
2 E260
A
2
2
4 E200
A
2
1
3 E180
B
3
0
3 E260
C
0
2
2 E270
K
0
4
0 E140
A
2
2
4 E200
A
2
2
4 FMK
A
2
1
3 E270
A
2
1
3 E270
A
3
2
5 E200
A
2
2
4 E180
A
2
2
4 E250
C
2
1
3 E250
C
2
0
2 E260
K
0
4
0 E140
A
2
1
3 E250
A
2
1
3 E260
A
2
0
2 E270
A
2
0
2 E250
A
2
1
3 FMK
A
3
0
3 E260
A
2
0
2 BEPK
A
2
1
3 E260
A
1
2
3 E200
B
3
0
3 E120
C
3
0
3 E190
A
2
2
4 E110
A
2
3
5 E130
A
2
0
2 E270
A
2
2
4 E250
A
2
0
2 E260
A
2
0
2 AK
A
2
1
3 E260
A
1
1
2 E130
C
1
1
2 E130
C
2
0
2 BEPK
K
0
0
0 160 0 E260
A
1
2
3 E130
A
2
1
3 E110
A
2
1
3 E260

Tárgyfelelős
Lakatos Ferenc
Visiné Rajczi Eszter
Bidló András
Puskás Lajos
Jáger László
Koronikáné Pécsinger Judit
Szalay László
Csiszár Ágnes
Bidló András
Jáger László
Dékány Zsigmond
Németh László
Papp György
Stark Magdolna
Stark Magdolna
Szalay László
Csiszár Ágnes
Rétfalvi Tamás
Hofmann Tamás
Heil Bálint
Dékány Zsigmond
Németh Zsolt
Gálos Borbála
Puskás Lajos
Rétfalvi Tamás
Szalai József
Berki Imre
Kulcsár László
Kovács Gábor
Csanády Viktória
Kondorné Szenkovivs Mariann
László Richárd
Horváth Béla
Czimber Kornél
Horváth Sándor
Németh Zsolt
Gálos Borbála
Molnár László
Pájer József
Gribovszki Zoltán
Gribovszki Zoltán
Márföldi Anna
Koronikáné Pécsinger Judit
Czimber Kornél
Czupy Imre
Pájer József

A
A
A
A
A
B
B
B

Koronikáné Pécsinger Judit
Primusz Péter
Vágvölgyi Andrea
Bidló András
Czupy Imre
Lakatos Ferenc
Péterfalvi József
Hernádiné Tar Teodóra

1
2
2
2
2
1
2
2

1
2
1
1
2
1
0
0

2
4
3
3
4
2
2
2

E260
E130
E110
E260
E110
E120
E130
E180

Jegy
V
V
V
É
É
É
V
V
V
É
A
É
V
É
É
V
V
V
É
É
A
V
V
V
V
É
V
É
V
É
É
É
V
V
É
É
V
É
V
V
É
É
A
É
V
É
É
É
É
É
V
É
V
V

Környezetmérnöki BSc mintatanterve
Kari Tanács 22/2014. (IV.1.); 30-35/2014. (V.20.) sz határozata alapján
Tárgy
Természetvédelmi értékelés és tervezés
Terület- és településrendezés
Történeti és regionális földtan
Vegetációismeret
Hatásvizsgálati módszertan
Környezeti modellezés
Környezetmenedzsment és -audit
Munkavédelem és biztonságtechnika
Hulladékgazdálkodás és -kezelés
Ásvány- és kőzettan
Környezettörténet
Magasépítési ismeretek
Magyarország regionális földrajza
Mikrobiológia
Ökoturizmus
Szakdolgozat I. (KM BSc)

Szem
EG231-0B0A0
5
EG289-0B000
5
EG191-0BBB0
5
EG233-0BBA0
5
EG171-0AA00
6
EG135-0AB00
6
EG175-0AB00
6
EG110-CA0CA
6
EG105-0A000
6
EG151-0BAB0
6
EG176-0BBB0
6
EG287-0B000
6
EG180-0BC00
6
EG260-0BAB0
6
EG184-0B0AB
6
EG266-0B000
6

Természetvédelem
Természetvédelmi jog és igazgatás

EG228-ABA0A
EG206-0B0A0

Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése
Vízfolyások rehabilitációja
Kötelező szakmai gyakorlat II. (KM BSc)
Számvitel és pénzgazdálkodás
Vízminőségvédelem

EG192-BB0BB
EG139-0B0B0
EG279-0K000
EG312-AA0AA
EG141-0AB00

AUTOCAD ismeretek
Élőhelyvédelem
Energetika
Regionális politika és gazdaságtan
Regionális tervezés
Szakdolgozat II. (KM BSc)
Táj- és vidékfejlesztési ismeretek
Utak környezeti hatásai
Városépítés és műemlékvédelem

EG129-0B000
EG215-0BBA0
EG102-0A000
EG299-0B000
EG288-0B000
EG270-0B000
EG187-BB0BB
EG579-0B000
EG290-0B000

Előtárgyak
Természeti környezet védelme
Geomatika
Általános földtan
Kárpát-medence természeti földrajza
Környezetértékelési módszertan
Statisztika
Környezetgazdaságtan alapjai
Általános géptan
Ipar- és környezettechnika
Általános földtan
Ökológia
Ábrázoló geometria és műszaki rajz; Mechanika
Általános földtan

Környezetértékelési módszertan;
Hulladékgazdálkodás

6
6 Jogi és igazgatási ismeretek; Természeti környezet
védelme
6
6 Vízgazdálkodási ismeretek
6 Ipar- és környezettechnika
7
7 Környezeti kémia alapjai; Vízgazdálkodási
ismeretek
7
7
7 Általános fizika; Ipar- és környezettechnika
7 Közgazdaságtan
7 Terület és településrendezés
7 Szakdolgozat I.
7
7 Hatásvizsgálati módszertan
7 Magasépítési ismeretek

2. oldal, összesen: 2

Heti
Féléves
T Ea. Gy. Ea. Gy. Kr. Int.
B
2
1
3 E180
B
2
1
3 FMK
B
2
0
2 E260
B
2
1
3 E180
A
2
1
3 E260
A
1
1
2 E130
A
2
0
2 E260
A
2
0
2 E110
A
2
2
4 E110
B
2
1
3 E260
B
2
0
2 E270
B
2
1
3 FMK
B
2
1
3 E260
B
2
1
3 E260
B
2
0
2 E260
B
0
2
7 EMK

Tárgyfelelős
Hernádiné Tar Teodóra
Oszvald Ferenc
Bidló András
Bartha Dénes
Koronikáné Pécsinger Judit
Kalicz Péter
Polgár András
Czupy Imre
Vágvölgyi Andrea
Bidló András
Konkoly-Gyúró Éva
Oszvald Ferenc
Berki Imre
Heil Bálint
Pájer József

B
B

2
2

0
0

2 E180
2 E270

Zagyvai Gergely
Jáger László

V
V

B
B
K
A
A

1
2
0
2
2

2
1
0
0
1

3
3
0
2
3

E260
E130
E110
E270
E130

Pájer József
Gribovszki Zoltán
Vityi Andrea
Lett Béla
Gribovszki Zoltán

É
É
A
É
É

B
B
B
B
B
B
B
B
B

0
2
2
2
1
0
2
1
2

2
3
1
1
2
2
0
1
1

2
5
3
3
3
8
2
2
3

E130
E180
E110
KTK
FMK
EMK
E270
E260
FMK

Primusz Péter
Bartha Dénes
Vityi Andrea
Jankó Ferenc
Oszvald Ferenc

É
V
É
É
É
É
É
É
V

0 160

Konkoly-Gyúró Éva
Koronikáné Pécsinger Judit
Oszvald Ferenc

Jegy
É
V
É
V
V
É
É
É
V
V
É
É
É
V
É
É

Környezetmérnöki MSc mintatanterve
Kari Tanács 22/2014. (IV.1.); 30-35/2014. (V.20.) sz határozata alapján
Tárgy
Szem Előtárgyak
Alkalmazott matematika
EG627-CAA00
1
Biogeokémiai ciklusok
EG546-0AB00
1
Környezetbiológia
EG556-0AA00
1
Környezeti áramlástan
EG522-0AA00
1
Környezet- és tájpolitika
EG564-0AAAB
1
Műszaki mérnöki műveletek
EG526-0A000
1
Projekt és pályázati menedzsment
EG600-CAABA
1
Tájökológia
EG574-0AAB0
1
Környezet- és természetvédelmi információs rendszerek
EG555-0BBBC
1
Mérnöki létesítmények számítógépes tervezése
EG524-0B000
1
Ökoenergetika
EG506-BBB00
1
Környezeti nevelés és bioetika
EG594-0CCAB
1
Globális környezeti rendszerek
EG550-0AAA0
2
Kemometria
EG539-0A000
2
Környezetgazdaságtan
EG593-0AA00
2
Környezeti állapotértékelés és hatásvizsgálat
EG559-0A000
2
Környezeti kockázat-felmérés és -kezelés
EG562-0AB00
2
Környezet- és tájrendezés
EG565-0A000
2
Életciklus-elemzés
EG547-0BB00
2
Genetika és biotechnológia
EG507-0BB00
2
Hulladékgazdálkodás biotechnológiai módszerei
EG503-0B000
2
Természetes szennyvíztisztítás
EG528-0B000
2
Környezet- és természetvédelmi szakkommunikáció
EG592-0AAA0
3
Környezet-geofizika
EG558-0AB00
3
Környezetmenedzsment rendszerek
EG563-0A000
3
Környezetvédelmi méréstechnika
EG542-0AA00
3
Környezetvédelmi technológiák fejlesztése
EG504-0A000
3
Diplomamunka I. (KM MSc)
EG630-0B000
3 Minimum 45 kredit teljesítése
Külszíni bányák hatásvizsgálata
EG570-0B000
3
Környezetvédelmi programok tervezése
EG568-0B000
3
Nyomvonalas létesítmények hatásvizsgálata
EG571-0B000
3
Távérzékelés
EG527-ABBAB
3
Kötelező szakmai gyakorlat (KM MSc)
EG639-0K000
3 Minimum 45 kredit teljesítése
Környezeti folyamatok modellezése
EG523-0AA00
4
Környezeti toxikológia
EG541-0AA00
4
Környezetjogi és szakigazgatási ismeretek
EG595-0AAC0
4
Diplomamunka II. (KM MSc)
EG635-0B000
4 Diplommunka I. (KM MSc)
Környezeti kármentesítés
EG561-0BA00
4
Környezetvédelmi felülvizsgálat és teljesítmény-értékelés
EG566-0B000
4
Környezetvédelmi minőségbiztosítás és szabványismeret
EG567-0B000
4

1. oldal, összesen: 1

Heti
Féléves
T Ea. Gy. Ea. Gy. TK Kr. Int.
A
2
1
9
3
3 E200
A
2
1
9
3
3 E260
A
2
1
9
3
3 E260
A
2
1
9
3
3 E130
A
2
0
9
0
2 E270
A
2
2
9
9
4 E130
A
3
0 12
0
3 E270
A
2
0
9
0
2 E260
B
1
1
6
3
2 E260
B
1
2
3
6
3 E130
B
2
1
9
3
3 E110
C
2
0
9
0
2 E270
A
3
0 12
0
3 E260
A
2
1
9
3
3 E250
A
3
0 12
0
3 E270
A
2
2
9
6
4 E260
A
2
1
9
3
3 E260
A
2
1
9
3
3 E270
B
1
1
6
3
2 E260
B
3
0 12
0
3 E120
B
2
1
9
3
3 E110
B
1
1
6
3
2 E130
A
2
0
9
0
2 E270
A
2
0
9
0
2 E260
A
2
0
9
0
2 E260
A
2
1
9
3
3 E250
A
2
1
9
3
3 E110
B
0
2
0 12
6 10 EMK
B
1
2
3
9
3 E260
B
1
1
6
3
2 E260
B
2
2
9
9
4 E260
B
2
2
9
9
4 E130
K
0
0
0 160
0 E260
A
1
2
3
9
3 E130
A
2
0
9
0
2 E250
A
2
0
9
0
2 E270
B
0
2
0 12
6 15 EMK
B
1
2
3
9
3 E260
B
2
1
9
3
3 E260
B
2
1
9
3
3 E260

Tárgyfelelős
Horváth-Szováti Erika
Berki Imre
Berki Imre
Gribovszki Zoltán
Konkoly-Gyúró Éva
Primusz Péter
Puskás Lajos
Berki Imre
Pájer József
Primusz Péter
Vityi Andrea
EG503
Gálos Borbála
Németh Zsolt
Puskás Lajos
Pájer József
Koronikáné Pécsinger Judit
Konkoly-Gyúró Éva
Polgár András
Lakatos Ferenc
Vágvölgyi Andrea
Gribovszki Zoltán
Stark Magdolna
Szarka László
Polgár András
Németh Zsolt
Vityi Andrea
Pájer József
Koronikáné Pécsinger Judit
Koronikáné Pécsinger Judit
Király Géza
Pájer József
Kalicz Péter
Rétfalvi Tamás
Jáger László
Pájer József
Polgár András
Polgár András

Jegy
É
É
V
V
V
É
É
V
É
É
É
V
V
V
V
V
V
V
É
É
É
É
É
É
É
É
V
É
É
É
É
V
A
É
V
V
É
É
É
É

Környezettan BSc mintatanterve
Kari Tanács 22/2014. (IV.1.); 30-35/2014. (V.20.) sz határozata alapján
Tárgy
Állatanatómia és -élettan
Általános és szervetlen kémia
Általános földtan
Informatika
Jogi és igazgatási ismeretek
Kárpát-medence természeti földrajza
Környezet-egészségtan
Matematika I
Növényanatómia és -élettan
Térképezés és földnyilvántartás
EU ismeretek
Idegen nyelv 1.
Általános fizika
Ásvány- és kőzettan
Globális környezeti problémák
Matematika II.
Növényismeret
Szerves kémia
Víz- és környezetföldtan
Fizikai kémia
Információ keresés és közlés
Őslénytan
Idegen nyelv 2.
Kötelező szakmai gyakorlat I. (KT BSc)
Állatismeret
Biokémiai ismeretek
Éghajlattan
Környezetgazdaságtan alapjai
Környezettudományi mérési gyakorlatok
Méréstechnika
Ökológia
Szociológia
Talajtan
Statisztika
Erdészeti ismeretek
Természetvédelmi biológia
Történeti és regionális földtan
Vegetációismeret
Analitikai kémia I.
Biogeográfia
Környezeti kémia I.
Mikrobiológia
Természetvédelem
Geofizikai ismeretek
Hidrobiológia
Környezetszociológia
Magyarország regionális földrajza
Kötelező szakmai gyakorlat II.(KT BSc)
Geoinformatika
Környezetértékelési módszertan
Környezetfizika
Környezeti monitoring

EG114-0AA00
EG147-AAA00
EG148-AAAA0
EG200-AAAAA
EG201-AAAAA
EG156-0BAAA
EG172-0AA00
EG261-AAA00
EG221-0AA00
EG137-00AAB
EG197-CCCCB
EG144-KKKKK
EG292-0AA00
EG151-0BAB0
EG170-00A00
EG262-AAA00
EG224-0AA00
EG161-0AA00
EG193-00A00
EG155-0CB00
EG199-BABBB
EG185-0CCBC
EG145-KKKKK
EG278-00K00
EG115-0BA00
EG152-AAA0B
EG168-AAA00
EG202-0AAB0
EG177-00A00
EG181-00A00
EG183-AAAAA
EG305-0AA00
EG164-AAA00
EG263-AAA00
EG117-0BBAA
EG230-0BBA0
EG191-0BBB0
EG233-0BBA0
EG149-00A00
EG213-00AA0
EG159-00A00
EG260-0BAB0
EG228-ABA0A
EG169-00B00
EG133-0CB00
EG303-0CB00
EG180-0BC00
EG280-00K00
EG131-BAABB
EG173-0AA00
EG295-00A00
EG174-0AA00

Szem
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5

Előtárgyak

Matematika I.
Általános földtan
Matematika I.
Növényanatómia és -élettan
Általános és szervetlen kémia
Általános földtan
Általános és szervetlen kémia
Informatika

Általános földtan
Állatanatómia és -élettan
Szerves kémia
Általános fizika
Víz és környezetföldtan
Általános fizika

Általános földtan
Matematika II.
Növényismeret
Általános földtan
Kárpát-medence természeti földrajza
Általános és szervetlen kémia
Növényismeret;Állatismeret
Általános és szervetlen kémia

Általános földtan; Általános fizika
Ökológia
Szociológia
Általános földtan
Kötelező szakmai gyakorlat I.
Térképezés és földnyilvántartás
Természetvédelem; Környezetgazdaságtan alapjai
Általános fizika
Geomatikai ismeretek

1. oldal, összesen: 2

Heti
Féléves
T Ea. Gy. Ea. Gy. Kr. Int.
A
2
2
4 E120
A
2
2
4 E250
A
2
0
2 E260
A
1
1
2 E270
A
2
0
2 E270
A
3
0
3 E260
A
2
0
2 E260
A
2
2
4 E200
A
2
1
3 E180
A
1
1
2 E130
C
2
0
2 E270
K
0
4
0 E140
A
2
2
4 FMK
A
2
1
3 E260
A
3
1
4 E260
A
3
2
5 E200
A
2
2
4 E180
A
2
2
4 E250
A
2
0
2 E260
B
2
1
3 E250
B
2
1
3 E270
B
2
0
2 E260
K
0
4
0 E140
K
0
0
0 80 0 E260
A
1
1
2 E120
A
2
1
3 E250
A
2
1
3 E260
A
2
0
2 E270
A
0
2
2 E260
A
1
1
2 E260
A
3
0
3 E260
A
2
0
2 BEPK
A
2
1
3 E260
A
1
2
3 E200
B
3
0
3 E120
B
2
0
2 E180
B
2
0
2 E260
B
2
1
3 E180
A
2
2
4 E250
A
2
0
2 E180
A
2
1
3 E250
A
2
1
3 E260
A
2
0
2 E180
B
3
2
5 E260
B
1
1
2 E130
B
2
0
2 BEPK
C
2
1
3 E260
K
0
0
0 80 0 E260
A
1
2
3 E130
A
2
1
3 E260
A
1
1
2 FMK
A
1
1
2 E260

Tárgyfelelős
Lakatos Ferenc
Visiné Rajczi Eszter
Bidló András
Puskás Lajos
Jáger László
Bidló András
Koronikáné Pécsinger Judit
Szalay László
Csiszár Ágnes
Czimber Kornél
Jáger László
Dékány Zsigmond
Papp György
Bidló András
Gálos Borbála
Szalay László
Csiszár Ágnes
Rétfalvi Tamás
Bidló András
Hofmann Tamás
Stark Magdolna
Heil Bálint
Dékány Zsigmond
Bidló András
Lakatos Ferenc
Németh Zsolt
Gálos Borbála
Puskás Lajos
Berki Imre
Heil Bálint
Berki Imre
Kulcsár László
Kovács Gábor
Csanády Viktória
Kondorné Szenkovics Mariann
Hernádiné Tar Teodóra
Bidló Andárs
Bartha Dénes
Rétfalvi Tamás
Schmidt Dávid
Rétfalvi Tamás
Heil Bálint
Zagyvai Gergely
Szarka László
Gribovszki Zoltán
Márföldi Anna
Berki Imre
Rétfalvi Tamás
Czimber Kornél
Pájer József
Dívós Ferenc
Koronikáné Pécsinger Judit

Jegy
V
V
V
É
É
V
É
V
V
É
É
A
V
V
É
V
V
V
V
É
É
É
A
A
É
V
V
V
É
É
V
É
V
É
É
V
É
V
V
V
V
V
V
É
É
É
É
A
É
É
É
É

Környezettan BSc mintatanterve
Kari Tanács 22/2014. (IV.1.); 30-35/2014. (V.20.) sz határozata alapján
Tárgy
Környezetvédelem
Élőhelyvédelem
Populáció- és evolúcióbiológia
Ipar- és környezettechnika
Szakdolgozat I. (KT BSc)
Vízminőségvédelem
Víztan
Zaj- és rezgésvédelem
Hatásvizsgálati módszertan
Környezettechnológia
Analitikai kémia II.
Környezeti modellezés
Környezetmenedzsment és -audit
Környezettörténet
Levegőtisztaság-védelem
Szakdolgozat II. (KT BSc)
Talajbiológia
Vezetés és vállalkozástan
Vízkémia

EG178-A0AAA
EG215-0BBA0
EG186-00BBA
EG107-0AB00
EG267-00B00
EG141-0AB00
EG142-A0B00
EG113-0AB00
EG171-0AA00
EG108-00B00
EG250-00B00
EG135-0AB00
EG175-0AB00
EG176-0BBB0
EG179-0AB00
EG271-00B00
EG163-00B00
EG209-0ABAA
EG167-00B00

Szem
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Előtárgyak

Ökológia
Méréstechnika
Környezeti kémia I.
Éghajlattan
Általános fizika
Környezetértékelési módszertan
Ipar- és környezettechnika
Analitikai kémia I.
Statisztika
Környezetgazdaságtan alapjai
Ökológia
Éghajlattan
Szakdolgozat I.

Szerves kémia; Kémiai analitika

2. oldal, összesen: 2

Heti
Féléves
T Ea. Gy. Ea. Gy. Kr. Int.
A
2
1
3 E260
B
2
3
5 E180
B
2
0
2 E260
B
2
1
3 E110
B
0
2
4 EMK
B
2
1
3 E130
B
2
2
4 E130
B
2
2
4 E110
A
2
1
3 E260
A
1
1
2 E110
B
2
2
4 E250
B
1
1
2 E130
B
2
0
2 E260
B
2
0
2 E270
B
2
0
2 E260
B
0
2
6 EMK
B
1
1
2 E260
B
2
0
2 E270
B
1
1
2 E250

Tárgyfelelős
Koronikáné Pécsinger Judit
Bartha Dénes
Lakatos Ferenc
Czupy Imre
Gribovszki Zoltán
Gribovszki Zoltán
Czupy Imre
Koronikáné Pécsinger Judit
Vágvölgyi Andrea
Németh Zsolt
Kalicz Péter
Polgár András
Konkoly-Gyúró Éva
Gálos Borbála
Heil Bálint
Horváth Sándor
Visiné Rajczi Eszter

Jegy
V
V
É
V
É
É
É
V
V
V
É
É
É
É
V
É
É
É
É

Környezettan MSc mintatanterve
Kari Tanács 22/2014. (IV.1.); 30-35/2014. (V.20.) sz határozata alapján
Tárgy
Szem Előtárgyak
Biokémia
EG537-00A00
1
Globális környezeti rendszerek
EG550-0AAA0
1
Környezetgazdaságtan
EG593-0AA00
1
Környezeti hatásvizsgálat
EG560-B0A0A
1
Környezeti kármentesítés
EG561-0BA00
1
Környezeti kémia II.
EG540-00A00
1
Környezetjogi és szakigazgatási ismeretek
EG595-0AAC0
1
Biodiverzitás- monitorozás
EG607-00BAB
1
Életciklus-elemzés
EG547-0BB00
1
Genetika és biotechnológia
EG507-0BB00
1
Geokörnyezeti monitoring
EG549-00B00
1
Alkalmazott matematika
EG627-CAA00
2
Környezetbiológia
EG556-0AA00
2
Környezetfizikai módszerek
EG640-00A00
2
Környezeti áramlástan
EG522-0AA00
2
Környezet- és tájpolitika
EG564-0AAAB
2
Környezetvédelmi méréstechnika
EG542-0AA00
2
Tájökológia
EG574-0AAB0
2
Biogeokémiai ciklusok
EG546-0AB00
2
Klimatológiai módszerek
EG553-B0B00
2
Környezet- és természetvédelmi információs rendszerek
EG555-0BBBC
2
Műszeres anyag- és szerkezetvizsgálat
EG543-00B00
2
Természetvédelmi kutatások
EG618-00BA0
2
Környezeti nevelés és bioetika
EG594-0CCAB
2
Környezeti folyamatok modellezése
EG523-0AA00
3
Környezeti toxikológia
EG541-0AA00
3
Szakmai terepi gyakorlat (KT MSc)
EG572-00A00
3
Diplomamunka I. (KT MSc)
EG631-00B00
3
Idősorok elemzése
EG552-00B00
3
Környezetföldtani mérések
EG557-00B00
3
Környezeti kockázat-felmérés és -kezelés
EG562-0AB00
3
Környezeti mikrobiológia
EG97-C
Környezet- és természetvédelmi szakkommunikáció
EG592-0AAA0
4
Projekt és pályázati menedzsment
EG600-CAABA
4
Diplomamunka II. (KT MSC)
EG636-00B00
4
Környezet-geofizika
EG558-0AB00
4
Ökoenergetika
EG506-BBB00
4
Távérzékelés
EG527-ABBAB
4

1. oldal, összesen: 1

Heti
Féléves
T Ea. Gy. Ea. Gy. Kr. Int.
A
1
1
6
3 2 E250
A
3
0 12
0 3 E260
A
3
0 12
0 3 E270
A
2
1
9
3 3 E260
A
1
2
3
9 3 E260
A
2
1
9
3 3 E250
A
2
0
9
0 2 E270
B
3
0 12
0 3 E180
B
1
1
6
3 2 E260
B
3
0 12
0 3 E120
B
2
2
9
9 4 E260
A
2
1
9
3 3 E200
A
2
1
9
3 3 E260
A
2
0
9
0 2 FMK
A
2
1
9
3 3 E130
A
2
0
9
0 2 E270
A
2
1
9
3 3 E250
A
2
0
9
0 2 E260
B
2
1
9
3 3 E260
B
2
1
9
3 3 E260
B
1
1
6
3 2 E260
B
2
2
9
9 4 E250
B
2
1
9
3 3 E180
C
2
0
9
0 2 E270
A
1
2
3
9 3 E130
A
2
0
9
0 2 E250
A
0
6
0 24 6 E260
B
0
2
0 18 15 EMK
B
2
2
9
9 4 E260
B
0
2
0
9 2 E260
B
2
1
9
3 3 E260
C
1
1
3
3 2 E260
A
2
0
9
0 2 E270
A
3
0 12
0 3 E270
B
0
2
0 18 15 EMK
B
2
0
9
0 2 E260
B
2
1
9
3 3 E110
B
2
2
9
9 4 E130

Tárgyfelelős
Németh Zsolt
Gálos Borbála
Puskás Lajos
Pájer József
Pájer József
Rétfalvi Tamás
Jáger László
Hernádiné Tar Teodóra
Polgár András
Lakatos Ferenc
Szarka László
Horváth-Szováti Erika
Berki Imre
Dívós Ferenc
Gribovszki Zoltán
Konkoly-Gyúró Éva
Németh Zsolt
Berki Imre
Berki Imre
Gálos Borbála
Pájer József
Németh Zsolt
Zagyvai Gergely
Stark Magdolna
Kalicz Péter
Rétfalvi Tamás
Berki Imre
Szarka László
Berki Imre
Koronikáné Pécsinger Judit
Heil Bálint
Stark Magdolna
Puskás Lajos
Szarka László
Vityi Andrea
Király Géza

Jegy
V
V
V
V
É
V
V
É
É
É
É
É
V
É
V
V
É
V
É
É
É
É
É
V
É
V
É
É
É
É
V
É
É
É
É
É
É
V

Természetvédelmi mérnöki BSc mintatanterve
Kari Tanács 22/2014. (IV.1.); 30-35/2014. (V.20.) sz határozata alapján
Tárgy
Általános földtan
Általános növénytan
Gerinctelen állattan
Informatika
Jogi és igazgatási ismeretek
Kárpát-medence természeti földrajza
Matematika és statisztikai ismeretek
Műszaki ismeretek
Térképezés és földnyilvántartás
Gombaismeret
EU ismeretek
Idegen nyelv 1.
Etológia
Gerinces állattan
Növényrendszertan
Természetvédelmi alapozó ismeretek
Termőhelyismerettan
Vízgazdálkodási ismeretek
Ásvány- és kőzettan
Információ keresés és közlés
Magyar növényvilág ismerete
Mikrobiológia
Őslénytan
Idegen nyelv 2.
Erdészeti ismeretek
Gerinctelen állatfajok védelme
Mezőgazdasági ismeretek
Ökológia
Természetvédelmi biológia
Vadászattan
Védett területek ökonómiája
Vegetációismeret

EG148-AAAA0
EG212-000AA
EG308-000A0
EG200-AAAAA
EG201-AAAAA
EG156-0BAAA
EG260-000AA
EG111-000AA
EG137-00AAB
EG217-C00BB
EG197-CCCCB
EG144-KKKKK
EG236-000AA
EG239-A00AA
EG225-A00A0
EG229-000A0
EG166-000AA
EG140-0A0AA
EG151-0BAB0
EG199-BABBB
EG219-000BC
EG260-0BAB0
EG185-0CCBC
EG145-KKKKK
EG117-0BBAA
EG124-000A0
EG242-BC0A0
EG183-AAAAA
EG230-0BBA0
EG249-A00A0
EG208-000A0
EG233-0BBA0

Populáció- és evolúcióbiológia
Szervetlen és szerves kémia
Történeti és regionális földtan
Biogeográfia
Gerinces állatfajok védelme
Halászattan
Mezőgazdálkodás természeti területeken

EG186-00BBA
EG162-000BB
EG191-0BBB0
EG213-00AA0
EG238-000AA
EG240-000AA
EG241-000A0

Növényvilág védelme
Védett erdők kezelése

EG227-000A0
EG128-000A0

Környezettörténet
Növénytársulástani gyakorlatok
Speciális madártan
Gyomismeret
Növényföldrajzi praktikum
Nagytanulmányút I. (TM BSc)
Élőhelyvédelem
Környezetvédelem

EG176-0BBB0
EG226-000B0
EG126-000BB
EG218-B00C0
EG223-B00C0
EG281-000K0
EG215-0BBA0
EG178-A0AAA

Szem
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

Előtárgyak

Általános növénytan
Kárpát-medence természeti földrajza
Általános földtan
Informatika
Általános növénytan

Növényrendszertan
Gerinctelen állattan

Gerinces állattan

Kárpát-medence természeti földrajza;
Növényrendszertan
3 Ökológia
3
3 Általános földtan
4 Növényrendszertan;Gerinces állatrendszertan
4 Gerinces állattan
5 Gerinces állattan
4 Mezőgazdasági ismeretek; Természetvédelmi
alapozó ismeretek
4 Vegetációismeret
4 Erdészeti ismeretek; Természetvédelmi alapozó
ismeretek
4 Ökológia
4
4 Gerinces állattan
4
4 Növényredszertan
4 Vegetációismeret; Gerinces állatfajok védelme
5 Vegetációismeret
5

1. oldal, összesen: 2

Heti
Féléves
T Ea. Gy. Ea. Gy. Kr. Int.
A
2
0
2 E260
A
2
2
4 E180
A
2
2
5 E120
A
1
1
2 E270
A
2
0
2 E270
A
3
0
3 E260
A
1
2
3 E200
A
1
2
3 E110
A
1
1
2 E130
B
2
0
2 E180
C
2
0
2 E270
K
0
4
0 E140
A
2
0
2 E190
A
3
2
5 E190
A
2
3
5 E180
A
4
0
4 E180
A
3
2
5 E260
A
1
1
2 E130
B
2
1
3 E260
B
2
1
3 E270
B
2
0
2 E180
B
2
1
3 E260
B
2
0
2 E260
K
0
4
0 E140
A
3
0
3 E120
A
2
2
3 E120
A
3
0
3 E190
A
3
0
3 E260
A
2
0
2 E180
A
2
2
4 E190
A
2
2
4 E270
A
2
1
3 E180

Tárgyfelelős
Bidló András
Csiszár Ágnes
Lakatos Ferenc
Puskás Lajos
Jáger László
Bidló András
Csanády Viktória
Horváth Béla
Czimber Kornél
Csiszár Ágnes
Jáger László
Dékány Zsigmond
Jánoska Ferenc
Winkler Dániel
Bartha Dénes
Zagyvai Gergely
Bidló András
Gribovszki Zoltán
Bidló András
Stark Magdolna
Schmidt Dávid
Heil Bálint
Heil Bálint
Dékány Zsigmond
Kondorné Szenkovics Mariann
Lakatos Ferenc
László Richárd
Berki Imre
Hernádiné Tar Teodóra
Náhlik András
Puskás Lajos
Bartha Dénes

B
B
B
A
A
A
A

2
2
2
2
2
2
3

0
1
0
0
1
1
2

2
3
2
2
3
3
5

Lakatos Ferenc
Rétfalvi Tamás
Bidló András
Schmidt Dávid
Winkler Dániel
Jánoska Ferenc
László Richárd

É
V
É
V
V
V
V

A
A

2
2

3
3

5 E180
5 E120

Bartha Dénes
Király Gergely

V
V

B
B
B
C
C
K
A
A

2
0
2
2
2
0
2
2

0
3
0
0
1
0
3
1

2
3
2
2
3
0
5
3

Konkoly-Gyúró Éva
Schmidt Dávid
Lakatos Ferenc
Csiszár Ágnes
Schmidt Dávid
Korda Márton
Bartha Dénes
Koronikáné Pécsinger Judit

É
É
É
É
É
A
V
V

0

40

E260
E250
E260
E180
E190
E190
E190

E270
E180
E120
E180
E180
E180
E180
E260

Jegy
V
V
V
É
É
V
É
V
É
É
É
A
V
V
V
V
V
V
V
É
É
V
É
A
É
V
É
V
V
V
V
V

Természetvédelmi mérnöki BSc mintatanterve
Kari Tanács 22/2014. (IV.1.); 30-35/2014. (V.20.) sz határozata alapján
Tárgy
Számvitel és pénzgazdálkodás
Tájvédelem és tájrendezés
Természetvédelmi értékelés és tervezés
Vadgazdálkodástan
Víztani értékek védelme
Állatökológia
Geoinformatika
Környezetgazdaságtan alapjai
Szakdolgozat I. (TM BSc)
Táj- és vidékfejlesztési ismeretek
Növény- és állatkereskedelem
Ökoturizmus
Természetvédelmi jog és igazgatás

Szem
EG312-AA0AA
5
EG188-000A0
5
EG231-0B0A0
5
EG255-A00A0
5
EG143-000A0
5
EG116-000BB
5
EG131-BAABB
5
EG202-0AAB0
5
EG268-000B0
5
EG187-BB0BB
5
EG220-000AB
6
EG184-0B0AB
6
EG206-0B0A0
6

Védett természeti területek fenntartása
Vezetés és vállalkozástan
Vizes élőhelyek kezelése
Szakdolgozat II. (TM BSc)
Természetvédelmi hatásvizsgálat

EG232-000A0
EG209-0ABAA
EG138-000A0
EG272-000B0
EG190-000BB

Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése
Vízfolyások rehabilitációja
Munkavédelem és biztonságtechnika
Nagytanulmányút II. (TM BSc)
Szakmai gyakorlat (TM BSc)

EG192-BB0BB
EG139-0B0B0
EG110-CA0CA
EG282-000K0
EG285-000A0

Előtárgyak
Természetvédelmi alapozó ismeretek
Természetvédelmi alapozó ismeretek
Vadászattan
Vízgazdálkodási ismeretek
Ökológia
Térképezés és földnyilvántartás
Nagytanulmányút I.
Növényrendszertan; Gerinces állattan

Jogi és igazgatási ismeretek; Természetvédelmi
alapozó ismeretek
6 Természetvédelmi alapozó ismeretek
6
6 Víztani értékek védelme
6 Szakdolgozat I.
6 Természetvédelmi alapismeretek;
Környezetvédelem
6
6 Vízgazdálkodási ismeretek
6 Műszaki ismeretek
6 Élőhelyvédelem
7 Külön szabályzat alapján

2. oldal, összesen: 2

Heti
Féléves
T Ea. Gy. Ea. Gy. Kr. Int.
A
2
0
2 E270
A
2
2
6
6 4 E270
A
2
1
3 E180
A
2
2
4 E190
A
2
1
3 E130
B
2
2
4 E120
B
1
2
3 E130
B
2
0
2 E270
B
0
2
7 EMK
B
2
0
2 E270
A
2
0
2 E180
A
2
0
2 E260
A
2
0
2 E270

Tárgyfelelős
Lett Béla
Konkoly-Gyúró Éva
Hernádiné Tar Teodóra
Faragó Sándor
Kalicz Péter
Lakatos Ferenc
Czimber Kornél
Puskás Lajos
Konkoly-Gyúró Éva
Hernádiné Tar Teodóra
Pájer József
Jáger László

A
A
A
B
B

2
2
2
0
1

1
0
2
2
1

3
2
4
8
2

E180
E270
E130
EMK
E260

Bartha Dénes
Horváth Sándor
Kalicz Péter

B
B
C
K
A

1
2
2
0
0

2
1
0
0
0

3
3
2
0
40 0
0 600 30

E260
E130
E110
E130
EMK

Pájer József
Gribovszki Zoltán
Czupy Imre
Kalicz Péter

Pájer József

Jegy
É
V
É
V
É
É
É
V
É
É
É
É
V
V
É
V
É
É
É
É
É
A
É

Természetvédelmi MSc mintatanterve
Kari Tanács 22/2014. (IV.1.); 30-35/2014. (V.20.) sz határozata alapján
Tárgy
Szem Előtárgyak
Idegen szaknyelv 1. (Természetvédelem)
EG531-000A0
1
Környezet- és természetvédelmi szakkommunikáció
EG592-0AAA0
1
Környezeti nevelés és bioetika
EG594-0CCAB
1
Magyarország védett természeti területei
EG614-000A0
1
Természetvédelmi genetika
EG512-000A0
1
Természetvédelmi ökológia
EG513-000A0
1
Biológiai invázió
EG608-000B0
1
Biometria
EG628-000BA
1
Környezet- és természetvédelmi információs rendszerek
EG555-0BBBC
1
Kultúrtörténeti értékek védelme
EG569-000B0
1
Projekt és pályázati menedzsment
EG600-CAABA
1
Tájgazdálkodás
EG573-000BB
1
Természetvédelmi infrastruktúra
EG578-000B0
1
Vadbiológiai kutatás és monitoring
EG624-000CA
1
Biodiverzitás- monitorozás
EG607-00BAB
2
Európa védett természeti területei
EG610-000AB
2
Idegen szaknyelv 2. (Természetvédelem)
EG535-000A0
2
Táj- és vegetációtörténet
EG616-000A0
2
Természetvédelmi állapotfelmérés- és hatásvizsgálat
EG577-000A0
2
Természetvédelmi tervezés
EG619-000A0
2
Édesvízi haltenyésztés
EG620-000BB
2
Földtani értékek védelme
EG538-000B0
2
Növény- és állatfajok aktív védelme
EG615-000BB
2
Ökotoxikológia
EG545-000BB
2
Tájvédelem és tájrendezés Európában
EG576-000B0
2
Környezet- és tájpolitika
EG564-0AAAB
3
Nemzetközi természetvédelmi jog
EG599-000AA
3
Távérzékelés
EG527-ABBAB
3
Természetvédelmi kutatások
EG618-00BA0
3
Természetvédelmi vagyongazdálkodás
EG603-000A0
3
Diplomamunka I. (TM MSc)
EG632-000B0
3
Flóra-, fauna- és élőhelytérképezés
EG611-000BB
3
Gyombiológia
EG613-000B0
3
Idegenforgalmi és túravezetési ismeretek
EG551-000BA
3
Tájökológia
EG574-0AAB0
3
Erdőpedagógia szakmai módszertana
EG587-B00CB
3
Globális környezeti rendszerek
EG550-0AAA0
4
Természetvédelem nemzetközi helyzete
EG617-000A0
4
Természetvédelmi politika
EG602-000AA
4
Diplomamunka II. (TM MSc)
EG637-000B0
4
Gyógynövényismeret
EG612-000B0
4
Tájrehabilitáció
EG575-000BC
4
Agrártámogatási rendszerek
EG580-B00BB
4
Környezetjogi és szakigazgatási ismeretek
EG595-0AAC0
4

Heti
Féléves
T Ea. Gy. Ea. Gy. TK Kr. Int.
A
0
2
0
9
2 E140
A
2
0
9
0
2 E270
A
2
0
9
0
2 E270
A
4
0 15
0
4 E180
A
2
0
9
0
2 E120
A
2
0
9
0
2 E120
B
2
1
9
4
3 E180
B
1
2
3
9
3 E200
B
1
1
6
3
2 E260
B
2
0
9
0
2 E270
B
3
0 12
0
3 E270
B
2
1
9
3
3 E270
B
2
0
9
0
2 E260
C
2
1
9
3
3 E190
A
3
0 12
0
3 E180
A
2
0
9
0
2 E180
A
0
2
0
9
2 E140
A
2
0
9
0
2 E180
A
2
2
9
9
4 E260
A
2
1
9
3
3 E180
B
2
1
9
3
3 E190
B
2
0
9
0
2 E260
B
2
2
9
9
4 E180
B
2
1
9
3
3 E250
B
1
1
6
3
2 E270
A
2
0
9
0
2 E270
A
2
1
9
3
3 E270
A
2
2
9
9
4 E130
A
2
1
9
3
3 E180
A
2
2
9
9
4 E270
B
0
2
0 12
6 15 EMK
B
2
2
9
9
4 E180
B
2
0
9
0
2 E180
B
2
0
9
0
2 E260
B
2
0
9
0
2 E260
C
2
1
9
3
3 E270
A
3
0 12
0
3 E260
A
3
0 12
0
3 E180
A
2
0
9
0
2 E270
B
0
2
0 12
6 15 EMK
B
3
0 12
0
3 E180
B
2
1
9
3
3 E270
C
2
0
9
0
2 E270
C
2
0
9
0
2 E270

1. oldal, összesen: 1

Tárgyfelelős
Dékány Zsigmond
Stark Magdolna
Stark Magdolna
Hernádiné Tar Teodóra
Lakatos Ferenc
Lakatos Ferenc
Schmidt Dávid
Csanády Viktória
Pájer József
Tirászi Ágnes
Puskás Lajos
Tirászi Ágnes
Pájer József
Jánoska Ferenc
Hernádiné Tar Teodóra
Zagyvai Gergely
Dékány Zsigmond
Zagyvai Gergely
Pájer József
Hernádiné Tar Teodóra
Jánoska Ferenc
Bidló András
Hernádiné Tar Teodóra
Rétfalvi Tamás
Tirászi Ágnes
Konkoly-Gyúró Éva
Jáger László
Király Géza
Zagyvai Gergely
Puskás Lajos
Schmidt Dávid
Zagyvai Gergely
Berki Imre
Berki Imre
Stark Magdolna
Gálos Borbála
Hernádiné Tar Teodóra
Puskás Lajos
Csiszár Ágnes
Tirászi Ágnes
Horváth Sándor
Jáger László

Jegy
É
É
V
V
V
V
É
É
É
É
É
É
É
V
É
É
É
V
V
V
É
É
É
É
É
V
V
V
É
V
É
É
É
É
V
É
V
V
V
É
É
É
É
V

Vadgazda BSc mintatanterve
Kari Tanács 22/2014. (IV.1.); 30-35/2014. (V.20.) sz határozata alapján
Tárgy
Általános növénytan
Informatika
Jogi és igazgatási ismeretek
Kárpát-medence természeti földrajza
Matematika és statisztikai ismeretek
Műszaki ismeretek
Ökológia
EU ismeretek
Gombaismeret
Térképezés és földnyilvántartás
Vadászattörténet
Idegen nyelv 1.
Alkalmazott növénytan
Fegyvertan és ballisztika
Gerinces állattan
Termőhelyismerettan
Vízgazdálkodási ismeretek
Információ keresés és közlés
Vadbefogás és vadtelepítés
Magyar növényvilág ismerete
Mérnöketika
Őslénytan
Idegen nyelv 2.
Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan
Erdészeti ismeretek
Populáció- és evolúcióbiológia
Vadászati állattan
Vadászati kinológia
Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás
Vadállomány hasznosításának gyakorlata
Állatökológia
Szervetlen és szerves kémia
Gyakorlat I. (Hetesi gyakorlat)
Állattenyésztéstan
Apróvad ökológia és élőhelygazdálkodás
Etológia
Gerinces állatfajok védelme
Munkavédelem és biztonságtechnika
Természetvédelem
Vadászati ökonómia és marketing
Vadbetegségek
Növény- és állatkereskedelem
Ökoturizmus
Speciális madártan
Gyakorlat II. (Hetesi gyakorlat)
Tanulmányút I. (VM BSc)
Erdészeti, vadászati jog és igazgatás

EG212-000AA
EG200-AAAAA
EG201-AAAAA
EG156-0BAAA
EG260-000AA
EG111-000AA
EG183-AAAAA
EG197-CCCCB
EG217-C00BB
EG137-00AAB
EG250-0000B
EG144-KKKKK
EG211-0000A
EG237-0000A
EG239-A00AA
EG166-000AA
EG140-0A0AA
EG199-BABBB
EG251-0000B
EG219-000BC
EG304-BA00C
EG185-0CCBC
EG145-KKKKK
EG195-A000A
EG117-0BBAA
EG186-00BBA
EG247-0000A
EG248-0000A
EG253-0000A
EG245-0000A
EG116-000BB
EG162-000BB
EG322-0000K
EG234-0000A
EG235-B000A
EG236-000AA
EG238-000AA
EG110-CA0CA
EG228-ABA0A
EG207-0000A
EG252-0000A
EG220-000AB
EG184-0B0AB
EG126-000BB
EG323-0000K
EG283-0000K
EG585-A000A

Halászattan
Környezetvédelem
Számvitel és pénzgazdálkodás
Trófeabírálat és dermoplasztika

EG240-000AA
EG178-A0AAA
EG312-AA0AA
EG244-0000A

Szem
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5

Előtárgyak

Általános növénytan
Műszaki ismeretek
Kárpát-medence természeti földrajza
Informatika
Általános növénytan

Matematika és statisztikai ismeretek
Alkalmazott növénytan
Ökológia
Gerinces állattan
Termőhelyismerettan; Gerinces álattan
Ökológia
Vadbefogás és vadtelepítés
Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás
Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás
Gerinces állattan
Műszaki ismeretek

Gerinces állattan
Alkalmazott növénytan; Gerinces állattan

Gerinces állattan
Gyakorlat I.
Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás
Erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan; Jogi és
igazgatási ismeretek
5 Gerinces állattan
5
5
5 Gerinces állattan

1. oldal, összesen: 2

Heti
Féléves
T Ea. Gy. Ea. Gy. Kr. Int.
A
2
2
6
6 4 E180
A
1
1
4
4 2 E270
A
2
0
6
0 2 E270
A
3
0
8
0 3 E260
A
1
2
4
6 3 E200
A
1
2
4
6 3 E110
A
3
0
8
0 3 E260
B
2
0
6
0 2 E270
B
2
0
6
0 2 E180
B
1
1
4
4 2 E130
B
3
0
8
0 3 E190
K
0
6
0
18 0 E140
A
2
2
6
6 4 E180
A
2
2
6
6 4 E190
A
3
2
8
6 5 E190
A
3
2
8
6 5 E260
A
1
1
4
4 2 E130
B
2
1
6
4 3 E270
B
2
0
6
0 2 E190
C
2
0
6
0 2 E180
C
2
0
6
0 2 AK
C
2
0
6
0 2 E260
K
0
6
0
18 0 E140
A
2
2
6
6 4 E270
A
3
0
8
0 3 E120
A
2
0
6
0 2 E260
A
3
2
8
6 5 E190
A
2
2 12
0 4 E190
A
2
2 12
0 4 E190
A
2
2 12
0 4 E190
B
2
2
6
6 4 E120
B
2
1
6
4 3 E250
K
0 40
0
40 0 E190
A
1
1
4
4 2 E190
A
2
2 12
0 4 E190
A
2
0
6
0 2 E190
A
2
1
6
4 3 E190
A
2
0
6
0 2 E110
A
2
0
6
0 2 E180
A
2
1
6
4 3 E270
A
2
2
6
6 4 E190
B
2
0
6
0 2 E180
B
2
0
6
0 2 E260
B
2
0
6
0 2 E120
K
0 40
0
40 0 E190
K
0
0
0
40 0 E190
A
2
0
6
0 2 E270

Tárgyfelelős
Csiszár Ágnes
Puskás Lajos
Jáger László
Bidló András
Csanády Viktória
Horváth Béla
Berki Imre
Jáger László
Csiszár Ágnes
Czimber Kornél
Jánoska Ferenc
Dékány Zsigmond
Csiszár Ágnes
Sándor Gyula
Winkler Dániel
Bidló András
Gribovszki Zoltán
Stark Magdolna
Sándor Gyula
Schmidt Dávid
Molnár László
Heil Bálint
Dékány Zsigmond
Jáger László
Kondorné Szenkovics Mariann
Lakatos Ferenc
Faragó Sándor
Sándor Gyula
László Richárd
Sándor Gyula
Lakatos Ferenc
Rétfalvi Tamás
Náhlik András
László Richárd
Faragó Sándor
Jánoska Ferenc
Winkler Dániel
Czupy Imre
Zagyvai Gergely
Stark Magdolna
László Richárd
Hernádiné Tar Teodóra
Pájer József
Lakatos Ferenc
Náhlik András
Jánoska Ferenc
Jáger László

A
A
A
A

Jánoska Ferenc
Koronikáné Pécsinger Judit
Lett Béla
Sándor Gyula

2
2
2
2

1
1
0
2

6
6
6
12

4
4
0
0

3
3
2
4

E190
E260
E270
E190

Jegy
V
É
É
V
É
V
V
É
É
É
É
A
V
V
V
V
V
É
É
É
É
É
A
V
É
É
V
V
V
V
É
V
A
V
V
V
V
É
V
V
V
É
É
É
A
V
V
V
É
V

Vadgazda BSc mintatanterve
Kari Tanács 22/2014. (IV.1.); 30-35/2014. (V.20.) sz határozata alapján
Tárgy
Vadállomány szabályozása
Zárttéri nagyvadtartás
Biokémiai ismeretek
Geoinformatika
Szakdolgozat I. (VM BSc)
Táj- és vidékfejlesztési ismeretek
Gyakorlat II.
Nagyvad ökológia és élőhelygazdálkodás

Szem
EG246-B000A
5
EG257-C000A
5
EG152-AAA0B
5
EG131-BAABB
5
EG269-0000B
5
EG187-BB0BB
5
5
EG243-B000A
6

Vadgazdálkodás tervezése

EG254-0000A

Vadkárelhárítás
Vezetés és vállalkozástan
Zárttéri apróvadtenyésztés

EG127-B000A
EG209-0ABAA
EG256-0000A

Magánerdő-gazdálkodási ismeretek
Szakdolgozat II. (VM BSc)
Természetvédelmi hatásvizsgálat

EG597-B000B
EG273-0000B
EG190-000BB

Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése
Tanulmányút II. (VM BSc)

EG192-BB0BB
EG284-0000K

Szakmai gyakorlat (VM BSc)

EG286-0000A

Előtárgyak
Matematika és statisztikai ismeretek
Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás
Szervetlen és szerves kémia
Térképezés és földnyilvántartás
Tanulmányút I.

Heti
Féléves
T Ea. Gy. Ea. Gy. Kr. Int.
A
2
2 12
0 4 E190
A
2
2
6
6 4 E190
B
2
1
6
4 3 E250
B
1
2
4
6 3 E130
B
0
3
0
9 7 EMK
B
2
0
6
0 2 E260
K
0
0
0
40 0 E190
A
2
2 12
0 4 E190

Vadföldgazdazdálkodás és vadtakarmányozás;
Erdészeti ismeretek
6 Vadállományok szabályozása; Vadföldgazdálkodás A
és vadtakarmányozás
6 Erdészeti ismeretek
A
6
A
6 Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás;
A
Állattenyésztéstan
6
B
6 Szakdolgozat I.
B
6 Természetvédelmi alapismeretek;
B
Környezetvédelem
6
B
6 Vadállományok szabályozása, Zárttéri
K
nagyvadtartás
7 Külön szabályzat szerint
K

2. oldal, összesen: 2

Tárgyfelelős
Náhlik András
Jánoska Ferenc
Németh Zsolt
Czimber Kornél
Konkoly-Gyúró Éva
Náhlik András
Náhlik András

Jegy
V
V
V
É
É
É
A
V

1

1

4

4

2 E190

László Richárd

V

1
2
2

2
0
2

4
6
6

6
0
6

3 E120
2 E270
4 E190

Lakatos Ferenc
Horváth Sándor
Jánoska Ferenc

V
É
V

2
0
1

0
3
1

6
0
6

0
9
0

2 E270
8 EMK
2 E260

Horváth Sándor
Pájer József

É
É
É

1
0

2
0

4
0

6
40

3 E260
0 E190

Pájer József
László Richárd

É
A

0

0

0 600 30 EMK

É

Vadgazda MSc mintatanterve
Kari Tanács 22/2014. (IV.1.); 30-35/2014. (V.20.) sz határozata alapján
Tárgy
Szem Előtárgyak
Biometria
EG628-000BA
1
Geomatikai ismeretek
EG520-0000A
1
Integrált apróvadgazdálkodás
EG622-0000A
1
Nemzetközi természetvédelmi jog
EG599-000AA
1
Projekt és pályázati menedzsment
EG600-CAABA
1
Vadászati kultúra és etika
EG623-0000A
1
Vadászati turizmus és marketing
EG606-0000A
1
Ökoszisztémák anyag és energiaforgalma
EG544-B000B
1
Tájgazdálkodás
EG573-000BB
1
Környezet- és természetvédelmi információs rendszerek
EG555-0BBBC
1
Erdészeti és vadászati szakkomunikáció
EG581-A000A
2
Integrált nagyvadgazdálkodás
EG641-0000A
2
Környezeti hatásvizsgálat
EG560-B0A0A
2
Populációgenetika
EG511-0000A
2
Vadászati érték- és kárbecslés
EG604-0000A
2
Vadegészségügy és vadfeldolgozás
EG625-0000A
2
Világ vadgazdálkodása
EG626-0000A
2
Biodiverzitás- monitorozás
EG607-00BAB
2
Európa védett természeti területei
EG610-000AB
2
Növény- és állatfajok aktív védelme
EG615-000BB
2
Hagyományos vadászati módok
EG621-0000A
3
Idegenforgalmi és túravezetési ismeretek
EG551-000BA
3
Vadbiológiai kutatás és monitoring
EG624-000CA
3
Diplomamunka I. (VM MSc)
EG633-0000B
3
Erdőpedagógia szakmai módszertana
EG587-B00CB
3
Flóra-, fauna- és élőhelytérképezés
EG611-000BB
3
Környezeti nevelés és bioetika
EG594-0CCAB
3
Környezet- és tájpolitika
EG564-0AAAB
3
Távérzékelés
EG527-ABBAB
3
EU szakmai ismeretek
EG591-0000A
4
Természetvédelmi politika
EG602-000AA
4
Vadászati politika
EG605-0000A
4
Diplomamunka II. (VM MSc)
EG638-0000B
4
Édesvízi haltenyésztés
EG620-000BB
4
Ökotoxikológia
EG545-000BB
4
Agrártámogatási rendszerek
EG580-B00BB
4
Tájrehabilitáció
EG575-000BC
4

Heti
Féléves
T Ea. Gy. Ea. Gy. TK Kr. Int.
A
1
2
3
9
3 E200
A
2
2
9
9
4 E130
A
2
1
9
3
3 E190
A
2
1
9
3
3 E270
A
3
0 12
0
3 E270
A
2
0
9
0
2 E190
A
2
0
9
0
2 E270
B
2
1
9
3
3 E250
B
2
1
9
3
3 E260
C
1
1
6
3
2 E260
A
2
0
9
0
2 E270
A
2
1
9
3
3 E190
A
2
1
9
3
3 E260
A
1
1
6
3
2 E120
A
2
1
9
3
3 E270
A
1
1
9
3
2 E190
A
3
0 12
0
3 E190
B
3
0 12
0
3 E180
B
2
0
9
0
2 E180
B
2
2
9
9
4 E180
A
1
1
6
3
2 E190
A
2
0
9
0
2 E260
A
2
1
9
3
3 E190
B
0
2
0 12
6 15 EMK
B
2
1
9
3
3 E270
B
2
2
9
9
4 E180
B
2
0
9
0
2 E270
B
2
0
9
0
2 E260
B
2
2
9
9
4 E130
A
2
0
9
0
2 E270
A
2
0
9
0
2 E270
A
2
0
9
0
2 E270
B
0
2
0 12
6 15 EMK
B
2
1
9
3
3 E190
B
2
1
9
3
3 E250
C
2
0
9
0
2 E270
C
2
1
9
3
3 E270

1. oldal, összesen: 1

Tárgyfelelős
Csanády Viktória
Király Géza
Faragó Sándor
Jáger László
Puskás Lajos
Jánoska Ferenc
Stark Magdolna
Kovács Gábor
Tirászi Ágnes
Koronikáné Pécsinger Judit
Stark Magdolna
Náhlik András
Pájer József
Lakatos Ferenc
Jáger László
László Richárd
Jánoska Ferenc
Hernádiné Tar Teodóra
Zagyvai Gergely
Hernádiné Tar Teodóra
Sándor Gyula
Berki Imre
Jánoska Ferenc
Stark Magdolna
Schmidt Dávid
Stark Magdolna
Konkoly-Gyúró Éva
Király Géza
Jáger László
Puskás Lajos
Puskás Lajos
Jánoska Ferenc
Rétfalvi Tamás
Horváth Sándor
Tirászi Ágnes
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Dékáni köszöntő
Kedves Hallgatók, jövendő diákságunk!
A Kari Tanács, kollégáim és magam nevében köszöntöm diákjainkat, jövendő
hallgatóinkat és kedves szüleiket! A következő sorokban a kar küldetéséről,
törekvéseiről és jövőképéről lesz szó. Honlapunk ebbe az értelmező keretbe
foglalva tartalmazza a képzéssel, a hallgatói léttel kapcsolatos információkat,
szabályokat.
Programunk alapcélja, hogy hallgatóink oklevelük átvételekor szilárd elméletei
alapokkal, idegennyelv-tudással rendelkezzenek és képesek legyenek a
mindennapi kreativitásra, leleményességre. Mindazok, akik még magasabb fokon
kívánják bővíteni alaptudásukat, a mesterképzésben folytathatják tanulmányaikat.
A legjobbak pedig doktori iskolánkban tudományos fokozatot szerezhetnek. Ezek
a jövőépítés lépcsői, lehetőségei.
A közgazdász munkalehetőségei sokrétűek s még sokrétűbbek lesznek a jövőben. Nem véletlen, hogy a
közgazdaságtudománynak nagy a vonzereje a pályaválasztásban, felsőoktatásban, noha a nagy többség számára
költségtérítéssel jár. Mindennek tudatában ezért fő célunk, hogy a soproni közgazdasági diploma egyedisége,
minősége hallgatóink számára olyan sajátos, bővíthető tudást is adjon, amely értékőrző garancia a munka
világában.
Mit kínálunk hallgatóinknak? A Soproni Közgáz oktatási–tudományos rendszerében magas szakmai
színvonalat igyekszünk fenntartani, (m)értékadó diplomát adunk, a kötelező képzésen kívül számos egyéni
fejlődési lehetőséget kínálunk hallgatóinknak. Országosan is minősítést szerzett szakkollégiumunkban,
elhivatott oktatók támogatásával, önszerveződésben bontakozhat ki a tehetségük. Közgazdász Klubunk, illetve
a szintén általunk életre hívott és szervezett, tavaly tíz esztendős Területfejlesztési Szabadegyetem, 2016-tól
GLOKÁL szeminárium, egy-egy szakterület legkiválóbb művelőit is „házhoz hozza.” Vállalati kapcsolataink
révén gyakorlatias, rugalmas képzést nyújtunk. Tudományos diákkörünk hallgatói és oktatói az elmúlt években
számos országos első díjat, elismerést nyertek el. Mindezt egyedi atmoszféra, emberközpontú működés teszi
teljesen átélhetővé, ahol az emberi kapcsolatok is értéket közvetítenek. A kiváló felkészültség mellett az
idegennyelv-tudás a siker másik záloga. Természetes tehát, hogy ingyenes nyelvtanulási lehetőséget adunk
hallgatóinknak négy szabadon választott féléven keresztül.
Karunknak széles körűek a nemzetközi kapcsolatai. Ezek között is egyedülálló „Amber Road” – Közép-európai
Gazdaságtudományi Karok Hálózata, amely 9 ország 13 intézményének szövetsége. Ennek keretében
hallgatóink különböző egyetemeken tanulhatnak majd, megismerhetik az európai nyelveket, kultúrákat. Az
együttműködési megállapodás révén olyan nemzetközileg is elfogadott közös diplomát hozunk létre, melynek
megszerzése során hallgatóink akár több szemeszterben is más-más partneregyetemen folytathatják
tanulmányaikat. Hallgatóbarát órarendünket úgy állítottuk össze, hogy a lehető legtöbb összefüggő
szabadidejük legyen, amit tanulással, pihenéssel, vagy akár diákmunkával tehetnek gazdagabbá.
Tudjuk, hogy a családok nagy többsége anyagi áldozatok árán képes gyermekének felsőfokú taníttatására. Erre
figyelemmel az alapképzésekben (BA) három különböző ösztöndíj lehetőséget kínálunk annak érdekében, hogy
a hátrányos helyzetű, illetve a kiváló eredményeket elérő diákjaink számára biztosítani tudjuk az ingyenes
felsőoktatást. (Bachelor ösztöndíj - már az első félévtől! Menedzser ösztöndíj - közvetlen vállalati támogatással.
Kiválósági ösztöndíj – a legjobbaknak.)
Nem tévesztjük szem elől azonban azt sem, hogy az egyetem kreatív emberek tudásközössége is. Ennek
szellemében egymás értékeit, tudását tisztelő és megbecsülő partneri kapcsolatot ajánlunk fel a hallgatóinknak.
Kollégáim és a magam nevében honlapunk Látogatóinak, a nappali és levelező tagozatos hallgatóinknak a
közös gondolkodáshoz, a közös tettekhez is erőt, jó egészséget kívánok!
Jó szerencsét!
Dr. habil Fábián Attila
dékán
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A kar székhelye: Sopron
Sopron Magyarország nyugati határa mellett, az
Alpokalján, Bécstől 60 km-re, Budapesttől 220 km-re
található. A város a Soproni-hegység és a Fertő-tó
melletti Balfi-dombság között, az Ikva patak völgyében
fekszik. A környék mikroklímája kedvez a
bortermelésnek: Sopron a „kékfrankos fővárosa”. A
város területe 16.906 hektár, lakóinak száma 57.210 fő.
Újkőkori, réz- és bronzkori leletek tanúsága szerint a
terület az őskor óta lakott. Az észak-déli borostyánkőút
és az ősi kelet-nyugati irányú távolsági útvonal
metszésében a római korban egy Scarbantia nevű város
állt. Fóruma a mai Fő tér helyén volt. A népvándorlás
korában az egykor virágzó Scarbantia élettelen
romvárossá vált, új település csak a honfoglalás után jött
létre itt.
A IX –XI. század környékén a régi római városfalat kiegészítették és felépült a vár is. Ekkor kapta magyar
nevét, Suprun nevű ispánjáról. A helyet 1153-ban már fontos várként említik. A vár köré szerveződő település
a XIIII. században fejlődött várossá. Ennek jogi dokumentuma, a városi kiváltságokat tartalmazó
szabadalomlevél a cseh-magyar háború idején született. 1273-ban II. Ottokár cseh király árulás következtében
elfoglalta a várat. Annak ellenére, hogy Ottokár túszként magával vitte a város előkelőinek gyermekeit, Sopron
1277-ben megnyitotta kapuit IV. László király előtt, akinek így sikerült visszafoglalnia, ezért jutalmul szabad
királyi várossá tette. Az oklevél fontos állomása volt a fejlődésnek, melynek eredményeképpen Sopron a XIV.
századi Magyarország legfontosabb – ún. tárnoki – városai közé emelkedett.
Növekedését nem gátolták az oszmán háborúk sem. 1529-ben a törökök feldúlták ugyan a várost, ám az nem
került török hódoltság alá. A megszállt területekről sokan menekültek Sopronba. A város így lassan a
törököktől szabad terület központjává vált, melynek feladata az európai kultúra befogadása és közvetítése volt a
három részre szakadt ország felé. Jelentőségét jelzi, hogy 1553-ban, 1622-ben, 1625-ben, 1635-ben és 1681ben országgyűlést is tartottak itt. Sopron e mellett a reformáció magyarországi terjedésének egyik központjává
is vált. 1557-ben már evangélikus líceum működött a városban, melynek szellemi kisugárzása a Dunántúl
egészére kiterjedt. E szellemi erőt testesítette meg a város tudós polgármestere, Lackner Kristóf, aki 1604-ben
megalakította az első magyar tudós társaságot. Sopron határ menti helyzetéből azonban nem csupán előnyök
származtak. Bocskai hadai 1605-ben feldúlták a várost. A következő évtizedekben ezért a soproniak még
jobban megerősítették városukat, új bástyák és városfalak épültek. A Rákóczi-szabadságharcot a város nem
támogatta.
1676-ban hatalmas tűzvész pusztított Sopronban, amelyben a város nagyobb része leégett. Ezután a régi
középkori épületek helyén barokk épületeket emeltek, alakult ki a mai belváros és építették újjá a Tűztornyot is.
A nagyjából egységesen barokk arculat nemcsak külsőségeiben tette újjá a várost. Életmód és kultúra terén a
városépítészethez hasonlóan sokat lépett előre a XVIII. század idején.
A következő században a magyar reformkor eredményei, és a korszak politikusi nagyságai segítették a
továbblépést. A nagycenki birtokos, gróf Széchenyi István ösztönzésére épült meg a Dunántúl első vasútja,
amely Sopront Bécsújhellyel és Béccsel kötötte össze. Mivel közel van a határhoz, a szabadságharcban Sopront
korán megszállták az osztrák hadak. A szabadságharc után a város a Dunántúl egészére kiterjedő igazgatási
hatáskörrel rendelkezett. Az ide települő adminisztráció is hozzájárult, ahhoz a fejlődéshez, mely a dualizmus
korában hatalmas lendületet kapott és a millennium idején teljesedett ki. Sopron szépen fejlődött egészen a XX.
század elejéig, bár – más nyugat-dunántúli városokhoz képest – fejlődése lelassult és gazdasági súlya csökkent.
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1921-ben, a trianoni békeszerződés után népszavazás
döntötte el, hogy Sopron és a környező nyolc község
melyik
országhoz
tartozzon.
A
soproniak
Magyarország mellett döntöttek, ekkortól hívják „a
leghűségesebb városnak” (Civitas fidelissima). A
szavazás napja, december 14-e – a Hűség Napja – azóta
is Sopron és Magyarország ünnepe. A határok
meghúzása, megyéje egy részének elvesztése komoly bajt jelentett a városnak, melyet azonban enyhített a
selmecbányai akadémiai Sopronba költöztetése, és a két háború közötti korszak kiváló várospolitikája. Utóbbit
Sopronyi-Thurner Mihály, a népszavazás magyar sikeréért legtöbbet tevő polgármester irányította, 1918-tól
1941-ig.
A város és polgársága sokat szenvedett a II. világháborúban, 1944-45-ben több légitámadás is érte. A háború
1945. április 1-jén ért véget a városban és környékén. A háborút követően több kényszerintézkedés sújtotta
Sopront. Német lakosságának jelentős részét kitelepítették. A vasfüggöny szomszédságában elkerülték a
fejlesztések. 1950-ben elvesztette megyeszékhelyi rangját. Sopron kistérségi szerepkörét először járási
székhelyként élte meg, majd ezek megszűnte után az egykori járásától kiterjedésben nem sokkal különböző,
mintegy 40 település számára a középfokú ellátás központja lett.
Sopron és környéke – történelme során – több, egymást váltó, virágzó és hanyatló korszakot élt meg. A
különböző korokban más- és másfajta gazdasági tevékenységek játszottak meghatározó szerepet. Sopron a XVI.
században az ország egyik legnagyobb szarvasmarhapiaca és a német tartományokba irányuló borkereskedelem
központja volt. A XVIII. században bekapcsolódott a Bécs és környéke felé irányuló gabonakereskedelembe, s
egyúttal a sertéskereskedelem egyik fő központjává vált. A kereskedelem egészen a XIX. század közepéig
virágzott. Az I. világháború után súlyos gazdasági helyzetéből a város a turisztikai és az üdülési lehetőségekkel,
valamint a textiliparával talált kiutat.
A „vasfüggöny” Sopront és környékét nemcsak Ausztriától, de az ország vidékeitől is elkülönítette. Az
elszigeteltség csak a ’70-es években kezdett oldódni. Bár a II. világháború után Sopronban is jelentős ipari
fejlődés bontakozott ki, a város barokk arculatát sikerült megőrizni. A 60-as,70-es években a városban igen
jelentős műemlékvédelmi munkálatok folytak, s a látványos eredmények, az elmúlt századok értékeit megőrző,
hagyományápoló törekvésekért a város méltán kapta meg 1975-ben a Műemlékvédelmi Európa Díj
aranyérmét. Sopron ma is a műemlékek városaként él a köztudatban. Budapest után az ország műemlékekben
második leggazdagabb városa. A város jelképének tekinthető Tűztorony, a hangulatos Fő tér a barokk
Szentháromság-szoborral, a Kecske templom, a Stornóház, Tábornok ház és a Fabricius ház – mind-mind az
elmúlt évszázadok kiemelkedő építészeti remekei – és ez még csak töredéke a város műemléki értékeinek.
Sopron 1991-ben megyei jogú városi rangot kapott. E kiemelt „szerepkörnek” megfelelően a városi ellátások
köre rendkívül széles. A nevelés-oktatási feladatokat az önkormányzat 5 bölcsőde, 14 óvoda, illetve tagóvoda, 6
általános iskola, és 6 középiskola fenntartásával látja el. Az oktatási intézményi ellátás sokszínűségét jelenti,
hogy az önkormányzati intézmények mellett más fenntartók is működtetnek intézményeket, így a Nyugatmagyarországi Egyetem 2 gyakorló- oktató óvodát, 1 gyakorló szakközépiskolát, az evangélikus és katolikus
egyházak 1 óvodát, 2 általános iskolát és három középiskolát. Országos beiskolázású a minisztériumi
fenntartással működő Kertészeti Szakképző Iskola. A városban két magánóvoda is működik. A soproni
székhelyű Nyugat-magyarországi Egyetemen Sopronban négy (erdészeti és faipari-, közgazdasági-, művészetiés pedagógiai-) karon oktatnak. A város és 40–50 km-es vonzáskörzetének járó- és fekvőbeteg ellátásában
kiemelkedő szerepe van a Soproni Erzsébet Kórháznak, amely egyben a Debreceni Orvostudományi Egyetem
oktatókórháza is. A soproni kórház a közelmúltban elindított egészségügyi reform keretében súlyponti kórház
szerepkört kapott, amely hosszútávon biztosítja a magas színvonalú járó- és fekvőbeteg ellátást. A Soproni és
Balfi Szanatóriumnak elsősorban a szív- és mozgásszervi betegségekben szenvedők gyógyításában,
rehabilitációjában van fontos szerepe.
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A Nyugat-magyarországi Egyetem
A Nyugat-magyarországi Egyetem országos és regionális szerepű,
nemzetközileg is jelentős felsőoktatási intézmény, a nyugatmagyarországi régió szellemi, oktatási és kutatási központja.
Az egyetem karai nagy múltú oktatási intézmények, amelyekben
az oktatás évszázados hagyományokra tekint vissza.
Az Erdőmérnöki Kar jogelődje a Selmecbányán III. Károly által
1735-ben alapított Bányatisztképző Iskola, melyet Mária Terézia
1762-ben akadémiai rangra emelt. 1919-ben, miután Selmecbánya
a megalakuló Csehszlovákiához került, a főiskola Sopronba
települt át. Az Erdőmérnöki Karon belül 1957-ben elindult a
faipari mérnökök képzése, majd az önálló Faipari Mérnöki Kar létrehozásával 1962-ben megalakult az
Erdészeti és Faipari Egyetem.
Az Erdőmérnöki Karon erdőmérnöki, környezetmérnöki, környezettani, természetvédelmi mérnöki és vadgazda
mérnöki diplomákat szerezhetnek a hallgatók.
A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon faipari, könnyűipari és ipari termékés formatervező mérnököket, gazdasági informatikusokat, iparművészeket, építőművészeket képeznek.
Sopronban a Gyermekkert Egylet 1874-ben indította az első óvóképző tanfolyamot. Az Isteni Megváltó
Leányai rend óvóképző intézete 1899-ben kezdte meg működését. A Benedek Elek Pedagógiai Kar
napjainkban az óvodapedagógus, a német nemzetiségi óvodapedagógus, a szociálpedagógus és a csecsemő- és
kisgyermeknevelő képzések hazai bázisa.
A Közgazdaságtudományi Kart a kor kihívásaira válaszolva hozta létre a Nyugat-magyarországi Egyetem
2000-ben. A közgazdaságtudományi képzés azonban már ezt megelőzően, 1995-ben megindult, kezdetben
levelező, majd nappali formában.
A Nyugat-magyarországi Egyetem szellemiségét tekintve „zöld egyetem”. A természeti, társadalmi, emberi
környezetet az életminőség megőrzése és javítása érdekében igyekszik alakítani, karait és tevékenységét a
környezettudatos gondolkodásmód jellemzi. Ápolja az erkölcsi és emberi értékeket, célkitűzéseivel és
működésével a régió és az egész ország szellemi felemelkedését szolgálja.
A Nyugat-magyarországi Egyetem
Címe: 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Intézményi azonosító száma. FI 21 120

A Közgazdaságtudományi Kar története
A soproni egyetem őse a Selmecbányán III. Károly által 1735-ben
alapított Bányatisztképző Iskola, amelyet Mária Terézia 1770-ben
akadémiai rangra emelt. 1919-ben az intézmény Magyar Királyi
Bányászati és Erdészeti Főiskola néven Sopronban talált új
otthonra. 1962-ben létrejött az Erdészeti és Fa-ipari Egyetem,
amelynek keretében Erdőmérnöki, Faipari Mérnöki, és Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar működött. 1996-tól 1999-ig
az egyetem hivatalos neve Soproni Egyetem.
A felsőoktatásban zajló integráció eredményeképpen 2000. január
elsejétől a Soproni Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem
néven, Sopron székhellyel működött.
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A közgazdászképzés 1995-ben indult Sopronban levelező tagozaton. Az első nappali tagozatos évfolyam 1996
szeptemberében kezdte meg tanulmányait a Gazdálkodási Szakon. 1998 őszétől a gazdasági főiskolát végzettek
számára egyetemi szintre hozó képzés is indult.
A Kar – jogosítványaival élve – a 2000/2001-es tanévtől kezdve posztgraduális képzéseket is folytat. A
2002/2003-as tanévtől az eddigi képzések mellett felsőfokú szakképzéseket is indított.2001 szeptemberében
akkreditálták a Kar Doktori Iskoláját, így lehetőség nyílt PhD-fokozat megszerzésére és ezzel együtt
habilitációs eljárás lefolytatására is.
A 2016/17. tanévben a képzési kínálat a felsőoktatási szakképzésekből, alapképzésekből, mesterképzésekből,
szakirányú továbbképzésekből és doktori képzésből áll.

Egyetemi hagyományok
A XIX. század első felében a selmeci akadémián, elsősorban a bányászhallgatók között jellegzetes
diákszokások alakultak ki. Ezekre jellemző, hogy gyökereik valószínűleg évszázados szokásokból sarjaznak, a
német egyetemek közvetítésével kerültek át hazánkba, és számtalan szállal át vannak szőve a bányászathoz
fűződő szokásokkal, emlékekkel.
balekfogadás, balekvizsga
A selmeci akadémisták régi hagyománya, hogy az újdonsült
hallgatótársakat a helyi viszonyokkal, az akadémiai renddel és szokásokkal mielőbb meg kell ismertetni. A dékán az évkezdés előtt egy héttel a
leendő elsőéveseket Sopronba hívja, hogy órarend szerinti balekoktatáson
vegyenek részt. Az oktatást a firmák és felkért előadók végzik. Témája az
egyetem, szakma és a város története, diákhagyományaink, dalaink megtanítása, Sopron és környékének megismertetése, az ifjúsági kulturális és
sportélet bemutatása, túrák, kirándulások szervezése. Az oktatás elmaradhatatlan kelléke a „Nótáskönyv”, a legismertebb diákdalok szövegével.
A balekoktatásra a közvetlen stílus jellemző, hogy minden, az egyetemünkre felvett hallgató érezze: egy önmagát kritikusan építő diákközösségbe került, ez a közösség hagyományőrző és hagyományteremtő szabályok szerint él, s ennek tagjának lenni érdem.
A balekvizsgára szinte kivétel nélkül minden balek elmegy. A vizsga
időtartama általában két óra, befejezése után a közönség távozik, a firma
és balekévfolyam hallgatói rövid beszélgetésre ott maradnak. Itt
választanak firmát maguknak a balekok.
A balekbált novemberben, Katalin-nap táján rendezik. A díszbalek
megtisztelő feladata, hogy a rektor üdvözlő, megnyitó szavai után felcsendülő keringőre felkérje annak nejét, és
vele táncolja az első táncot.
A szakestélyek
Selmeci örökségünk egyik legkedvesebb és legszínesebb eseménye a szakestély. A szakestély lényege a rituális
szabályok szerinti ivással egybekötött együttes nótázás, jókedv, humor, barátságos együttlét. A szakestély
ünnepélyes alkalom, optimális létszáma 50-150 fő. A szakestélyeken csak meghívottak vehetnek részt, akik
keresztelt egyetemi polgárok. Erre az alkalomra csak illendő öltözékben lehet megjelenni, lehetőség szerint
egyenruhában.
A hivatali beosztások a szakestély tartamára elvesztik érvényüket. Megkülönböztetett szerepe a szakestély
tisztségviselőinek van.
Nevezetesebb szakestélyek
balekkeresztelő szakestély
A szakestélyre a balekvizsga után, általában november elején kerül sor. A balek keresztapát és keresztanyát
választ a firmák társaságából, akik a sörrel való megkeresztelés után új nevet is adnak a baleknak.
Stafétaátadó szakestély
A leköszönő firmák a szakestélyen átadják tisztségeiket az addigi balekoknak.
Firmaavató szakestély
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A firmák befogadják balekjaikat, és firmává avatják őket. Ilyenkor a firmajelöltek névre szóló korsót kapnak.
Szalag- és korsóavató szakestély
A szakestély a jelenlevőket búcsúzókká nyilvánítja.
Gyászszakestély
A keresztelt egyetemi polgár vagy oktató elhalálozásakor, emlékére gyászszakestélyt tartanak.
balekszámláló szakestély
Jelképesen a levizsgázott balekok számbavételére szolgál.
Felező szakestély
Az ötödik félév végén tartják, és az egyetemen eltöltött időszak felét jelképezi.
Egyesített szakestély
A selmeci hagyományok szerint élő testvérkarok diákjai közösen tartanak szakestet.
Valétálás
A valétálás a valétaszalag feltűzésével kezdődik a
valétaszakestélyen. Ekkor történik a hattyútollazás is. A
ballagásra május második felének első szombatján kerül
sor. Délután a valétálókat búcsúztató negyedéves évfolyam
szervezésében karneváli menet vonul végig a városon. A
valétálás megszervezése a valétabizottság feladata.
A ballagási menet elején haladnak a firmák
bányászlámpákkal a kezükben, szalamandermenetben.
Őket követik a valétálók négyesével egymásba karolva,
őket két oldalról fáklyások sora kíséri. Közben
felhangzanak az ősi valétáns nóták. A menet a városkapun
át a Városháza előtti térre vonul, itt a valétálók elbúcsúznak a várostól, Sopron nevében pedig a polgármester
búcsúzik tőlük.
A napot a valétabál zárja, amikor a szalaglevételre is sor kerül, a rektor ünnepélyes búcsúszavai után. A
valétaelnök átadja szalagját az utána következő évfolyam leendő valétaelnökének.
Az egyenruha
A II. világháború után a hallgatók évekig nem hordhatták egyenruháikat. Az erdészeknek az 1971-es Vadászati
Világkiállítás kapcsán engedélyezték hivatalosan az egyenruha viseletét.
A mai egyenruhákon kevesebb folt van, mint a régieken. Megtalálható többek között az állományjelző a bal
mellnél, az évfolyamcímer a jobb felkaron, a bal felkaron a kar színének megfelelő pajzson a megkezdett
félévek számát jelző sárga csíkok, címerek, jelvények. A közgazdász egyenruha neve: Veblen.
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Megközelíthetőség

A Közgazdaságtudományi Kar címe: 9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
Autóval
Budapest felől a Győri út–Csengeri utca–Mátyás király utca–Kis János utca (Széchenyi tér)–Erzsébet utca
útvonalon.
Bécs felől a Lackner Kristóf utca–Ógabona tér–Petőfi tér–Széchenyi tér–Erzsébet utca útvonalon.
Vonattal
Érkezés a GySEV pályaudvarra, onnan gyalogosan a Mátyás király utca–Deák tér–Erzsébet utca, vagy az
Állomás utca–Erzsébet utca útvonalon.
Autóbusszal
a Csengery utcai megállónál leszállva: a Mályás király utca–Deák téren keresztül gyalogosan,
a Várkerületi megállónál leszállva: a Széchenyi téren keresztül gyalogosan,
a Buszpályaudvarnál leszállva, a Lackner Kristóf utca–Ógabona tér–Petőfi tér–Széchenyi tér útvonalon
gyalogosan, vagy helyközi járattal az Erzsébet utcáig, a felszállás utáni második megállóig (megfelelő
buszjáratok: 1, 2, 5, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20).
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Az Erzsébet utcai campus
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A Szombathelyi Konzultációs Központ
Címe: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2
Karunk a Savaria Egyetemi Központban konzultációs lehetőséget biztosít a felvételi eljárás során erre a képzési
helyszínre felvett hallgatók részére.

A konzultációs központ szakmai vezetője:
Némethné dr. Tömő Zsuzsanna
egyetemi docens
(36 94) 504-319
nemethne.tomo.zsuzsa@nyme.hu

Titkár:
Gergácz Ibolya
oktatásszervező
(36 94) 504-319
gergacz.ibolya@nyme.hu

A budapesti konzultációs központ
Címe: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
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A Közgazdaságtudományi Kar vezetése
Dr. habil Fábián Attila
dékán, intézetigazgató, egyetemi docens
(36 99) 518-119
ktkdekan@nyme.hu

Dr. Koloszár László
oktatási és hallgatói szolgáltatásokért felelős dékánhelyettes, egyetemi docens
(36 99) 518-261
koloszar.laszlo@nyme.hu

Dr. Czeglédy Tamás
nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, egyetemi docens
(36 99) 518-451, 518-197
czegledy.tamas@nyme.hu
Dr. Wilfing János
hivatalvezető, egyetemi főtanácsos
(36 99) 518-253
wilfing.janos@nyme.hu

A Közgazdaságtudományi Kar szervezeti felépítése
Kari Tanács
DÉKÁN

Hallgatói Önkormányzat

Dékáni Hivatal

Oktatási és hallgatói szolgáltatásokért felelős
dékánhelyettes

Doktori Iskola

Nemzetközi és tudományos dékánhelyettes

Közgazdasági és
Módszertani Intézet

Nemzetközi és
Regionális
Gazdaságtani Intézet

Pénzügyi és
Számviteli Intézet
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Üzleti Tudományok
Intézet

A Közgazdaságtudományi Kar szervezeti egységeinek munkatársai
A kar képzéseinek szakfelelősi rendszere
Közgazdasági és Módszertani Intézet
Dr. Gilányi Zsolt
Dr. Závoti József
Dr. Kulcsár László
Dr. Horváth Csanád
Dr. Hoschek Mónika
Dr. Karner Cecília
Dr. Obádovics Csilla
Dr. Tóth Zsolt
Székely Klára
Dr. Resperger Richárd
Tarjányiné Dabóczi Tünde
Kövesháziné P. Erika
Dr. Katona Györgyné
Rafiei Arman
Samu István

intézetigazgató

egyetemi docens
egyetemi tanár
egyetemi tanár
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens
adjunktus
tanársegéd
tanársegéd
főtanácsadó
intézeti titkár
doktorandusz
doktorandusz

Az intézethez tartozó képzések:
Mesterszak:
Közgazdálkodás és közpolitika
Közgazdász-tanár
Szakirányú továbbképzés:
Egészségügyi menedzsment
Gazdasági szakokleveles ápoló
Gyógyszerész-közgazdász
Hivatalos statisztika
Orvos-közgazdász

Szakfelelős:
Szakfelelős:

Dr. Gilányi Zsolt
Dr. Karner Cecília

Szakfelelős:
Szakfelelős:
Szakfelelős:
Szakfelelős:
Szakfelelős:

Dr. Karner Cecília
Dr. Karner Cecília
Dr. Karner Cecília
Dr. Obádovics Csilla
Dr. Karner Cecília

Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet
Dr. Fábián Attila
Dr. Kiss Edit Éva
Dr. Eleonóra Marisová
Dr. Czeglédy Tamás
Dr. Jankó Ferenc
Dr. Pogátsa Zoltán
Dr. Tóth Imre
Dr. Tóth Balázs
Bazsóné Bertalan Laura
Horváth Ágnes
Nedelka Erzsébet
Kocsi-Szabó Gabriella
Hegedűs Judit

intézetigazgató

egyetemi docens
egyetemi tanár
egyetemi tanár
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens
adjunktus
tanársegéd
tanársegéd
tanársegéd
intézeti titkár
doktorandusz

Az intézethez tartozó képzések:
Felsőoktatási szakképzési szak:
Nemzetközi gazdálkodási
Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány
Alapszak:
Nemzetközi gazdálkodás
Mesterszak:
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
Regionális és környezeti gazdaságtan
Szakirányú továbbképzés:
Egészségügyi minőségbiztosítás
Egészségügyi szóvivő
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Szakfelelős:

Dr. Czeglédy Tamás

Szakfelelős:

Dr. Czeglédy Tamás

Szakfelelős:
Szakfelelős:

Dr. Pogátsa Zoltán
Dr. Jankó Ferenc

Szakfelelős:
Szakfelelős:

Dr. Fábián Attila
Dr. Fábián Attila

Üzleti Tudományok Intézet
Dr. Juhász Lajos
Dr. Markus Mau
Dr. Székely Csaba
Dr. Egyed Krisztián
Dr. Koloszár László
Dr. Kópházi Andrea
Dr. Nicole Mau
Dr. Mészáros Katalin
Némethné Dr. Tömő Zsuzsa
Dr. Szabó Zoltán
Németh Nikoletta
Dr. Keresztes Gábor
Dr. Pirger Tamás
Szabó Erika
Rosta Dóra
Ékes Szeverin Kristóf
Mizda Balázs Károly
Pankotay Fruzsina Magda

intézetigazgató

egyetemi docens
egyetemi tanár
egyetemi tanár
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens
adjunktus
tanársegéd
tanársegéd
tanársegéd
intézeti titkár
doktorandusz
doktorandusz
doktorandusz

Az intézethez tartozó képzések:
Felsőoktatási szakképzési szak:
Gazdálkodási és menedzsment
Kis- és középvállalkozási szakirány
Projektmenedzsment szakirány
Kereskedelem és marketing
Kereskedelmi logisztika szakirány
Turizmus-vendéglátás
Turizmus szakirány
Alapszak:
Gazdálkodási és menedzsment
Gazdálkodási és menedzsment (német nyelven)
Kereskedelem és marketing
Mesterszak:
Turizmus-menedzsment
Vállalkozásfejlesztés
Vezetés és szervezés
Szakirányú továbbképzés:
Executíve MBA
Humánmenedzsment
Jogász-közgazdász
Mérnök-közgazdász

Szakfelelős:
Szakfelelős:

Dr. Juhász Lajos
Dr. Juhász Lajos

Szakfelelős:

Némethné Dr. Tömő Zsuzsa

Szakfelelős:

Dr. Egyed Krisztián

Szakfelelős:
Szakfelelős:
Szakfelelős:

Dr. Székely Csaba
Dr. Székely Csaba
Némethné Dr. Tömő Zsuzsa

Szakfelelős:
Szakfelelős:
Szakfelelős:

Dr. Szabó Zoltán
Dr. Juhász Lajos
Dr. Markus Mau

Szakfelelős:
Szakfelelős:
Szakfelelős:
Szakfelelős:

Dr. Juhász Lajos
Dr. Kópházi Andrea
Dr. Juhász Lajos
Dr. Juhász Lajos

Pénzügyi és Számviteli Intézet
Dr. Szóka Károly
Dr. Ambrus Rita
Dr. Katits Etelka
Dr. Pataki László
Dr. Széles Zsuzsanna
Dr. Vágyi Ferenc
Dr. Varga Imre
Tóthné Dr. Szabó Erzsébet
Dr. Juhász Zita
Dr. Kovács Róbert
Dr. Kovács Tamás
Dr. Fóriánné Horváth
Margit
Horváthné Józsa Ágnes
Józsa Mónika
Cziráki Gábor
Csányi Anita
Durgula Judit

intézetigazgató

egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens
egyetemi docens
adjunktus
adjunktus
adjunktus
főtanácsadó
intézeti titkár
intézeti titkár
doktorandusz
doktorandusz
doktorandusz
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Az intézethez tartozó képzések:
Felsőoktatási szakképzési szak:
Pénzügy és számvitel
Pénzintézeti szakirány
Alapszak:
Pénzügy és számvitel
Mesterszak:
Számvitel

Szakfelelős:

Dr. Vágyi Ferenc

Szakfelelős:

Dr. Vágyi Ferenc

Szakfelelős:

Dr. Széles Zsuzsanna

Dékáni Hivatal
Dr. Wilfing János
Árendásné Fekete Márta
Dénes Hargita
Kontor-Som Veronika
Molnár Gyöngyi
Müll Anita
Somos Krisztina
Takács Eszter
Takács János
Csóka Csilla
Horváth Krisztina

ügyvivő szakértő
ügyvivő szakértő
intézeti munkatárs
doktori iskolai munkatárs
gazdasági koordinátor
dékáni titkár
külügyi előadó
általános előadó
gépkocsivezető
titkár (GYES)
titkár (GYES)

hivatalvezető

Szombathelyi Konzultációs Központ
Gergácz Ibolya
Kovács Zsuzsanna

titkár
titkár

NymE Központi Könyvtár és Levéltár Kari tagkönyvtár
Hipságh Gyöngyi

általános előadó (könyvtáros)
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Hallgatói Szolgáltatások Központja
A Diákcentrum 2006-ban alakult azzal a céllal, hogy a kar hallgatói –
házon belül – minden olyan oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatást igénybe tudjanak venni, amelyre a képzés ideje alatt
szükségük lehet.
A Diákcentrum A Soproni Felsőoktatási Alapítvány gondozásában működik. A szolgáltatások körét – a
hallgatói igények alapján – folyamatosan bővítjük. Mára már a fénymásolástól, a jegyzetek értékesítésén túl
egészen a diplomakötésig minden hallgatói igényt ki tudunk elégíteni házon belül.
Megtalálható a KTK épületének első emeletén.

Lelkigyakorlatok – ökumenikus szoba
Szem előtt tartjuk hallgatóink szellemi és lelki fejlődését, felfrissülését, ezért az épület II. emeletén kialakításra
került egy ökomenikus szoba, ahol lelkigyakorlatokon, illetve mentálhigiénés tanácsadáson való részvételre van
lehetőség.
Minden hétfőn 12.10–12.50-ig Gabnai Sándor evangélikus lelkész várja a lelki felfrissülést igénylő barátait.
Minden páros hét keddjén 16.00 órától Henczel Szabolcs egyetemi lelkész várja hallgató barátait.

Fogyatékos Hallgatók Esélyegyenlőségét Biztosító Bizottság (EBB)
Az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, fogyatékossággal élő hallgatók mentesítésre irányuló kérelmeiket
a kari koordinátorokon keresztül nyújthatják be a bizottsághoz. A bizottság a kérelemről a beérkezést követő 30
napon belül dönt. A bizottság egyebekben a Hallgatói Követelményrendszer V. fejezete alapján jár el.
A bizottság elnöke: Dr. Závoti Józsefné, egyetemi docens, rektori koordinátor
Elérhetősége: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Szociális- és Neveléstudományi Intézet
9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.
Telefon: 06-99-518-925
E-mail: zavoti.jozsefne@nyme.hu
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A Közgazdaságtudományi Kar nemzetközi kapcsolatai
A Közgazdaságtudományi Kar széles nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik a külföldi felsőoktatási
intézmények körében.
Hallgatóink különböző mobilitási programok közül válogathatnak, cserediákként tanulmányokat folytathatnak a
külföldi partneregyetemeken, az alapszakos hallgatók a kötelező szakmai gyakorlatukat külföldön is
teljesíthetik. Nemzetközi gazdálkodás alapszakos hallgatóinknak lehetőségük van kettős diploma
megszerzésére is: a hallgatók kreditjeiknek egy részét a külföldi partnerintézetben szerzik meg, és ezzel
jogosulttá válnak a partner egyetem diplomájának megszerzésére is.
Karunk kezdeményezésére jött létre 2014. május 23-án az Amber Road (Borostyánkő út) Közép-európai
Gazdaságtudományi Karok hálózata. A résztvevő karok fő célja a közös hálózat kialakításával, a nemzetközi
kapcsolatok bővítése és megerősítése, a hallgatói és oktatói mobilitás, valamint a közös kutatási tevékenység
elősegítése, közös képzések kidolgozása. Az Amber Road hálózat honlapja:
http://www.amberroadnetwork.com/ .
A hallgatók az aktuális pályázati felhívásokról, a különböző külföldi ösztöndíjakról a kar honlapján, a
http://palyazat.ktk.nyme.hu/nkp oldalon tájékozódhatnak, valamint az alábbi linkeken olvashatnak:
Erasmus+ program:
Tempus Közalapítvány honlapja – http://www.tka.hu
Európai Bizottság Erasmus+ honlapja:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm
CEEPUS program:
Tempus Közalapítvány honlapja – http://www.tka.hu
CEEPUS csereprogram honlapja – http://www.ceepus.info/
A hallgatói mobilitási programmal foglalkozó munkatárs:
Somos Krisztina
külügyi előadó
(36 99) 518-120
somos.krisztina@nyme.hu
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Horvátország

Ausztria

University of Zagrab, Zagreb
(Zágráb)

Donau-Universität, Krems
kutatási programok, oktatási
együttműködés, Erasmus+ program
szerződéses kapcsolat

Erasmus+ program szerződéses
kapcsolat, együttműködési
megállapodás

Fachhochschule Burgenland GmbH
– Eisenstadt

Kína

oktatási együttműködés, Erasmus+
program szerződéses kapcsolat,
CEEPUS programban való
együttműködés, közös (joint) PhD
program, együttműködési
megállapodás

Fujian Normal University,
Fuzhou
kutatási és oktatási együttműködés

Lengyelország

Institut der Regionen Europas,
Salzburg

Katowice School of Economics

együttműködési megállapodás

Erasmus+ program szerződéses
kapcsolat

University of Economy in
Bydgoszcz (Wyższa Szkoła
Gospodarki), Bydgoszcz

Csehország
Tomas Bata University (Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně), Zlín

Erasmus+ program szerződéses
kapcsolat, együttműködési keretmegállapodás

Erasmus+ program szerződéses
kapcsolat, együttműködési
megállapodás
Litvánia
Finnország

International School of Law and
Business (Tarptautinė teisės ir
verslo aukštoji mokykla), Vilnius

Seinäjoki University of Applied
Sciences (Seinäjoen
ammattikorkeakoulu), Seinäjoki

Erasmus+ program szerződéses
kapcsolat, együttműködési keretmegállapodás

Erasmus+ program szerződéses
kapcsolat, oktatási együttműködés,
kettős diploma (double degree)
program
Mexico
Hollandia
Fontys Internationale Hogeschool
Economie, Venlo

Tecnológico de Monterrey,
Chihuahua

Erasmus+ program szerződéses
kapcsolat, oktatási együttműködés,
PhD program

oktatási együttműködés,
együttműködési megállapodás
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Németország

Szerbia
Alanus Hochschule für Kunst
und Gesellschaft, Alfter bei Bonn
Erasmus+ program szerződéses
kapcsolat

Újvidéki Egyetem (Universitet u
Novom Sadu), Szabadka (Novi
Sad)
oktatási és tudományos
együttműködés,együttműködési
keretmegállapodás

Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg, Freiburg
Erasmus+ program szerződéses
kapcsolat

Szlovákia
Közgazdaságtudományi Egyetem
(Ekonomická univerzita v
Bratislave), Pozsony
oktatási és tudományos
együttműködés, Erasmus+ program
szerződéses kapcsolat, közös (joint)
PhD program

FOM Hochschule für Oekonomie
& Management, Essen
Erasmus+ program szerződéses
kapcsolat, oktatási együttműködés,
együttműködési megállapodás

Szlovák Agrártudományi
Egyetem (Slovenská
Polnohospodárska Univerzita v
Nitre), Nyitra (Nitra)
oktatási és tudományos
együttműködés, Erasmus+ program
szerződéses kapcsolat, CEEPUS
program

Hochschule für Wirtschaft und
Recht, Berlin
Erasmus+ program szerződéses
kapcsolat

Szlovénia

Trier University of Applied
Sciences, Umwelt-Campus
Birkenfeld, Birkenfeld
Erasmus+ program szerződéses
kapcsolat

University of Maribor, Maribor
Erasmus+ program szerződéses
kapcsolat, együttműködési keretmegállapodás

Hochschule Kempten, Kempten
(Allgäu)
Erasmus+ program szerződéses
kapcsolat, együttműködési keretmegállapodás

Románia
Partiumi Keresztény Egyetem
(Universitatea Creştină Partium),
Nagyvárad (Oradea)
együttműködési megállapodás,
Erasmus+ program szerződéses
kapcsolat
Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Gazdaság- és
Humántudományok Kar
(Universitatea Sapientia
Facultatea De Ştiinţe Economice
şi Umaniste), Csíkszereda
(Miercurea Ciuc)
oktatási tevékenység, Erasmus+
program szerződéses kapcsolat
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Központi Könyvtár
Az egyetemi könyvtár a kollégiumokhoz és az étkezdéhez közel,
külön épületben található.
Igen sok kiadvány található itt, elsősorban az erdészet és a faipar
területéről, de minden egyéb szakterületen elmélyedhet az olvasó. A
könyvtári könyvek használata mellett lehetőség van a könyvtárközi
kölcsönzésre, számítógép-használatra, és sok egyéb szolgáltatás
igénybevételére is. A könyvtár
emellett számos elektromos adatbázishoz is hozzáférést biztosít az
egyetemi oktatók és hallgatók számára.
További információk, a könyvtár
elérhetőségei:
NYME Központi Könyvtár
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel.: 99 / 518-223,
Fax: 99 / 518-287
E-mail: library@nyme.hu
Honlap: http://ilex.efe.hu

Kari Könyvtár
A KTK oktatói és hallgatói számára az Erzsébet utcai épület I. emeletén könyvtár terem áll rendelkezésre. A
hallgatók részére a könyvek és folyóiratok nyitott polcos elrendezésben találhatóak. A könyvtárban idegen és
magyar nyelvű állnak rendelkezésre. Emellett jelentős a szakkönyvállomány, amelynek bővítése a Kar
kiemelkedő feladata.
A könyvtár számára rendelkezésre álló olvasószoba jó feltételeket biztosít az igénybevevőknek kellő számú
számítógépes (internetes) hozzáféréssel együtt. A Kar Erzsébet utcai épületében a kutatási tevékenység
végzésére rendelkezünk kari és intézeti könyvtárral kölcsönzési és helyben olvasási lehetőséggel – amit a
hallgatók és kutatók folyamatosan igénybe vesznek.
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Hallgatói szervezetek
Hallgatói Önkormányzat
Az Egyetemen és a Karon is működik a Hallgatói Önkormányzat, akik segíthetnek a
hallgatók ügyes-bajos dolgainak intézésében. A HÖK igyekszik támogatni a Kar
hallgatóit a juttatási és térítési ügyekben, valamint a szociális helyzet javítására szánt
szociális segélyek felől is ők határoznak. Céljuk továbbá, hogy minden diák a
megfelelő körülmények közt tudjon tanulni, illetve képes legyen felkészülni a tanulmányi számonkérésekre. Rendkívüli esetek során is segítséget tud nyújtani a rászoruló hallgatóságnak, amennyiben úgy határoz, hogy méltó a hallgatóság a támogatásra, legyen ez bármilyen jelleg-. Sok hasznos információt található a honlapon,
illetve a HÖK irodában.
A HÖK elérhetőségei: http://hok.ktk.nyme.hu/
Közgazdász Hallgatói Burs Egylet
Az Egyesület legfőbb célja a Selmeci diák hagyományok szellemiségének jegyében,
a közgazdász hallgatók összefogása és segítése, a diákéletet színesítő rendezvények
Az Egyletben minden évfolyam képviselteti magát, így a problémák, megoldandó
feladatok, és lehetőségek több szemszögből értékelhetők, biztosítható az évfolyamok
közötti párbeszéd, együttműködés valamint a keresztelt hallgatóságot érintő
programok és kulturális rendezvények hatékony szervezése. A Burs Egylet szervezeti
felépítése úgy került kidolgozásra, hogy a bolognai rendszerben is megfelelő keretet
adjon a Selmeci Hagyományok megőrzéséhez és továbbadásához.
e-mail cím: bursegylet@ktk.nyme.hu

Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium
A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Gidai Erzsébet
Közgazdaságtudományi Szakkollégiuma a Kar hallgatóinak szellemi és közösségi,
kritikai és értékközvetítő műhelyeként működik. A Szakkollégium magas színvonalú
szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm szervezet, melynek célja a
társadalomtudományokban és azok társadalompolitikai alkalmazásában jártas szakemberek igényes képzése.
Tevékenységét a Szakkollégium Mozgalom alapelveire (Szakkollégiumi Charta) építve szervezi.
A Szakkollégium célja olyan értelmiségiek nevelése, akik a lehető legmagasabb szintre törekednek
szakmájukban, szorgalmukkal, életvitelükkel példát mutatnak hallgató társaiknak, sokoldalú tájékozottságuk és
elkötelezettségük révén hasznos tagjaivá válnak a társadalomnak.
A Szakkollégium a hallgatói öntevékenységre épülő alternatív közösségi létforma kereteinek kialakításával,
előadás-sorozatok, kurzusok, viták, tréningek, konferenciák, közösségi programok szervezésével és az
együttlakáshoz szükséges feltételek biztosításával kívánja céljait megvalósítani.
Célja továbbá a középiskolai tanulmányokat folytató diákok pályaorientációjának segítése a gazdasági szakma
irányába.
A szakkollégium weblapja:
http://geksz.ktk.nyme.hu
A névválasztás a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának alapító dékánja előtti
tisztelgés. Szívügye volt a tehetséggondozás, kiemelten foglalkozott az érdeklődő hallgatókkal, irodája
dékánként is szó szerint nyitva állt minden tudást vágyó hallgató előtt. A szakkollégium hasonló, nyitott ajtó
szeretne lenni minden hallgató számára.
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Vállalati Kapcsolati Csoport
A Közgazdaságtudományi Karon működő Vállalati Kapcsolati Csoport a
gazdasági szférával való együttműködés lehetőségeinek feltérképezése és
fejlesztése céljából alakult meg. Köztudott és általánosan elismert tény, hogy a
gazdasági fejlődés meghatározó szereplői az egyetemek és egyben az a tudás,
mely az egyetemek falai mögött koncentrálódik, folyamatosan bővül és a
legmodernebb innovációk forrásaiként funkcionálnak. Ugyanilyen fajsúlyos
résztvevői a mai gazdaságunknak a vállalatok. Így azt gondoljuk, hogy a
vállalati tudást integrálni képes oktatás, a gyakorlatorientáltság és a szinergiák
feltárása kivételes fontossággal bírnak a hosszú távú közös sikerek elérése
szempontjából. Ezen összefüggés szellemében létrejött egy, a vállalati
kapcsolatok koordinálást végző, önkéntes hallgatókból álló projektcsoport, melynek részeseként Karunk egyedi
lehetőséget biztosítson arra, hogy a jól megalapozott elméleti tudás mellett, gyakorlatorientált egyedi szakmai
tudást és szemléletet tegyenek magukévá hallgatóink. A Vállalati Kapcsolati Csoport tevékenységi körébe
tartozik az üzleti szférával való együttműködési pontok feltárása és fejlesztése, kapcsolatok megteremtése és
ápolása, azaz Karunk egyfajta összekötő eleme a tudomány és a gazdasági szféra képviselői közt. Csoportunk
kisebb és nagyobb volumenű rendezvényeket szervez és bonyolít le. A rendezvények elsődleges célja a
kommunikációs felület biztosítása az üzleti szféra képviselői, akadémikusok, szakemberek, munkatársak és
hallgatóink között.

Mi is az a TDK?
A TDK előzménye, hogy a felsőoktatási intézményekben korábban egy-egy vezető
oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutatómunkát. A TDK vagy más
néven Tudományos Diákkör egy olyan csoport – bár mára a „kör” inkább laza
csoportként; többpólusú, konzulensek köré szervezett szakmai bázisként értelmezhető –,
ahol a hallgatók konzulenseik segítségével önálló tudományos kutatásokat folytatnak az
általuk választott területen. A lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán
túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók,
konzulenseik segítségével, a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott
részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg. Látható,
hogy a TDK munka sokkal inkább folyamatos, mint ad hoc jellegű tevékenység.
A Tudományos Diákkört a Kar Tudományos Diákköri Tanácsa fogja össze. A Kari TDT minden év
novemberében kari Tudományos Diákköri Konferenciát szervez, ahol lehetőség nyílik a Tudományos
Diákkörben folytatott kutatómunka bemutatására, összemérésére. A konferencia úgy kerül meghirdetésre, hogy
a dolgozat elkészítésére kellő idő álljon rendelkezésre. A benyújtott dolgozatokat független bírálók értékelik,
majd szóbeli prezentációra kerül sor. A legjobb pályaművek nemcsak értékes díjazásban részesülhetnek, hanem
képviselhetik a Kart a kétévente megrendezésre kerülő Országos Diákköri Konferencián (OTDK).
Oldalainkon fellelhetők a Kar eddigi TDK dolgozatainak adatai, eredményei, az elmúlt évek TDK dolgozatai,
az aktuális felhívások, a hozzájuk kapcsolódó letölthető anyagok, és egyéb érdekességek.







Miért jó dolog a TDK tevékenység?
Előkészülhet vele a diplomamunkára. Az itt elkészült mű nagyon jó alap, ráadásul értékelései születnek,
melyek rámutatnak a fejlesztés lehetőségeire is. Az arra érdemes művek jeles eredményű
diplomavédésként kerülnek elfogadásra!
Fejlesztheti, csiszolhatja az előadókészségét.
Az MA/doktori felvételinél extra pontokat kap.
Igény szerint, felkészítő kurzuson vehet részt.
Pénzt és egyéb díjakat nyerhet.
Jegyeket ajánlhatnak meg a dolgozatára.
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Megismerik a tanárok.
Extra ösztöndíj elnyerésére lehet lehetősége.
Szakmai felügyelet mellett gyakorolhatja a tudományos munkát, az Önt érdeklő témakört segítséggel
vizsgálhatja.
Megtanulhatja a tudományos kutatás rejtelmeit, módszertanát, alkalma nyílhat az egyetemi oktatáson
túlmutató szakmai vitákat lefolytatni, a megszerzett ismereteket integráltan, „terepen” hasznosítani, a
problémamegoldási képességét fejleszteni.
Egy jó dolgozattal a Kar hírnevét emelheti.
A Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke:
Dr. Juhász Lajos PhD egyetemi docens
99/518-464, juhasz.lajos@nyme.hu
A Kari Tudományos Diákköri Tanács titkára:
Dr. Koloszár László PhD egyetemi docens
99/518-461, koloszar.laszlo@nyme.hu
A Kari Tudományos Diákköri Tanács titkár-helyettese:
Dr. Tóth Balázs István PhD adjunktus
99/518-424, toth.balazs.istvan@nyme.hu
A Kari Tudományos Diákköri Tanács email-címe:
ktk-tdk@nyme.hu
A Kari Tudományos Diákköri Tanács honlapja:
http://tdk.ktk.nyme.hu
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Tanulmányi ügyintézés

A hallgatók tanulmányi ügyeivel az egyetemen az Egyetemi Tanulmányi Központ foglalkozik.
cím:
Sopron
postacím:
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
H-9401 Sopron, Pf. 132.
telefon:
+36 99 518 365
e-mail:
etk@nyme.hu
fax:
+36 99 312 240
honlap:
www.etk.nyme.hu
Az Egyetemi Tanulmányi Központ (ETK) folyamatosan frissülő honlapján nyújt tájékoztatást a fogadóórák
rendjéről, az aktuális szabályzatokról, a tanév rendjéhez kötődő fontos határidőkről.

A kar doktorandusz hallgatóinak tanulmányi ügyintézője, a doktori cselekmények adminisztrációjának felelőse:
Kontor-Som Veronika
a Doktori Iskola munkatársa
(36 99) 518-106
som.veronika@nyme.hu
Hozzá tartozó képzések:
doktori képzés nappali és levelező tagozat
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Fontos tudnivalók
A felvételtől függően a tanulmányok állami ösztöndíjas, illetve önköltséges finanszírozási formában kezdhetőek
meg. A hallgató első alkalommal beiratkozik a karra, majd a következő félévekben bejelentkezik, azaz a
tanulmányi rendszeren keresztül aktív vagy passzív félévet jelöl be. Passzív féléven tantárgy felvétele nem
lehetséges.
Az egyes tantárgyakhoz tartozó tantárgyi tematikák elérhetőek a kar honlapján:
http://tematika.nyme.hu/
Az oktatást segíti a kar e-learning portálja:
http://e-learning.ktk.nyme.hu
Az aktuális órarendekhez segédletek megtekinthetőek a kar honlapján, illetve a tárgyfelvétel után az egyedi
órarendeket a NEPTUN rendszer tartalmazza, amelyeket az Egyetemi Tanulmányi Központ készít.

A Neptun rendszer
A Neptun egy Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer, amelyet Magyarország legtöbb egyetemén
alkalmaznak. Feladata a hallgatók tanulmányaival kapcsolatos adatok nyilvántartása, és a tanulmányokhoz
kapcsolódó tevékenység – oktatásszervezés, diákhitel kezelés, teremnyilvántartás, statisztikakészítés, stb. –
támogatása. A hallgatók ezen a rendszeren keresztül tudják tanulmányi ügyeiket intézni (beiratkozás,
adategyeztetés, tárgyfelvétel, vizsgára jelentkezés, órarend és index megtekintés stb.), és lebonyolítani a
tanulmányaikkal kapcsolatos pénzügyeiket is, mint pl. a tandíj, költségtérítés díja, kollégiumi díj, eljárási díjak,
ismételt vizsgadíj és egyéb befizetések.
A 2008. évben történt meg a Neptun jelenlegi verziójának, az úgynevezett 3r-es Neptunnak a bevezetése.
Sajnos a rendszer korántsem tekinthető tökéletesnek, de a fejlesztők és az egyetemi karbantartók, Karok is
törekednek rá, hogy a hallgatók a legzökkenőmentesebben intézhessék Neptun ügyeiket.
A Neptun hallgatói modul elérhetősége: https://neptun3r.nyme.hu/hallgato
Fontos figyelmeztetés:
 ha e-mail címet változtat, ügyeljen rá, hogy a Neptunban is frissíteni kell, különben az oktatók és az
ügyintézők nem tudnak üzenetet küldeni,
 a jelszót célszerű időnként megváltoztatni.
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Ösztöndíjak az önköltséges képzésre felvett alapszakos hallgatók részére
A Közgazdaságtudományi Kar a Soproni Felsőoktatásért Alapítvánnyal összefogva az államilag finanszírozott
hallgatói létszám csökkentése miatt ösztöndíj alapot létesített. A Közgazdaságtudományi Kar célja, hogy
legalább annyi hallgatónak tudjon ösztöndíjat folyósítani, amennyi képzési helyet az állam a korábbi
években biztosított.
1. „Bachelor” ösztöndíj
Erre az ösztöndíj lehetőségre a legalább 370 felvételi pontot elért, a felvételkor a 25. életévét be nem töltött
hallgatók adhatják be pályázatukat. Ez a pályázati kiírás a felvételi pontszámok mellett a szociális helyzetet is
figyelembe veszi, 50-50 százalékos arányban. A Kar minden félév elején közzéteszi a pályázati kiírást.
Pályázatokat egy, a Kari Tanács által választott bizottság rangsorolja, és a rendelkezésre álló keret figyelembe
vételével osztja ki. Az ösztöndíj összege az önköltséges díjat fedezi, de a hallgató ennek 2/3 részét (150 ezer
Ft esetén 100 ezer Ft-ot) kapja meg szeptemberben. A további összegeket akkor utalja át az Alapítvány, ha a
hallgató a félév során legalább 25 kreditet teljesített. A vizsgaidőszak lezárása után a tanulmányi eredménytől
függően az alábbiak szerint alakul a további összegek juttatása a hallgatók részére:amennyiben a hallgató
tanulmányi átlaga eléri
 legalább a 3,5-ot, akkor 20 ezer Ft-ot;
 legalább a 4,0-t, akkor 35 ezer Ft-ot;
 legalább a 4,5-öt, akkor 50 ezer Ft-ot utal át az Alapítvány kiegészítésképpen.
A „bachelor” ösztöndíj további folyósítása a szociális helyzet változatlansága, vagy további romlása esetén
akkor történhet meg, ha a hallgató legalább 3,0 tanulmányi átlagot ér el a megelőző félévben.
2. „Menedzser” ösztöndíj
A menedzser ösztöndíjnál a vállalati támogatás játszik lényeges szerepet. Erre az ösztöndíjra a legalább a 380
felvételi pontot elért hallgatók pályázhatnak. A Kar minden félév elején közzéteszi a pályázati kiírást. A
támogatást felajánló vállalat a hallgatóval tanulmányi szerződést köthet, ezért az ösztöndíj odaítélésénél a
Bizottság mellett a vállalat képviselője is jelen lehet. Ezen ösztöndíj odaítélésénél a felvételi pontszám, illetőleg
később a tanulmányi eredmény, valamint a vállalat képviselőjének véleménye kerül figyelembe vételre.
A menedzser ösztöndíj összege az önköltséges díjat fedezi, de a hallgató ennek 2/3 részét (150 ezer Ft esetén
100 ezer Ft-ot) kapja meg szeptemberben. A további összegeket akkor utalja át az Alapítvány, ha a hallgató a
félév során legalább 25 kreditet teljesített. A vizsgaidő-szak lezárása után a tanulmányi eredménytől függően az
alábbiak szerint alakul a további összegek átutalása a hallgatók részére:amennyiben a hallgató tanulmányi
átlaga eléri
 legalább a 3,5-ot, akkor 20 ezer Ft-ot;
 legalább a 4,0-t, akkor 35 ezer Ft-ot;
 legalább a 4,5-öt, akkor 50 ezer Ft-ot utal át az Alapítvány kiegészítésképpen.
A „menedzser” ösztöndíj akkor nyerhető el újból, ha a hallgató legalább 3,0 tanulmányi átlagot ér el a
megelőző félévben.
3. „Kiválósági” ösztöndíj
Kiválósági ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak az egyes félévek lezárása után, akik önköltséges díjukat
befizették, vagy hitelt vettek fel tanulmányaik finanszírozására. A pályázóknak a megelőző félév során legalább
25 kreditet kell teljesíteni. A jó, vagy kiváló tanulmányi eredmények alapján a következő összegekre lehet
pályázni: amennyiben a hallgató a megelőző félévben
 legalább 4,0-s tanulmányi átlagot ért el, akkor 25 ezer Ft;
 legalább 4,5-ös tanulmányi átlagot ért el, akkor 50 ezer Ft ösztöndíjban részesülhet.
A pályázatokat a Bizottság rangsorolja. Az elnyert ösztöndíj egy félévre szól.
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A 2015/16. tanév tanulmányi rendje

2016

szeptember

augusztus

H

K Sz CS

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
1R 29 30 31

2

K Sz CS

5

1
8

7

P Szo
2
9

3 12 13 14

15 16

4 19 20 21
5 26 27 28

22 23
29 30

H

K Sz CS

október

3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

Előkövetelmény tárgyak CV vizsgaidőszaka: szeptember 12-16.
X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia: szeptember 28-30.

P Szo

6 7
13 14
20 21
27 28

V

3 4 Tanévnyitó ünnepélyes Kari Tanács ülés: szeptember 6. 11 óra.
10 11 Demonstrátori helyek meghirdetése: szeptember 9.
Kérelmek beadási határideje: a hallgatói NEPTUN webfelületen található, a HÖK kérelmek általános
17 18
beadási határideje: szeptember 16.
24 25 (FOKSZ és BA) Záróvizsgára jelentkezés a decemberi záróvizsgaidőszakra: szeptember 16.

1
6
7
8
9
10

V

6 7
13 14
20 21
27 28
Regisztrációs hét: augusztus 29-szeptember 2.
Szorgalmi időszak: augusztus 29. - december 17., első oktatási nap: szeptember 5.

H

6

P Szo

4 5
11 12
18 19
25 26

8
15
22
29

V
Decemberben záróvizsgázó FOKSZ és BA hallgatók vizsgaidőszaka (kizárólag CV kurzusok): október
3-14.
9 Integrált Vállalati Hét 2015: október 3-7.
16 Szakdolgozat beadási határidő a decemberi záróvizsgaidőszakra: október 14.
23
30
2

Nemzetközi Tudományos Konferencia a Magyar Tudomány Napja alkalmából: november 10.
H

K Sz CS

P Szo

1

2

4

8

9

10 11

12 14 15 16

17 18

13 21 22 23

24 25

november

11

7

3

14 28 29 30

december

H

15

5

K Sz CS

6

7

16 12 13 14
1 19 20 21
2 26 27 28

6 Rektori szünet
Decemberben záróvizsgázó FOKSZ és BA hallgatók szakmai gyakorlati beszámolójának leadási
12 13
határideje: november 7.
19 20 BA és FOKSZ szakmai gyakorlat jelentkezési időszak: november 21-től január 10-ig
Vizsgajelentkezés kezdete alapképzés, mesterképzés, FSZ, FOKSZ képzés: november 23., minden
26 27
levelező képzésben november 24.
2017 novemberében záróvizsgázó BA hallgatók, illetve 2017 júniusában záróvizsgázó MA, PG
hallgatók diplomatéma választása: november 25.
Záróvizsgára jelentkezés a januári záróvizsgaidőszakra: november 15.
5

P Szo

1

2

8

9

15 16
22 23
29 30

V Kari TDK:november 9.

V FOKSZ és BA hallgatók záróvizsga időszaka: december 1-3.

4 Nyílt nap I.: december 6.
Diplomadolgozat beadási határidő a 2017 januárjában végző (mesterszakos és szakirányú
10 11
továbbképzésben résztvevő) hallgatóknál: december 2.
17 18 Decemberben záróvizsgázott FOKSZ és BA hallgatók diplomamásolatának kiadása: december 12-ig
24 25 Vizsgaidőszak: december 19. - január 27.
31
3

27

2017

február

január

H

3 2 3 4
4 9 10 11
5 16 17 18
6 23 24 25
30 31

6

1
8

2 3
9 10

13 14 15
4 20 21 22
5 27 28

16 17
23 24

március

7

3

K Sz CS

6 6 7
7 13 14
8 20 21
9 27 28

1
8
15
22
29

14

24 25 26

3
10
17
24
31

27 28

K Sz CS

P

2

5

8 9 10
16 15 16 17
1 22 23 24
2 29 30 31

H

3 5 6 7
4 12 13 14
5 19 20 21
6 26 27 28
H

11 12
18 19
25 26

K Sz CS

3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

V
4 5 Szakirányválasztás: március 1-3.
11 12
18 19
25 26

V
1 2 Demonstrátori helyek meghirdetése: április 14.
8 9 Záróvizsgára jelentkezés a júniusi záróvizsgaidőszakra: április 15.
15 16 Rektori szünet
22 23 BA és FOKSZ szakmai gyakorlat jelentkezési időszak: április 20-tól június 9-ig
Vizsgajelentkezés kezdete alapképzés, mesterképzés, FOKSZ képzésben: április 25., minden levelező
29 30 képzésben április 26.
2017 júniusában záróvizsgázó BA hallgatók, illetve 2017 januárjában záróvizsgázó MA, PG hallgatók
diplomatéma választása: április 30.
Szo V
6

V

3 4
10 11 2017 novemberében záróvizsgázó FOKSZ hallgatók diplomatéma választása: június 9.
17 18 Előzetes tárgyválasztás kezdete: június 20.
24 25 Záróvizsga időszak: június 26-30.
Köztársasági ösztöndíjpályázatok beadásának határideje: június 22.

P Szo

6 7
13 14
20 21
27 28

7

Diplomadolgozatok (júniusi záróvizsgaidőszakra), illetve FOKSZ és BA szakokon a szakmai gyakorlati
13 14 beszámolók beadási határideje: május 5.
20 21
27 28 Vizsgaidőszak: május 22. - június 30.

P Szo

1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

K Sz CS

V Szorgalmi időszak: január 30. - május 20., első oktatási nap: február 6.
4 5 Diplomaosztó ünnepélyes Kari Tanács ülés: február 10.
11 12 Soproni Közgazdász Bál (Alumni Bál): február 11.
Kérelmek beadási határideje: a hallgatói NEPTUN webfelületen található, a HÖK kérelmek általános beadási
18 19 határideje: február 17.
25 26 2017 júniusában záróvizsgázó FOKSZ hallgatók diplomatéma választása: február 10.
Előkövetelmény tárgyak CV vizsgaidőszaka: február 13-17.

P Szo

6 7
13 14
20 21

4

1
7 8
14 15 Előzetes tárgyválasztás kezdete: január 9.
21 22 Regisztrációs hét: január 30-február 3.
28 29 Záróvizsga időszak (mesterszak, szakirányú továbbképzés): január 23-27.
Nyílt nap II.: január 24.

P Szo

1

3

V

P Szo

H
15
május

2
9
16
23
30

K Sz CS

10 3 4 5
11 10 11 12
12 17 18 19
13

június

5 6
12 13
19 20
26 27

K Sz CS

H

július

P Szo

H
1R
2

H

április

K Sz CS

V

1 2
8 9 Diplomaosztó ünnepélyes Kari Tanács ülés: július 7.
15 16
22 23
29 30
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Idegen nyelv oktatása, az oklevél megszerzéséhez szükséges idegen nyelvi követelmények
A Közgazdaságtudományi Kar segíti az oklevél megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtudás megszerzését
elsősorban a felsőoktatási szakképzési szakokon és az alapszakokon.
Ennek érdekében

a felsőoktatási szakképzési szakok mintatantervei tartalmaznak szakmai idegen nyelv tanulását szolgáló
tanórákat,

alapképzési szakokon a nappali tagozaton az alapszakos hallgatók a 2-6 félévekben összesen 4 félévben
heti 2 óra térítésmentes szaknyelvoktatásban részesülnek, amennyiben a nyelvórák legalább 75%-ban
részt vesznek az órákon.
Az alapképzésben és egyes felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatóknak mintatanterv szerint
választaniuk kell idegen nyelven oktatott szakmai tárgyat.
A mintatantervben szereplő nyelvórák az Egyetem Idegen Nyelvi Központjában vannak, ahol kulturált
környezetben, kiváló oktatók segítenek a megfelelő nyelvtudás elsajátításában.
Az Idegen Nyelvi Központ vezetője:
Dékány Zsigmond - tanszékvezető nyelvtanár
Az Idegen Nyelvi Központ elérhetősége:
Postacím: 9401 Sopron, Pf. 132.
Tel.: (+36 99) 518 402
Tel./Fax: (+36 99) 329 870
E-mail: inyk@nyme.hu

AZ OKLEVÉL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
NYELVI KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés
Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés
Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés esetében:
Alapszintű szakmai idegennyelvtudás szükséges.
Nemzetközi gazdálkodás felsőoktatási szakképzés esetében:
A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább alapfokú (B1) komplex típusú
államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.
Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés esetében:
A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú, a
képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.
Gazdálkodási és menedzsment alapszak,
Kereskedelem és marketing alapszak,
Pénzügy és számvitel alapszakok esetében:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú
általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
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Nemzetközi gazdálkodás alapszak,
Turizmus-vendéglátás alapszak esetében:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga – amelyek közül az egyik államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható – vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Gazdálkodási és menedzsment alapszak (német nyelven):
Az alapfokozat megszerzéséhez nyelvvizsgát nem kell tenni a hallgatónak, az oktatás, a záróvizsga német
nyelven folyik.
Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak esetében:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek
megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga
vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak esetében:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek
megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga
vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak esetében:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek
megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga
vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Számvitel mesterszak esetében:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek
megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga
vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Turizmus-menedzsment mesterszak esetében:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú, a
képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga és egy másik idegen nyelvből államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga, melyek közül egyik az angol, vagy ezekkel egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Vállalkozásfejlesztés mesterszak esetében:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek
megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga
vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Vezetés és szervezés mesterszak esetében:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek
megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga
vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
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A mesterképzésbe előzményként elfogadott alapszakok
a kar által folytatott képzések közül
TELJES KREDITÉRTÉK BESZÁMÍTÁSÁVAL
FIGYELEMBE VEENDŐ ALAPSZAKOK
MEGHATÁROZOTT
ALAPSZAKOK

KREDITÉRTÉK

BESZÁMÍTÁSÁVAL

FIGYELEMBE

Közgazdálkodás és közpolitika

Gazdálkodási és menedzsment
Nemzetközi gazdálkodás
Pénzügy és számvitel

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Nemzetközi gazdálkodás
Gazdálkodási és menedzsment
Kereskedelem és marketing
Pénzügy és számvitel
Turizmus-vendéglátás

Regionális és környezeti gazdaságtan

Gazdálkodási és menedzsment
Nemzetközi gazdálkodás
Kereskedelem és marketing
Pénzügy és számvitel

Számvitel

Pénzügy és számvitel
Kereskedelem és marketing
Nemzetközi gazdálkodás
Turizmus-vendéglátás

Turizmus-menedzsment

Turizmus-vendéglátás
Gazdálkodási és menedzsment
Kereskedelem és marketing
Nemzetközi gazdálkodás
Pénzügy és számvitel

Vállalkozásfejlesztés

Gazdálkodási és menedzsment
Nemzetközi gazdálkodás
Kereskedelem és marketing
Pénzügy és számvitel
Turizmus-vendéglátás

Vezetés és szervezés

Gazdálkodási és menedzsment
Kereskedelem és marketing
Nemzetközi gazdálkodás
Pénzügy és számvitel
Turizmus-vendéglátás

Közgazdász-tanár

Kereskedelem és marketing
Nemzetközi gazdálkodás
Gazdálkodási és menedzsment
Pénzügy és számvitel
Turizmus-vendéglátás
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VEENDŐ

A mesterszakokra való felvételi előfeltételei1
Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak
A leendő hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - a felsőoktatásról szóló törvényben
meghatározott - összevetésével elismerhető legyen korábbi tanulmányai alapján legalább 60 kredit az alábbi
ismeretkörökben:

módszertani, gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (matematikai alapok, gazdaságmatematika,
statisztika, számvitel, mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan, alkotmánytan, EU integrációs
alapismeretek, gazdasági jog, társadalompolitika) legalább 40 kredit;

szakspecifikus ismeretek (közpolitikai tanulmányok, szervezet- és vezetéselmélet, közcélú szervezetek
vezetése, államháztartás és költségvetés, közösségi gazdaságtan és közpénzügyek, kutatástervezés,
közszolgálati etika, gazdasági és társadalmi szabályozás elmélete és gyakorlata, közgazdasági
elmélettörténet) legalább 30 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a
leendő hallgató. A felvett hallgató a hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított
két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint
megszerezheti.
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - a felsőoktatási törvényben meghatározott
- összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai alapján, az alábbi
ismeretkörökből:

módszertani alapismeretek (15 kredit),

közgazdasági alapismeretek (10 kredit),

üzleti alapismeretek (10 kredit),

társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit),

szakmai ismeretek (15 kredit).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől
számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint meg kell szerezni.
Számvitel mesterszak
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi
ismeretkörökben:

módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;

közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan,
környezet-gazdaságtan,
gazdaságelmélet,
gazdaságstatisztika,
közgazdaság-elmélettörténet,
gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan,
világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek;

üzleti alapismeretek (10 kredit): emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és
szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai
tervezés, üzleti kommunikáció;

társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU, általános és gazdasági jogi ismeretek,
gazdaságtörténet, szociológia, filozófia;

szakmai ismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok,
vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves beszámoló összeállítása és elemzése, hitelintézeti és
költségvetési számvitel, konszolidált beszámoló, számviteli informatika, vállalati pénzügyek, adózási
ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog.
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A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől
számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint meg kell szerezni.
Turizmus-menedzsment mesterszak
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi
ismeretkörökben:

gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika, informatika,
vállalatgazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrás-menedzsment) és
társadalomtudományi alapismeretekből legalább 40 kredit;

turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing,
vendéglátószálloda ismeretkörökből legalább 20 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől
számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint kell megszerezni.
Vállalkozásfejlesztés mesterszak
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi
ismeretkörökben:

módszertani alapozó ismeretek: (matematika, statisztika) 8 kredit;

elméleti-gazdaságtani alapozó ismeretek: (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan): 10 kredit;

egységes üzleti alapozó ismeretek: (marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan, számvitel, vállalati
pénzügy) 12 kredit.
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított
két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.
Vezetés és szervezés mesterszak
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi
ismeretkörökben:

módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;

közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan,
környezetgazdaságtan,
gazdaságelmélet,
gazdaságstatisztika,
közgazdaság-elmélettörténet,
gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan;

üzleti alapismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel,
döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek;

társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU-ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet,
szociológia, filozófia, pszichológia;

szakmai ismeretek (10 kredit): értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti
tervezés, vállalkozás-menedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői
készségfejlesztés, információs rendszerek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől
számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint meg kell szerezni.
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A tantárgy neve

Megjegyzés

Rendezvényszervezés
alapjai
Statisztika I.
Stratégiai tervezés
Szabadidő elmélet és
intézményrendszer

3

3

3

3

x

x

x

x

x

Vállalati gazdaságtan

6

2

x

x

x

x

x

Üzleti informatika

2

2

x

x

x

x

Üzleti kommunikáció

3

x

Üzleti szimuláció és
esettanulmányok

5

5

x

x

x

x

x

Üzleti tervezés

2

x

x

x

x

Üzleti tervezés

2

Vállalati erőforrás
gazdálkodás

5

x

x

x

x

Vállalati erőforrás
gazdálkodás

5

6

x

x

x

x

Vállalati pénzügyek

6

x
x

2
5

x
x

x

x

2

x
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x

Választható
tárgyként
Vállalati
menedzsment
modulon
Választható
tárgyként
Választható
tárgyként
Választható tárgyként, a
Turizmus-vendéglátás BA-n
kötelező tárgyként

3

Üzleti szimuláció és
esettanulmányok

Vállalati pénzügyek
Vállalkozások
működtetése
Vállalkozásfinanszírozási
ismeretek
Világgazdaságtan

Választható
tárgyként

4
2

x

x

x

3

Turizmus

x
x

x

Pénztörténet

A tantárgy neve

kredit

x

Turizmus-vendéglátás

Pénzintézeti

x

Pénzügy és számvitel

Nemzetközi szállítmányozás és logisztika

x

Nemzetközi gazdálkodási

Kereskedelmi logisztika

x

Kereskedelem és marketing

Projektmenedzsment

x

Alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment

Kis- és középvállalkozási

Felsőoktatási szakképzési szak

Vállalati
menedzsment
modulon
Vállalati
menedzsment
modulon

Turisztikai vállalkozások 2
Vállalkozásfinanszírozás 5
Világgazdaságtan

2

Pénzügyi-számviteli
modulon

A Közgazdaságtudományi Kar képzéseinek mintatantervei

Gazdálkodási és menedzsment FOKSZ
FV

1

2

3

4

3

Tárgynév

Kredit Óra E GY Számonkérés

Jogi alapismeretek
Kommunikáció alapjai
Közgazdasági alapismeretek
Szakmai idegen nyelvi alapok
Üzleti gazdasági számítások
Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási
alapismeretek
Számvitel alapjai
Szervezési alapismeretek
Pályázatírás

2
3
3
2
3

2
2
2
2
4

2
0
1
0
2

0
2
1
2
2

3

2

0

2 félévközi jegy

5
4
5
30
3
3
4
3
2
2
2
5
4
2

4
2
2
22
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2

2
2
0
9
2
2
2
0
0
0
0
0
1
0

2
0
2
13
0
0
1
2
2
2
2
2
2
2

kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium

félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy

Összesen:
Menedzsment ismeretek
kollokvium
Munkaerőpiaci ismeretek
kollokvium
Pénzügyi alapismeretek
kollokvium
Marketing alapjai
félévközi jegy
Vállalkozások működtetése
félévközi jegy
Üzleti kommunikációs készségfejlesztés
félévközi jegy
Üzleti informatika
félévközi jegy
Üzleti szimuláció és esettanulmányok
félévközi jegy
Marketingmenedzsment
félévközi jegy
Választható készségfejlesztő ismeretek
félévközi jegy
Business english/Wirtschaftdeutsch I. (0 kredit + 2 óra,
0
0 0
0 aláírás
nem kötelező)
Összesen:
30
22 7
15
Értékesítési technikák
4
3 1
2 kollokvium
Menedzsment esettanulmányok
3
2 0
2 félévközi jegy
Stratégiai tervezés alapjai
2
2 1
1 kollokvium
Vállalati erőforrás gazdálkodás
5
4 2
2 kollokvium
Vállalati pénzügyek
6
4 2
2 kollokvium
Szakirány
10
7
Business english/Wirtschaftdeutsch I. (0 kredit + 2 óra,
0
0 0
0 aláírás
nem kötelező)
Összesen:
30
22 6
9
Szakmai gyakorlat
30
félévközi jegy
Összesen:
30
MINDÖSSZESEN:
120
Projektmenedzsment szakirány
Projektmenedzsment alapjai
5
3 1
2 félévközi jegy
Projektfinanszírozás alapjai
3
2 0
2 félévközi jegy
Üzleti tervezés
2
2 0
2 félévközi jegy
Összesen:
10
7 1
6
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak
gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium,
taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá
egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.
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Kereskedelem és marketing FOKSZ
Tárgynév

FV

1

2

3

4

2

3

Kredit Óra E GY Számonkérés

Jogi alapismeretek
Kommunikáció alapjai
Közgazdasági alapismeretek
Szakmai idegen nyelvi alapok
Üzleti gazdasági számítások
Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási
alapismeretek
Számvitel alapjai
Szervezési alapismeretek
Fogyasztói magatartás
Összesen:
Menedzsment ismeretek
Munkaerőpiaci ismeretek
Pénzügyi alapismeretek
Marketing alapjai
Vállalkozások működtetése
Üzleti kommunikációs készségfejlesztés
Szakirány
Marketingmenedzsment
Választható készségfejlesztő ismeretek
Business english/Wirtschaftdeutsch I. (0 kredit + 2 óra,
nem kötelező)
Összesen:
Értékesítési technikák
Menedzsment esettanulmányok
Stratégiai tervezés alapjai
Üzleti tervezés
Vállalati pénzügyek
Szakirány
Business english/Wirtschaftdeutsch I. (0 kredit + 2 óra,
nem kötelező)
Összesen:
Szakmai gyakorlat

2
3
3
2
3

2
2
2
2
4

2
0
1
0
2

0
2
1
2
2

3

2

0

2 félévközi jegy

5
4
5
30
3
3
4
3
2
2
7
4
2

4 2
2 2
3 1
23 10
2 2
2 2
3 2
2 0
2 0
2 0
4
3 1
2 0

2
0
2
13
0
0
1
2
2
2

kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy

2 félévközi jegy
2 félévközi jegy
0 aláírás

0

0

0

30
4
3
2
2
6
13

22
3
2
2
2
4
8

7
1
0
1
0
2

0

0

0

0 aláírás

30

21

4

9

11
2
2
1
2
2

kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium

30
30
MINDÖSSZESEN:
120
Kereskedelmi logisztika szakirány
Kereskedelmi marketing
4
2 2
0 félévközi jegy
Logisztikai alapismeretek
3
2 1
1 kollokvium
Összesen:
Árutan
5
2 0
2 félévközi jegy
Marketingkutatás
6
4 2
2 kollokvium
Nemzetközi marketing
2
2 1
1 kollokvium
Összesen:
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak
gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium,
taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá
egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.
Összesen:
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Nemzetközi gazdálkodási FOKSZ
FV

1

2

3

4

1
2
3

Tárgynév

Kredit Óra E GY Számonkérés

Jogi alapismeretek
Kommunikáció alapjai
Közgazdasági alapismeretek
Szakmai idegen nyelvi alapok
Üzleti gazdasági számítások
Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek
Számvitel alapjai
Szakirány
Összesen:
Menedzsment ismeretek
Munkaerőpiaci ismeretek
Pénzügyi alapismeretek
Marketing alapjai
Vállalkozások működtetése
Üzleti kommunikációs készségfejlesztés
EU ismeretek
Logisztikai alapismeretek
Nemzetközi intézmények
Választható készségfejlesztő ismeretek
Szakirány

2
2 2
0 kollokvium
3
2 0
2 félévközi jegy
3
2 1
1 kollokvium
2
2 0
2 félévközi jegy
3
4 2
2 kollokvium
3
2 0
2 félévközi jegy
5
4 2
2 félévközi jegy
9
4 4
0 félévközi jegy
30
22 11 11
3
2 2
0 kollokvium
3
2 2
0 kollokvium
4
3 2
1 kollokvium
3
2 0
2 félévközi jegy
2
2 0
2 félévközi jegy
2
2 0
2 félévközi jegy
3
2 2
0 kollokvium
2
2 1
1 kollokvium
3
2 2
0 kollokvium
2
2 0
2 félévközi jegy
3
2 2
0 félévközi jegy
Business english/Wirtschaftdeutsch I. (0 kredit + 2 óra, nem kötelező)
0
0 0
0 aláírás
Összesen:
30
23 13 10
Nemzetközi pénzügyi alapismeretek
2
2 2
0 kollokvium
Világgazdaságtan
2
2 2
0 kollokvium
Külkereskedelmi technikák és ügyletek
4
2 0
2 félévközi jegy
Gazdaságföldrajz
3
2 0
2 félévközi jegy
Külgazdasági politika
2
2 2
0 kollokvium
Szaknyelvi szakmai tárgy
3
2 2
0 kollokvium
Szakirány
14
10
Business english/Wirtschaftdeutsch I. (0 kredit + 2 óra, nem kötelező)
0
0 0
0 aláírás
Összesen:
30
22 8
4
Szakmai gyakorlat
30
félévközi jegy
Összesen:
30
MINDÖSSZESEN:
120
Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány
Szakszeminárium I.
9
4 4
0 félévközi jegy
Szakszeminárium II.
3
2 2
0 félévközi jegy
Emberi erőforrás menedzsment
3
2 2
0 kollokvium
Nemzetközi vállalatgazdaságtan
3
2 2
0 kollokvium
Vámjog és –eljárás
3
2 2
0 félévközi jegy
Nemzetközi szállítmányozás
2
2 0
2 félévközi jegy
Logisztikai rendszerek tervezése, logisztikai kontrolling
3
2 2
0 félévközi jegy
Összesen:
14
10 8
2
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati
képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda),
valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél,
alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat
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Pénzügy és számvitel FOKSZ
FV

1

Tárgynév

Kredit Óra E GY Számonkérés

Jogi alapismeretek
Kommunikáció alapjai
Közgazdasági alapismeretek
Szakmai idegen nyelvi alapok
Üzleti gazdasági számítások
Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási
alapismeretek
Szervezési alapismeretek
Pénzügyi számítások és pénzügyi piacok
Számvitel alapjai
Összesen:

2

3

4

3

2
3
3
2
3

2
2
2
2
4

2
0
1
0
2

0
2
1
2
2

3

2

0

2 félévközi jegy

4
5
5
30
3
3
4
3
2
2
5
2
4
2

2
2
4
22
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2

2
0
2
9
2
2
2
0
0
0
0
1
1
0

0
2
2
13
0
0
1
2
2
2
2
1
2
2

kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium

kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy

Menedzsment ismeretek
kollokvium
Munkaerőpiaci ismeretek
kollokvium
Pénzügyi alapismeretek
kollokvium
Marketing alapjai
félévközi jegy
Vállalkozások működtetése
félévközi jegy
Üzleti kommunikációs készségfejlesztés
félévközi jegy
Üzleti szimuláció és esettanulmányok
félévközi jegy
Üzleti informatika
félévközi jegy
Pénzügyi számvitel
kollokvium
Választható készségfejlesztő ismeretek
félévközi jegy
Business english/Wirtschaftdeutsch I. (0 kredit + 2 óra,
0
0 0
0 aláírás
nem kötelező)
Összesen:
30
22 8
14
Nemzetközi pénzügyi alapismeretek
2
2 2
0 kollokvium
Gazdasági elemzés
5
2 2
0 kollokvium
Üzleti tervezés
2
2 0
2 kollokvium
Vállalati pénzügyek
6
4 2
2 kollokvium
Szakirány
15
10
Business english/Wirtschaftdeutsch I. (0 kredit + 2 óra,
0
0 0
0 aláírás
nem kötelező)
Összesen:
30
20 6
4
Szakmai gyakorlat
30
Összesen:
30
MINDÖSSZESEN:
120
Pénzintézeti szakirány
Biztosítási alapismeretek
5
4 3
1 kollokvium
Vállalkozásfinanszírozási ismeretek
5
2 2
0 félévközi jegy
Banki ismeretek
5
4 2
2 félévközi jegy
Összesen:
15
10 7
3
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati
képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda),
valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél,
alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.
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Turizmus-vendéglátás FOKSZ
Tárgynév

FV

1

2

Kredit Óra E GY

Jogi alapismeretek
Kommunikáció alapjai
Közgazdasági alapismeretek
Szakmai idegen nyelvi alapok
Statisztika alapjai
Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek
Számvitel alapjai
Bevezetés a turizmusba
Szakirány
Összesen:
Menedzsment ismeretek
Munkaerőpiaci ismeretek
Pénzügyi alapismeretek
Marketing alapjai
Vállalkozások működtetése
Gasztronómiai alapismeretek
Protokoll és etikett
Szakirány
Business english/Wirtschaftdeutsch I. (0 kredit + 2 óra, nem kötelező)

Összesen:

3

Prezentáció és íráskészségfejlesztés
Adók és támogatások
Szállodai alapismeretek
Turizmus-vendéglátó marketing
Rendezvényszervezés alapjai
Értékesítési ismeretek
Szakirány
Business english/Wirtschaftdeutsch I. (0 kredit + 2 óra, nem kötelező)

Összesen:
4

Szakmai gyakorlat
Összesen:
MINDÖSSZESEN:

2
3
3
2
3
3
5
3
6
30
3
3
4
3
2
3
2
10
0
30
2
3
4
4
4
3
10
0
30
30
30
120

2 2
2 0
2 1
2 0
3 1
2 0
4 2
2 2
5 3
24 11
2 2
2 2
3 2
2 0
2 0
2 2
2 0
6 6
0 0
21 14
2 0
2 2
2 1
3 1
2 1
3 1
7 3
0 0
21 9

0
2
1
2
2
2
2
0
2
13
0
0
1
2
2
0
2
0
0
7
2
0
1
2
1
2
4
0
12

Számonkérés
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
kollokvium

kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
aláírás
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
aláírás

Turizmus szakirány
1

2

3

Idegenforgalmi földrajz (Magyarország)
Művelődéstörténet alapjai

3
3 1
2 kollokvium
3
2 0
2 félévközi jegy
Összesen:
6
5 1
4
Idegenforgalmi földrajz (nemzetközi)
4
2 2
0 kollokvium
Falusi-városi turizmus
3
2 2
0 kollokvium
Szabadidő elmélet és intézményrendszer
3
2 2
0 félévközi jegy
Összesen:
10
6 6
0
Utazásszervezés és értékesítés
3
2 0
2 félévközi jegy
Turisztikai térségszervezési alapismeretek
4
3 2
1 kollokvium
Desztinációs marketing
3
2 1
1 félévközi jegy
Összesen:
10
7 3
4
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felsőoktatási
gyakorlóhelyi nyilvántartásában szereplő szervezetnél vagy felsőoktatási intézményben, illetve annak
gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium,
taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá
egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat
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Gazdálkodási és menedzsment BA
Tárgynév

FV

1

2

3

4

5

6

Kredit

E

GY

Számonkérés

4
5
6
6
3
3
0
3
3
3
3
3
0
0
0
0
30
4
4
4
4
3
3
2
3
0
3
0
0
0
30
5
4
5
6
4
3

2
4
4
4
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
2
3
3
3
2
2
2
2
0
2
2
2
2
21
4
3
3
4
2
2

2
2
2
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
2
1
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
11
2
1
2
2
2
2

0
2
2
2
2
0
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
0
2
1
1
2
0
2
0
4
2
2
2
2
10
2
2
1
2
0
0

0

0

0

4

aláírás

3
0
0
30
4
4
3
5
5
3
3
3

2
2
2
20
3
3
2
3
3
2
2
2

0
0
0
11
1
1
2
2
1
2
1
2

2
2
2
9
2
2
0
1
2
0
1
0

félévközi jegy
aláírás
aláírás
4k, 3f
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium

Összesen:

30
2
4
3
3
3

20
2
2
2
2
2

12
0
0
2
0
1

8
2
2
0
2
1

6k, 2f
félévközi jegy
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium

Szakirány
Összesen:

15
30
3
2
3
2
3
2
15
0
30

10
20
2
2
2
2
2
2
8
0
20

4
7
0
1
0
2
2
1
6
0
12

6
13
2
1
2
0
0
1
2
0
8

121

63

58

Üzleti tervezés
Gazdasági elemzés
Emberi erőforrás menedzsment
Szervezeti magatartás
Tevékenységmenedzsment

Üzleti kommunikáció
Stratégiai tervezés
Kontrolling
Üzleti etika
Döntéselmélet
Kereskedelemgazdaságtan
Szakirány
Diploma
Összesen:

7

Óra

Jogi alapismeretek
Matematika I.
Mikroökonómia
Vállalati gazdaságtan
Informatika
Környezetgazdaságtan
Business english/Wirtschaftdeutsch I.(0 kredit+4 óra)
Kötelezően választható tárgy
KV_Európai kultúra
KV _Gazdaságtörténet
KV _Tanulás- és kutatásmódszertan
KV_ Gazdaságföldrajz
Felzárkóztató
F_Matematika gyakorlat
F_Vállalati gazdaságtan gyakorlat
F_Mikroökonómia gyakorlat
Összesen:
Gazdasági jog
Matematika II.
Makroökonómia
Pénzügytan
Marketing
Menedzsment
Üzleti informatika
Szaknyelvi szakmai tárgy I.
Business english/Wirtschaftdeutsch II.(0 kredit+4 óra)
Választható tárgy
Felzárkóztató
F_Matematika gyakorlat
F_Makroökonómia gyakorlat
Összesen:
Számvitel I.
Statisztika I.
Nemzetközi gazdaságtan
Vállalati pénzügyek
Vezetés és szervezés
Szaknyelvi szakmai tárgy II.
Business english/Wirtschaftdeutsch III.(0 kredit+4
óra)
Választható tárgy
Felzárkóztató
F_Nemzetközi gazdaságtan gyakorlat
Összesen:
Statisztika II.
Számvitel II.
EU ismeretek
Regionális gazdaságtan
Marketingtmenedzsment
Adózási ismeretek
Logisztika
Szaknyelvi szakmai tárgy III.

Szakmai gyakorlat
Mindösszesen

kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
aláírás
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
aláírás
aláírás
aláírás
aláírás
5k, 2f
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
aláírás
félévközi jegy
aláírás
aláírás
aláírás
6k, 3f
félévközi jegy
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium

koll. (1), félévk. (2)
3k, 5f
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
koll. (2), félévk. (1)
aláírás
6k, 3f

30
210

41

30k, 18f

Előkövetelmény

Matematika I.

Mikroökonómia

Statisztika I.
Számvitel I.

Marketing

Kereskedelem és marketing BA
Tárgynév

FV

1

2

3

4

5

GY

Számonkérés

2
4
4
4
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
2
3
3
3
2
2
2
2
0
2
2
2
2
21
4
3
3
4
2
2
0
2
2
2
20
3
3
2
3
3
2
2
2
20
2
2
2
2
2

2
2
2
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
2
1
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
11
2
1
2
2
2
2
0
0
0
0
11
1
1
2
2
1
2
1
2
12
0
0
2
0
1

0
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
0
2
1
1
2
0
2
0
4
2
2
2
2
10
2
2
1
2
0
0
4
2
2
2
9
2
2
0
1
2
0
1
0
8
2
2
0
2
1

kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
aláírás
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
aláírás
aláírás
aláírás
aláírás
5k, 2f
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
aláírás
félévközi jegy
aláírás
aláírás
aláírás
6k, 3f
félévközi jegy
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
aláírás
félévközi jegy
aláírás
aláírás
4k, 3f
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
6k, 2f
félévközi jegy
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium

Szakirány

15
30
3
2
2
3
3
2
15
0
30
30

10
20
2
2
2
2
2
2
8
0
20

4
7
0
1
2
2
0
1
6
0
12

6
13
2
1
0
0
2
1
2
0
8

koll. (2), félévk. (1)
4k, 4f
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
koll. (2), félévk. (1)
aláírás
6k, 3f

210

121

63

58

Üzleti kommunikáció
Stratégiai tervezés
Üzleti etika
Médiagazdaságtan
Nemzetközi marketing
Kereskedelemgazdaságtan
Szakirány
Diploma
Összesen:

7

E

4
5
6
6
3
3
0
3
3
3
3
3
0
0
0
0
30
4
4
4
4
3
3
2
3
0
3
0
0
0
30
5
4
5
6
4
3
0
3
0
0
30
4
4
3
5
5
3
3
3
30
2
4
3
3
3

Összesen:

6

Óra

Kredit

Jogi alapismeretek
Matematika I.
Mikroökonómia
Vállalati gazdaságtan
Informatika
Környezetgazdaságtan
Business english/Wirtschaftdeutsch I.(0 kredit+4 óra)
Kötelezően választható tárgy
KV_Európai kultúra
KV _Gazdaságtörténet
KV _Tanulás- és kutatásmódszertan
KV_ Gazdaságföldrajz
Felzárkóztató
F_Matematika gyakorlat
F_Vállalati gazdaságtan gyakorlat
F_Mikroökonómia gyakorlat
Összesen:
Gazdasági jog
Matematika II.
Makroökonómia
Pénzügytan
Marketing
Menedzsment
Üzleti informatika
Szaknyelvi szakmai tárgy I.
Business english/Wirtschaftdeutsch II.(0 kredit+4 óra)
Választható tárgy
Felzárkóztató
F_Matematika gyakorlat
F_Makroökonómia gyakorlat
Összesen:
Számvitel I.
Statisztika I.
Nemzetközi gazdaságtan
Vállalati pénzügyek
Vezetés és szervezés
Szaknyelvi szakmai tárgy II.
Business english/Wirtschaftdeutsch III.(0 kredit+4 óra)
Választható tárgy
Felzárkóztató
F_Nemzetközi gazdaságtan gyakorlat
Összesen:
Statisztika II.
Számvitel II.
EU ismeretek
Regionális gazdaságtan
Marketingtmenedzsment
Marketingkommunikáció
Logisztika
Szaknyelvi szakmai tárgy III.
Összesen:
Üzleti tervezés
Külkereskedelmi technikák és ügyletek
Emberi erőforrás menedzsment
Szervezeti magatartás
Szolgáltatásmarketing

Szakmai gyakorlat
Mindösszesen

42

31k, 17f

Előkövetelmény

Matematika I.

Mikroökonómia

Statisztika I.
Számvitel I.

Marketing

Nemzetközi gazdálkodási BA
Tárgynév

FV

1

2

3

4

5

6

Kredit

E

Számonkérés

GY

4
5
6
6
3
3
0
3
3
3
3
3
0
0
0
0
30
4
4
4
4
3
3
2
3
0
3
0
0
0
30
5
4
5
6
4
3
0
3
0
0
30
4
4
3
5
3
2
3
6
30
2
4
3
2
2
2
15
30
3
3
3
3
3

2
4
4
4
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
2
3
3
3
2
2
2
2
0
2
2
2
2
21
4
3
3
4
2
2
0
2
2
2
20
3
3
2
3
2
2
2
4
21
2
2
2
2
2
2
10
22
2
2
2
2
2

2
2
2
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
2
1
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
11
2
1
2
2
2
2
0
0
0
0
11
1
1
2
2
0
0
1
4
11
0
0
2
2
2
0
4
10
0
2
2
0
0

0
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
0
2
1
1
2
0
2
0
4
2
2
2
2
10
2
2
1
2
0
0
4
2
2
2
9
2
2
0
1
2
2
1
0
10
2
2
0
0
0
2
6
12
2
0
0
2
2

kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
aláírás
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
aláírás
aláírás
aláírás
aláírás
5k, 2f
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
aláírás
félévközi jegy
aláírás
aláírás
aláírás
6k, 3f
félévközi jegy
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
aláírás
félévközi jegy
aláírás
aláírás
4k, 3f
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium (2)
6k, 3f
félévközi jegy
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
koll. (2), félévk. (3)
5k, 6f
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy

Szakirány

15
0
30
30
210

8
0
18

6
0
10

2
0
8

koll. (2), félévk. (2)
aláírás
4k, 5f

122

63

59

Diploma
Összesen:

7

Óra

Jogi alapismeretek
Matematika I.
Mikroökonómia
Vállalati gazdaságtan
Informatika
Környezetgazdaságtan
Business english/Wirtschaftdeutsch I.(0 kredit+4 óra)
Kötelezően választható tárgy
KV_Európai kultúra
KV _Gazdaságtörténet
KV _Tanulás- és kutatásmódszertan
KV_ Gazdaságföldrajz
Felzárkóztató
F_Matematika gyakorlat
F_Vállalati gazdaságtan gyakorlat
F_Mikroökonómia gyakorlat
Összesen:
Gazdasági jog
Matematika II.
Makroökonómia
Pénzügytan
Marketing
Menedzsment
Üzleti informatika
Szaknyelvi szakmai tárgy I.
Business english/Wirtschaftdeutsch II.(0 kredit+4 óra)
Választható tárgy
Felzárkóztató
F_Matematika gyakorlat
F_Makroökonómia gyakorlat
Összesen:
Számvitel I.
Statisztika I.
Nemzetközi gazdaságtan
Vállalati pénzügyek
Külgazdasági politika
Szaknyelvi szakmai tárgy II.
Business english/Wirtschaftdeutsch III.(0 kredit+4 óra)
Választható tárgy
Felzárkóztató
F_Nemzetközi gazdaságtan gyakorlat
Összesen:
Statisztika II.
Számvitel II.
EU ismeretek
Regionális gazdaságtan
Interkulturális menedzsment
Nemzetközi kereskedelem
Logisztika
Szaknyelvi szakmai tárgy III. (2)
Összesen:
Üzleti tervezés
Külkereskedelmi technikák és ügyletek
Emberi erőforrás menedzsment
Nemzetközi pénzügyek
Világgazdaságtan
Nemzetközi szállítmányozás
Szakirány
Összesen:
Nemzetközi tárgyalástan
Nemzetközi intézmények
Politikai földrajz
Projektmenedzsment
Helyi gazdaságfejlesztés

Szakmai gyakorlat
Mindösszesen

43

30k, 22f

Előkövetelmény

Matematika I.

Mikroökonómia

Statisztika I.
Számvitel I.

Pénzügy és számvitel BA
Tárgynév

FV

1

2

3

4

5

6

7

Jogi alapismeretek
Matematika I.
Mikroökonómia
Vállalati gazdaságtan
Informatika
Környezetgazdaságtan
Business english/Wirtschaftdeutsch I.(0 kredit+4 óra)
Kötelezően választható tárgy
KV_Európai kultúra
KV _Gazdaságtörténet
KV _Tanulás- és kutatásmódszertan
KV_ Gazdaságföldrajz
Felzárkóztató
F_Matematika gyakorlat
F_Vállalati gazdaságtan gyakorlat
F_Mikroökonómia gyakorlat
Összesen:
Gazdasági jog
Matematika II.
Makroökonómia
Pénzügytan
Marketing
Menedzsment
Üzleti informatika
Szaknyelvi szakmai tárgy I.
Business english/Wirtschaftdeutsch II.(0 kredit+4 óra)
Választható tárgy
Felzárkóztató
F_Matematika gyakorlat
F_Makroökonómia gyakorlat
Összesen:
Számvitel I.
Statisztika I.
Nemzetközi gazdaságtan
Vállalati pénzügyek
Vezetés és szervezés
Szaknyelvi szakmai tárgy II.
Business english/Wirtschaftdeutsch III.(0 kredit+4 óra)
Választható tárgy
Felzárkóztató
F_Nemzetközi gazdaságtan gyakorlat
Összesen:
Statisztika II.
Számvitel II.
EU ismeretek
Regionális gazdaságtan
Pénzügyi és biztosítási ismertek
Adózási ismeretek
Pénzügyi számítások és pénzügyi piacok
Szaknyelvi szakmai tárgy III.
Összesen:
Üzleti tervezés
Gazdasági elemzés
Értékelemzés
Nemzetközi pénzügyek
Számvitel III.
Szakirány
Összesen:
Üzleti kommunikáció
Beszámolókészítés
Kontrolling
Vezetői számvitel alapjai
Ellenőrzés
Banktan
Szakirány
Diploma
Összesen:
Szakmai gyakorlat
Mindösszesen

Óra

Kredit
4
5
6
6
3
3
0
3
3
3
3
3
0
0
0
0
30
4
4
4
4
3
3
2
3
0
3
0
0
0
30
5
4
5
6
4
3
0
3
0
0
30
4
4
3
5
5
3
3
3
30
2
4
4
2
3
15
30
3
3
3
2
2
2
15
0
30

E

GY

2
4
4
4
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
2
3
3
3
2
2
2
2
0
2
2
2
2
21
4
3
3
4
2
2
0
2
2
2
20
3
3
2
3
3
2
2
2
20
2
2
2
2
2
10
20
2
2
2
2
2
2
8
0
20

2
2
2
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
2
1
2
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
11
2
1
2
2
2
2
0
0
0
0
11
1
1
2
2
3
2
0
2
13
0
0
2
2
0
4
8
0
0
0
2
2
2
6
0
12

0
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
0
2
1
1
2
0
2
0
4
2
2
2
2
10
2
2
1
2
0
0
4
2
2
2
9
2
2
0
1
0
0
2
0
7
2
2
0
0
2
6
12
2
2
2
0
0
0
2
0
8

121

65

56

Számonkérés
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
aláírás
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
aláírás
aláírás
aláírás
aláírás
5k, 2f
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
aláírás
félévközi jegy
aláírás
aláírás
aláírás
6k, 3f
félévközi jegy
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
aláírás
félévközi jegy
aláírás
aláírás
4k, 3f
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
6k, 2f
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
koll. (2), félévk. (1)
5k, 3f
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
koll. (2), félévk. (1)
aláírás
5k, 4f

30
210

44

31k, 17f

Előkövetelmény

Matematika I.

Mikroökonómia

Statisztika I.
Számvitel I.

Számvitel II.

Turizmus-vendéglátás BA
Tárgynév

FV

1

Jogi alapismeretek
Matematika I.
Mikroökonómia
Vállalati gazdaságtan
Informatika
Környezetgazdaságtan
Business english/Wirtschaftdeutsch I.(0 kredit+4 óra)
Kötelezően választható tárgy

Óra

E

GY

4
5
6
6
3
3
0
3

2
4
4
4
2
2
4
2

2
2
2
2
0
2
0
0

0
2
2
2
2
0
4
2

0

2

0

2

30
4
4
4
4
3
3
2
3
0
3
0

26
2
3
3
3
2
2
2
2
0
2
2

10
2
1
2
2
0
2
0
2
0
0
0

16
0
2
1
1
2
0
2
0
4
2
2

KV_Európai kultúra
KV_ Gazdaságföldrajz
KV _Tanulás- és kutatásmódszertan
Felzárkóztató
F_Matematika gyakorlat
F_Vállalati gazdaságtan gyakorlat
F_Mikroökonómia gyakorlat
Összesen:

2

Kredit

Gazdasági jog
Matematika II.
Makroökonómia
Pénzügytan
Marketing
Menedzsment
Üzleti informatika
Szaknyelvi szakmai tárgy I.
Business english/Wirtschaftdeutsch II.(0 kredit+4 óra)
Választható tárgy
Felzárkóztató
F_Matematika gyakorlat
F_Makroökonómia gyakorlat

3

4

5

6

7

Összesen:

30

23

11

12

Számvitel I.
Statisztika I.
Nemzetközi gazdaságtan
A turizmus rendszere
Szállásadás
Vezetés és szervezés
Szaknyelvi szakmai tárgy II.
Business english/Wirtschaftdeutsch III.(0 kredit+4 óra)
Választható tárgy
Felzárkóztató
F_Nemzetközi gazdaságtan gyakorlat
Összesen:
Statisztika II.
Számvitel II.
EU ismeretek
Regionális gazdaságtan
Választható tárgy
Falusi és városi turizmus
Marketingkommunikáció
Szabadidő elmélet és intézményrendszer
Szaknyelvi szakmai tárgy III.
Összesen:
Utazásszervezés
Turisztikai erőforrások
Turizmus termékek és marketing
Értékesítési ismeretek
Modul
Összesen:
Üzleti kommunikáció
Turisztikai vállalkozások
A turizmus közigazgatási, szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai
Vendéglátás
Stratégiai tervezés
Kereskedelemgazdaságtan
Modul
Diploma
Összesen:

5
4
5
3
3
4
3
0
3
0
0
30
4
4
2
3
3
5
3
3
3
30
3
5
3
4
15
30
3
2
3
3
2
2
15
0
30

4
3
3
2
2
2
2
0
2
2
2
24
3
3
2
3
2
3
2
2
2
22
2
3
3
3
10
21
2
2
2
2
2
2
8
0
20

2
1
2
2
1
2
2
0
0
0
0
12
1
1
2
2
0
1
0
2
2
11
0
2
1
1
4
8
0
0
2
2
1
1
4
0
10

2
2
1
0
1
0
0
4
2
2
2
12
2
2
0
1
2
2
2
0
0
11
2
1
2
2
6
13
2
2
0
0
1
1
4
0
10

Szakmai gyakorlat

30

Mindösszesen

Számonkérés
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
aláírás
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
aláírás
aláírás
aláírás
aláírás
5k, 2f
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
aláírás
félévközi jegy
aláírás
aláírás
aláírás

Matematika I.

6k, 3f
félévközi jegy
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
aláírás
félévközi jegy
aláírás
aláírás
4k, 4f
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
kollokvium
5k, 3f
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
koll. (1), félévk. (2)
5k, 2f
félévközi jegy
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
koll. (1), félévk. (2)
aláírás
5k, 4f

28k, 19f

45

Előkövetelmény

Mikroökonómia

Statisztika I.
Számvitel I.

Gazdálkodási és menedzsment BA (német nyelven)
Tárgynév

FV

1

Kredit Óra

Matematika I.
Informatika
Mikroökonómia
Vállalatgazdaságtan I.
Wirtschaftsdeutsch I.
Gazdaságtörténet
Jogi ismeretek
Filozófia
Összesen:

2

Matematika II.
Szociológia
Makroökonómia
Vállalatgazdaságtan II.
Számvitel I.
Menedzsment
Gazdasági jog
Wirtschaftsdeutsch II.
Összesen:

3

4

5

6

7

Statisztika I.
Nemzetközi gazdaságtan
Pénzügytan
Számvitel II.
Basic Business Management I.
Marketing
Üzleti informatika
Összesen:
Környezetgazdaságtan
Regionális gazdaságtan
Statisztika II.
Projektmenedzsment
Basic Business Management II.
Döntéselmélet és módszertan
Minőségmenedzsment
Számvitel elemzés
Üzleti szaknyelvi ismeretek (Választható)
Összesen:
Gazdaságpszichológia
Vállalati pénzügyek
Kontrolling
Értékteremtő folyamatok menedzsmentje
Vezetés szervezés
Stratégiai menedzsment
Vezetői információs rendszerek
Üzleti szaknyelvi ismeretek (Választható)
Összesen:
EU ismeretek
Emberi erőforrásgazdálkodás
Marketing menedzsment
Üzleti etika
Üzleti kommunikáció
Vállalkozói tréning
Marketingkommunikáció
Diploma
Üzleti szaknyelvi ismeretek (Választható)
Összesen:
Szakmai gyakorlat
Mindösszesen

5
3
5
4
4
3
3
3
30
5
3
5
4
4
4
3
2
30
5
5
5
4
3
4
4
30
3
3
3
4
3
3
4
4
3
30
2
5
3
5
4
4
4
3
30
3
5
4
3
3
3
3
3
3
30
30

4
2
4
2
4
2
2
2
22
4
2
4
2
3
2
2
2
21
3
4
4
2
2
2
2
19
2
2
3
2
2
2
2
2
2
19
2
3
4
3
2
2
2
2
20
2
4
2
2
2
2
2
2
2
20

210

122
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E
2
1
2
2
0
2
2
2
13
2
2
2
2
2
2
2
0
14
1
2
4
2
0
2
0
11
2
2
1
2
0
2
2
2
2
15
2
2
2
2
2
2
2
2
16
2
2
2
2
2
0
1
0
2
13

GY Számonkérés
2
1
2
0
4
0
0
0
9
2
0
2
0
1
0
0
2
7
2
2
0
0
2
0
2
8
0
0
2
0
2
0
0
0
0
4
0
1
2
1
0
0
0
0
4
0
2
0
0
0
2
1
2
0
7

kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
6k, 2f
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
7f, 1f
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
4k,3f
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy
6k, 3f
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
6k, 2f
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy
kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy
5k, 4f
34k, 15 f

Előkövetelmény

Matematika I.
Vállalatgazdaságtan I.

Wirtschaftsdeutsch I.

Számvitel I.

Statisztika I.

Számvitel II.

Számvitel II.

Marketing

Marketing

1

2

3

4

Tárgynév

Statisztika (kvantitatív módszerek)
15
A nonprofit szektor gazdaságtana
15
Közösségi gazdaságtan (haladó)
Haladó mikroökonómia
20
Kutatásmódszertan
15
Szintrehozó tárgyak:
Közösségi gazdaságtan 15
Szintrehozó matematika 15
Modultárgy (2 darab)
20
Összesen:
100
A közügyek elmélettörténeti alapjai
15
Haladó makroökonómia
20
Globális és összehasonlító kormányzás
Közpolitika elemzés (haladó)
15
Szintrehozó tárgyak:
Államháztartástan 15
Költségvetési intézmények számvitele 15
Modultárgy (2 darab)
20
Szabadon választható tárgy
10
Összesen:
95
50
Szakirány
Közösségi gazdaságtan (haladó)
15
Modultárgy (2 tárgy)
20
Összesen:
85
55
Szakirány
Globális és összehasonlító kormányzás
15
Szabadon választható tárgy
10
Modultárgy (1 tárgy)
10
Összesen:
90
Diplomamunka

30
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Közgazdálkodás és közpolitika_MA_L
Számonkérés

4 kollokvium
5 kollokvium
4 kollokvium
4 évközi jegy
4
4
8
25
4
4

kollokvium
kollokvium

kollokvium
kollokvium

5 kollokvium
4
4
8
4
25
15
4
8
27
15
5
4
4
28
120

kollokvium
évközi jegy
évközi jegy

kollokvium

kollokvium
évközi jegy

15 évközi jegy

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA
FV

1

2

3

4

1
2
2
3
3
3
4
4
4

Tárgynév

Kredit

Gazdaságszociológia
Statisztika (kvantitatív módszerek)
Mikroökonómia (haladó)
Nemzetközi politikai gazdaságtan
Nemzetközi gazdaságtan (haladó)
Nemzetközi pénzügyek
Modul
Összesen:
Nemzetközi gazdasági folyamatok kvantitatív elemzése
Nemzetközi jog
Makroökonómia (haladó)
Világgazdaságtan
Modul
Összesen:
Statégiai menedzsment
Vállalati kommunikáció
Politikai földrajz (haladó)
Fejlődésgazdaságtan
Diplomamunka I.
Modul
Összesen:
Diplomamunka II.
Nemzetközi kereskedelempolitika
Globális kormányzás
Modul
Összesen:

2
4
4
3
4
3
4
24
3
4
4
3
6
20
2
2
2
2
2
10
20
3
3
4
10
20

MODUL
Nemzetközi pénzügyi, számviteli és kontrolling modul
Nemzetközi vállalati pénzügyek
Nemzetközi számvitel
Nemzetközi számviteli szakszeminárium
Nemzetközi fizetések
Nemzetközi befektetések és biztosítási ismeretek
Nemzetközi vállalatok controllingja
Nemzetközi adózás
Controlling informatikai eszközökkel
Nemzetközi controlling szakszeminárium

4
2
4
2
4
4
4
2
4
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Óra

2
2
2
2
2
2
#
1
4
2
3
#

E

2
2
1
2
1
8
2
2

4
2
0
2

2
2
2

4
1
3

6
3
2
1

4

6

2
2
2
2
2
2
2
0
0

2
0
2
0
2
2
2
2
4

GY

Számonkérés

3
4
4
4
5
4
6
30
4
6
5
5
10
30
3
3
3
3
3
15
30
10
3
3
14
30
##

évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium

6
4
6
3
6
6
4
4
6

évközi jegy
kollokvium
évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
évközi jegy
évközi jegy

kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium

kollokvium
évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
évközi jegy

évközi jegy
évközi jegy
kollokvium

1.

2.

3.

4.

Kreditpont
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Számvitel MA_L
Számonkérés

Kvantitatív döntési módszerek
15 5
Vállalati pénzügyek
20 6
Pénzügyi kontrolling
15 6
Haladó vezetői számvitel
10 4
Matematikai-statisztikai elemzések
15 3
Vezetéselmélet és módszertan
Szabadon választható ( 1 tárgy felvétele ajánlott) 15 3
Összesen:
90 27
Nemzetközi számvitel
15 4
Vállalkozások jogi környezete
Haladó vállalati pénzügyek
15 4
Nemzetközi számvitel szakszeminárium
15 6
Pénzügyi instrumentumok számvitele
10 3
A könyvvizsgálat rendszere
10 3
Vállalkozásfinanszírozás és pénzügyi szolgáltatások
15 5
Összesen:
80 25
Kutatásmódszertan
15 5
Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése
15 4
Alkalmazott vállalatértékelés
10 4
Pénzügyi elemzés
20 5
Pénzügyi kockázatkezelés
15 4
Vállalkozások adózása és költségvetési kapcsolatok elemzése
15 5
Szabadon választható ( 1 tárgy felvétele ajánlott)
Összesen:
90 27
Ellenőrzési esettanulmányok
10 2
A számvitel számítógépes támogatása
20 3
Nemzetközi adózás
15 4
Nemzetközi kontrolling szakszeminárium
15 3
Vezetéselmélet és módszertan
10 3
Vállalkozások jogi környezete
15 5
Szabadon választható ( 2 tárgy felvétele ajánlott)
20 6
Összesen:
105 26
Diplomamunka
20 15

kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium

Tárgynév
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kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
évközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
évközi jegy
évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
évközi jegy

1.

2.

3

4

Kreditpont
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Turizmus-menedzsment MA_L
Számonkérés

Haladó közgazdasági ismeretek
10 4
Regionális és lokális gazdaságfejlesztés
10 3
E-business
15 4
Turisztikai kutatások módszertana
15 3
Szabadidőszociológia
10 3
Kulturális és kreatív turizmus
10 3
Nonprofit szektor gazdaságtana
10 4
Kötelezően választható tárgy (1 tárgy)
Szabadon választható tárgy (1 tárgy)
10 2
Összesen:
90 26
Kvantitatív módszerek és gazdaságstatisztikai elemzések
15 5
Döntéselemzés és vezetői stratégiák
15 5
Finanszírozási stratégiák és pénzügyi menedzsment
15 5
Integrált vállalatirányítási rendszerek fejlesztése és menedzselése
15 4
Projektek menedzselése
Üzleti kommunikáció
15 4
Szabadon választható tárgy (1 tárgy)
10 2
Összesen:
85 25
Turizmuspolitika és turizmustervezés
10 3
A turizmus intézményi és jogrendszere
10 3
Nemzetközi szállodamenedzsment
20 4
Desztinációs menedzsment és marketing
15 4
Attrakció- és látogatómenedzsment
10 3
Pénzügyek a turizmusban
10 4
Turisztikai térpályák és közlekedés
10 4
E-marketing a turizmusban
10 3
Szabadon választható tárgy (1 tárgy)
Összesen:
95 28
Marketingkommunikáció
15 3
Területfejlesztés és térségi menedzsment
10 2
Együttműködések a térségi turizmusban
10 2
Kötelezően választható tárgy (1 tárgy)
15 3
Turisztikai projektek menedzselése
20 3
Szabadon választható tárgy (1 tárgy)
10 2
Kötelezően választható tárgy (1 tárgy)
10 4
Projektek menedzselése
15 5
Szabadon választható tárgy (1 tárgy) 10 2
Összesen:
115 26
Diplomamunka
20 15

kollokvium
kollokvium
évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium

Tárgynév

50

évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
kollokvium
évközi jegy
évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
évközi jegy

évközi jegy
kollokvium
évközi jegy
évközi jegy
évközi jegy
évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
évközi jegy
évközi jegy

1

2

3

4

Tárgynév

Kutatásmódszertan
Vállalkozás innováció
Társadalmi-gazdasági előrejelzés
Üzleti gazdaságtan
Marketingmenedzsment
Pénzügyi elemzés
Összesen:
Döntéstámogató rendszerek és módszerek
Projektek menedzselése
Vállalati stratégia
Üzleti kommunikáció
Vezetői gazdaságtan
Vállalatfinanszírozás és pénzügyi szolgáltatások
Összesen:
Termelés- és innovációmenedzsment
Vezetői számvitel és kontrolling
Vállalkozás és globalizáció
Pénzügyi kockázatkezelés
Üzleti tanácsadás
Kisvállalkozásfejlesztési politika
Választható tárgy (1 darab)
Összesen:
Szervezetfejlesztés gyakorlata
Vállalkozások jogi környezete (társasági jog)
Választható tárgy (1 darab)
Társadalmi-gazdasági előrejelzés
Projektek menedzselése
Vállalkozás és globalizáció
Összesen:
Diplomamunka
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Vállalkozásfejlesztés MA_L
Számonkérés

5 évközi jegy
5 kollokvium

15 5 kollokvium
15 5 kollokvium
20 5 kollokvium
80 25
15 5 kollokvium
15 5 kollokvium
15 5 évközi jegy
20 5 kollokvium
15 5 kollokvium
80 25
15 5 kollokvium
20 5 kollokvium
15 4 évközi jegy
15 5 kollokvium
15 4 kollokvium
15 4 évközi jegy
95 27
20 6 kollokvium
15 5 kollokvium
15 4 évközi jegy
15 5 évközi jegy
15 5 kollokvium
10 3 kollokvium
90 28
40 15 évközi jegy

Vezetés és szervezés MA_L

1

2

3

4

3
3
3
4
4
4
4

Tárgynév

Számonkérés

Fé
lé
vi
K
ór
re
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zá
di
m
tp
on
t

FV

Gazdaságpolitika
Kutatásmódszertan
Marketingmenedzsment
Szervezeti magatartás és vezetés
Matematikai és statisztikai módszerek és elemzések
Üzleti gazdaságtan
Összesen:
Projektek menedzselése
Vállalati stratégia
Szervezetelmélet
Döntéstámogató rendszerek és módszerek
Változtatás- és tudásmenedzsment
Integrált információs rendszerek irányítása
Választható tárgy (1 darab)
Összesen:
Termelés- és innovációmenedzsment
Vezetői számvitel és kontrolling
Választható tárgy (1 darab)
Szakirány
Összesen:
Szakirány
Választható tárgy (1 darab)
Projektek menedzselése
Összesen:
Diplomamunka

15 5
15 5
15 5
15 5
15 5
15 5
90 30
15
15
15
15
15
15
90
15
20
15
45
95
70
15
15
100
20

5
4
5
4
4
3
25
5
5
3
14
27
15
3
5
23
15

Emberi erőforrásmenedzsment-információmenedzsment modul
Emberi erőforrás menedzsment rendszerek
15 5
Szervezetfejlesztés elmélete, modelljei
15 5
Információrendszerek fejlesztése és menedzselése
15 4
Szervezeti kultúra vizsgálata és fejlesztése
15 3
Vezetői kompetencia fejlesztés
20 4
Tartalommenedzsment
20 4
Információs társadalom
15 4

52

kollokvium
évközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium

kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
évközi jegy
kollokvium
kollokvium
évközi jegy

évközi jegy
kollokvium
évközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
évközi jegy
kollokvium
kollokvium

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT2
Tantárgy

Követelmény
Óra

I. félév
Közgazdaságtan I. (Mikroökonómia)
Menedzsment
Pénzügyi- és bank ismeretek
Statisztika és egészségügyi statisztika
Egészségügyi jog
Kommunikáció és média kapcsolatok
II. félév
Közgazdaságtan II. (Makro- és egészséggazdaságtan)
Vállalatgazdaságtan
Egészségügyi finanszírozás
Vállalkozási- és adózási ismeretek
Kórházi és gyógyszertári informatikai rendszerek
Menedzser tréning
Választható tárgy
III. félév
Gyógyszer- és gyógyszertári gazdálkodás
Egészségügyi menedzsment
Minőségmenedzsment
Kórházgazdálkodás
Szociálpolitika és támogatási rendszerek
Számvitel
IV. félév
Vezetői kontrolling
Válságmenedzsment
Ápolásgazdaságtan
Egészségügyi stratégia
Projektmenedzsment esettanulmányok
Emberi erőforrásmenedzsment és szakemberképzés
Választható tárgy
Diplomakonzultáció

Választható tárgy
Csapatépítő tréning
Egészségügyi finanszírozás az Európai Unióban
Marketing az egészségügyben
Üzleti tervezés
Epidemiológia
Egészségturisztikai intézmények menedzsmentje
Logisztika

2

A szakirányú továbbképzések elvégzése nem változtat a végzettségi szinten.
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15
15
15
18
12
12
87

5
5
5
7
4
4
30

Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy

18
15
18
12
12
12
10
97

6
4
5
4
4
4
3
30

Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy

18
18
18
15
12
18
99

6
6
5
6
4
3
30

Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy

18
15
15
12
12
12
10
0
94

6
5
5
5
3
3
3
0
30

Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
aláírás

377

120

10
10
10
10
10
10
10

3
3
3
3
3
3
3

félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy

EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI
TANÁCSADÓ/SZAKKÖZGAZDÁSZ
Tantárgy

Óra

I. félév
Kommunikáció elmélet és gyakorlat
Menedzsment
Minőségmenedzsment
Projektmenedzsment tréning
Integrált irányítási rendszerek
Magyar egészségügy ellátási standardok
Statisztika (kvantitatív elemzési módszerek az egészségügyben)
Összesen:
II. félév
Prezentációs készségfejlesztő tréning
Betegbiztosítás
Humánmenedzsment és kompetenciafejlesztés
Adat- és eszközgazdálkodási irányelvek
Minőségügy a gyógyszertárban/szociális otthonban/gyógyfürdőben
Mutatószámok és mérésük az egészségügyben
Auditori ismeretek és folyamatfejlesztés
Diplomamunka
Összesen:
Választható tárgyak
Retorika és beszédtechnika I.
Retorika és beszédtechnika II.

20
20
20
15
15
15
20
125

5
5
4
4
4
3
5
30

kollokvium
kollokvium
kollokvium
évközi jegy
évközi jegy
évközi jegy
kollokvium

15
15
20
15
20
20
20

2
3
3
3
3
3
3
10
30

évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
évközi jegy
évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
évközi jegy

125
25
25

54

Követelmény
Kredit
Számonkérés

0 aláírás
0 aláírás

EGÉSZSÉGÜGYI SZÓVIVŐ ÉS KOMMUNIKÁCIÓS
TANÁCSADÓ/SZAKKÖZGAZDÁSZ
Tantárgy

Óra

I. félév
Közszereplés és médiumok kezelése
Kommunikációs jog és etika
Szóvivő mesterség
Médiagazdaságtan és médiaismeret
Kommunikáció az egészségügyben I.
Kommunikáció mesterség és gyakorlat
A társadalmi szintű tájékoztatás módszertana
Összesen:

Követelmény
Kredit
Számonkérés

15
15
20
20
20
20
15
125

4
3
5
4
5
5
4
30

évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
évközi jegy

15
15
15
20
20
20
20

2
2
2
3
3
4
4
10
30

évközi jegy
évközi jegy
évközi jegy
évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
kollokvium
évközi jegy

II. félév
Retorika és beszédtechnika
Prezentációs készségfejlesztés tréning
Íráskészségfejlesztés, stilisztika tréning
Kríziskommunikáció és válságkezelés
Kommunikáció az egészségügyben II. (helyzetgyakorlatok)
Marketingkommunikáció
PR és sajtókapcsolatok
Diplomamunka
Összesen:
Választható tárgyak
Retorika és beszédtechnika I. (haladó)
Retorika és beszédtecgnika II. (haladó)

125
25
25

55

0 aláírás
0 aláírás

EXECUTÍVE MBA
TANÁCSADÓ/SZAKKÖZGAZDÁSZ
Tantárgy

Óra

I. félév
Emberi erőforrásmenedzsment rendszerek
Marketing menedzsment vezetőknek
Stratégiai- és változtatás menedzsment
Kvantitatív elemzés
Összesen:
II. félév
Transznacionális vállalatok szervezése és irányítása
A területfejlesztés vállalati aspektusai
Szervezeti magatartás
Vállalati pénzügyek vezetőknek
III. félév
Vállalkozásfinanszírozás és pénzpiacok
Vezetői információs és döntéstámogató rendszerek
Értékteremtő folyamatok
Vezetői gazdaságtan
Vezetői kompetenciafejlesztés
Összesen:
IV. félév
Stratégiai esettanulmányok
Tárgyalási stratégiák
Kontrolling vezetőknek
Diplomamunka
Összesen:

56

Követelmény
Kredit
Számonkérés

30
15
30
15
90

8
5
8
6
27

kollokvium
kollokvium
kollokvium
évközi jegy

25
20
20
25

8
8
8
6

kollokvium
kollokvium
évközi jegy
kollokvium

20
15
20
20
20
95

6
4
7
8
8
33

évközi jegy
évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
évközi jegy

25
25
25
15
90

6
6
6
12
30

évközi jegy
évközi jegy
évközi jegy
évközi jegy

GAZDASÁGI SZAKOKLEVELES ÁPOLÓ
Tantárgy
Óra
I. félév
Közgazdaságtan I. (Mikroökonómia)
Menedzsment
Pénzügyi- és bank ismeretek
Statisztika és egészségügyi statisztika
Egészségügyi jog
Kommunikáció és média kapcsolatok

Követelmény
Kredit
Számonkérés

15
15
15
18
12
12
87

5
5
5
7
4
4
30

Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy

18
15
18
12
12
12
10
97

6
4
5
4
4
4
3
30

Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy

18
18
18
15
12
18
99

6
6
5
6
4
3
30

Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy

18
15
15
12
12
12
10
0
94

6
5
5
5
3
3
3
0
30

Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
aláírás

10
10
10
10
10
10
10

3
3
3
3
3
3
3

félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy

II. félév
Közgazdaságtan II. (Makro- és egészséggazdaságtan)
Vállalatgazdaságtan
Egészsségügyi finanszírozás
Vállalkozási- és adózási ismeretek
Kórházi és gyógyszertári informatikai rendszerek
Menedzser tréning
Választható tárgy
III. félév
Gyógyszer- és gyógyszertári gazdálkodás
Egészségügyi menedzsment
Minőségmenedzsment
Kórházgazdálkodás
Munkajog
Számvitel
IV. félév
Vezetői kontrolling
Válságmenedzsment
Ápolásgazdaságtan
Egészségügyi stratégia
Projektmenedzsment esettanulmányok
Emberi erőforrásmenedzsment és szakemberképzés
Választható tárgy
Diplomakonzultáció

Alternatív tárgy:
Csapatépítő tréning
Egészségügyi finanszírozás az Európai Unióban
Marketing az egészségügyben
Szervezet- és vezetéspszichológia
Ápolásvezetés-irányítás
Egészségturisztikai intézmények menedzsmentje
Logisztika

57

GYÓGYSZERÉSZ-KÖZGAZDÁSZ
Tantárgy

Óra

I. félév
Közgazdaságtan I. (Mikroökonómia)
Menedzsment
Pénzügyi- és bank ismeretek
Statisztika és egészségügyi statisztika
Egészségügyi jog
Kommunikáció és média kapcsolatok
II. félév
Közgazdaságtan II. (Makro- és egészséggazdaságtan)
Vállalatgazdaságtan
Egészségügyi finanszírozás
Vállalkozási- és adózási ismeretek
Kórházi és gyógyszertári informatikai rendszerek
Menedzser tréning
Választható tárgy
III. félév
Gyógyszer- és gyógyszertári gazdálkodás
Egészségügyi menedzsment
Minőségmenedzsment
Kórházgazdálkodás
Háziorvosi- és járóbeteg gazdálkodás
Számvitel
IV. félév
Vezetői kontrolling
Válságmenedzsment
Ápolásgazdaságtan
Egészségügyi stratégia
Projektmenedzsment esettanulmányok
Üzleti tervezés
Választható tárgy
Diplomakonzultáció

Választható tárgy
Közegészségtani gazdálkodás
Egészségügyi finanszírozás az Európai Unióban
Egészségturizmus
Emberi erőforrásmenedzsment és szakemberképzés
Farmaökonómia és egészségtechnológia
Egészségturisztikai intézmények menedzsmentje
Logisztika

58

Követelmény
Kredit
Számonkérés

15
15
15
18
12
12
87

5
5
5
7
4
4
30

Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy

18
15
18
12
12
12
10
97

6
4
5
4
4
4
3
30

Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy

18
18
18
15
12
18
99

6
6
5
6
4
3
30

Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy

18
15
15
12
12
12
10
0
94

6
5
5
5
3
3
3
0
30

Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
aláírás

377

120

10
10
10
10
10
10
10

3
3
3
3
3
3
3

félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy

HIVATALOS STATISZTIKATANÁCSADÓ/
SZAKKÖZGAZDÁSZ
Tantárgy

Óra

Követelmény
Kredit
Számonkérés

I. félév
Kutatásmódszertan
Nemzeti számlák rendszere
Demográfia
Idősorelemzés, szezonális kiigazítás
Statisztikai osztályozások és nomenklatúrák
Statisztikai vizualizáció
Gazdaságstatisztika

4
5
4
4
4
5
4
30

kollokvium
kollokvium
évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
évközi jegy
kollokvium

Összesen:

15
15
15
15
10
15
15
100

4
3
4
3
2
4
10
30

évközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
évközi jegy
évközi jegy

Összesen:

15
15
15
10
10
15
15
95

II. félév
Adatfeldolgozás és elemzés (SPSS)
Statisztika
Minőségbiztosítás
Magyar és EU statisztika igazgatásrendszere
Társadalomstatisztika
Térinformatika és területi elemzések
Diplomamunka
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HUMÁNMENEDZSMENT/SZAKKÖZGAZDÁSZ
Tantárgy

Óra

Követelmény
Kredit Számonkérés

I. félév
Üzleti gazdaságtan
Személyiséglélektan
Szociológia
Vezetés-szervezés
Etika
Igazgatási és munkajog

5
5
5
6
4
5
30

kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium
évközi jegy
kollokvium

Összesen:

15
15
20
15
15
20
100

5
4
4
5
5
5
28

évközi jegy
kollokvium
évközi jegy
kollokvium
kollokvium
évközi jegy

Összesen:

10
20
15
20
15
20
100
20
20
20
20

6
5
5
6

évközi jegy
évközi jegy
évközi jegy
évközi jegy

II. félév
Munkagazdaságtan
Szociálpszichológia
Általános és munkaügyi statisztika
Emberi erőforrás menedzsment rendszerek
Változtatás- és tudásmenedzsment
Üzleti kommunikáció
III. félév
Munka-, vezetés- és szervezetpszichológia
Teljesítménymenedzsment
Üzleti tanácsadás
Szervezetfejlesztés gyakorlata
Emberi erőforrás menedzsment szakirány
Emberi erőforrás menedzsment gyakorlata
Humán-kontrolling
Összesen:
IV. félév
Diplomamunka
Emberi erőforrás menedzsment szakirány
Munkaügyi kapcsolatok és érdekérvényesítés
HR informatika
Társadalombiztosítás és szociálpolitika
Összesen:

60

10
10
100

5 évközi jegy
5 évközi jegy
32

30

15 évközi jegy

10
10
10
60

5 évközi jegy
5 évközi jegy
5 évközi jegy
30

JOGÁSZ-KÖZGAZDÁSZ
Tantárgy

Óra

I. félév
Közgazdaságtan I. (Makro- és mezoökonómia)
Közgazdaságtan II. (Mikroökonómia)
Környezeti gazdaságtan
Üzleti gazdaságtan
Vállalati döntéstámogató rendszerek

Követelmény
Kredit
Számonkérés
5
5
5
5
5
30

kollokvium
kollokvium
évközi jegy
kollokvium
évközi jegy

Összesen:

20
15
15
15
15
80

5
5
5
5
5
5
30

kollokvium
évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
kollokvium
évközi jegy

Összesen:

15
15
20
15
15
20
100

5
5
4
8
5
4
31

kollokvium
évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
évközi jegy
kollokvium

Összesen:

15
15
15
20
15
15
95

6
6
6
12
30

évközi jegy
évközi jegy
évközi jegy
évközi jegy

Összesen:

25
25
25
15
90

II. félév
Marketingmenedzsment ismeretek
Változtatás- és tudásmenedzsment
Vezetői kompetenciafejlesztés
Vállalati stratégia
Vezetés és szervezés
Emberi erőforrás menedzsment gyakorlata
III. félév
Vállalati pénzügyek vezetőknek
Gazdasági elemzés
Számvitel
Vezetői gazdaságtan
Vállalati esettanulmányok
Pénzügy és adózás
IV. félév
Stratégiai esettanulmányok
Tárgyalási stratégiák
Kontrolling vezetőknek
Diplomamunka
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MÉRNÖK-KÖZGAZDÁSZ
Tantárgy

Óra

I. félév
Általános közgazdaságtan (Makro- és mezoökonómia)
Társasági jog
Gazdaságstatisztika
Üzleti gazdaságtan
Vállalati döntéstámogató rendszerek
Üzleti kommunikáció

Követelmény
Kredit
Számonkérés
5
5
4
5
5
5
29

kollokvium
kollokvium
évközi jegy
kollokvium
évközi jegy
évközi jegy

Összesen:

20
15
15
15
15
15
95

5
5
5
5
4
5
29

kollokvium
évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
kollokvium
évközi jegy

Összesen:

15
15
20
15
15
20
100

4
4
4
4
4
4
8
32

évközi jegy
évközi jegy
évközi jegy
kollokvium
évközi jegy
kollokvium
évközi jegy

Összesen:

15
15
15
20
15
15
15
110

II. félév
Marketingmenedzsment ismeretek
Változtatás- és tudásmenedzsment
Vezetői kompetenciafejlesztés
Vállalati stratégia
Vezetés és szervezés
Emberi erőforrás menedzsment gyakorlata
III. félév
Üzleti számítások
Gazdasági elemzés
Számvitel
Vezetői gazdaságtan
Vállalati esettanulmányok
Pénzügy és adózás
Diplomamunka

62

ORVOS-KÖZGAZDÁSZ
Tantárgy
Óra
I. félév
Közgazdaságtan I. (Mikroökonómia)
Menedzsment
Pénzügyi- és bank ismeretek
Statisztika és egészségügyi statisztika
Egészségügyi jog
Kommunikáció és média kapcsolatok
II. félév
Közgazdaságtan II. (Makro- és egészséggazdaságtan)
Vállalatgazdaságtan
Egészségügyi finanszírozás
Vállalkozási- és adózási ismeretek
Kórházi és gyógyszertári informatikai rendszerek
Menedzser tréning
Választható tárgy
III. félév
Gyógyszer- és gyógyszertári gazdálkodás
Egészségügyi menedzsment
Minőségmenedzsment
Kórházgazdálkodás
Háziorvosi- és járóbeteg gazdálkodás
Számvitel
IV. félév
Vezetői kontrolling
Válságmenedzsment
Ápolásgazdaságtan
Egészségügyi stratégia
Projektmenedzsment esettanulmányok
Üzleti tervezés
Választható tárgy
Diplomakonzultáció

Választható tárgy
Közegészségtani gazdálkodás
Egészségügyi finanszírozás az Európai Unióban
Egészségturizmus
Emberi erőforrásmenedzsment és szakemberképzés
Farmaökonómia és egészségtechnológia
Egészségturisztikai intézmények menedzsmentje
Logisztika

63

Követelmény
Kredit
Számonkérés

15
15
15
18
12
12
87

5
5
5
7
4
4
30

Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy

18
15
18
12
12
12
10
97

6
4
5
4
4
4
3
30

Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy

18
18
18
15
12
18
99

6
6
5
6
4
3
30

Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy

18
15
15
12
12
12
10
0
94

6
5
5
5
3
3
3
0
30

Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
Kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
aláírás

377

120

10
10
10
10
10
10
10

3
3
3
3
3
3
3

félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy
félévközi jegy

ÖRÖRSÉGTURIZMUS
SZAKKÖZGAZDÁSZ/SPECIALISTA
Óraszám

Tantárgy neve

E

GY

Kredit

Számonkérés

I. szemeszter
1
2
3

Bevezetés az örökségvédelembe
Turizmus az örökség közkinccsé tételében
Az örökségturizmus földrajzi alapjai

10
10
10

15
5

5
5
5

kollokvium
kollokvium
kollokvium

4

Az örökségvédelmi és örökségturisztikai helyszínek természeti elemei

10

5

5

kollokvium

5
6

Kastély
Projekt 1 (4. kurzus)
Szemeszterben összesen

10

5
10

4
3
27

félévközi jegy
félévközi jegy

5
5

4
5
5
5
4
4
27

félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy

5
3
4
5
5
5
27
9
90

kollokvium
félévközi jegy
félévközi jegy
kollokvium
kollokvium
félévközi jegy

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

90

II. szemeszter
Vendégfogadási ismeretek
Információ- és biztonságtechnológia az örökségvédelemben
Gazdálkodási és vagyonkezelési ismeretek az örökségvédelemben
Létesítményüzemeltetés - Facility menedzsment
Műszaki és energetikai ismeretek
Projekt 2 (2.kurzus)
Szemeszterben összesen
III. szemeszter
Zenetörténet - zenemenedzsment
Múzeumpedagógia, etikett, protokoll
Üzleti kommunikáció
Menedzsment, emberi erőforrás menedzsment
Pénzügyi és adózási ismeretek
Az örökségvédelem és örökségturizmus jogi környezete
Szemeszterben összesen
Diplomakonzultáció
Képzésben összesen

64

15
10
15
15
10

5
10
90

15
5

5
15
5
5

10
10
10
80
0

10
270

félévközi jegy

A Doktori Iskola mintatanterve
Összesen

8. félév

7. félév

6. félév

5. félév

4. félév

3. félév

A tantárgy/program megnevezése

2. félév

1. félév

Nappali tagozat

A kutatásmódszertan alapjai

4

4

Statisztikai elemzések elmélete

4

4

A programon kötelező tárgy

4

4

Statisztikai elemzések gyakorlata

4

4

Statisztikai programcsomagok alkalmazása

4

4

A programon kötelező tárgy

4

4

A programon kötelező tárgy

4

4

A programon kötelező tárgy

4

4

Választható tárgy

4

4

Választható tárgy

4

4

Komplex vizsga

0

0

40

Marketing program
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Soproni egyetemi diákhotel és kollégium
Sopron, Baross út 4-6.
Sopron, Ady E. u. 5.
http://uf.nyme.hu/kollegium/soproni-kollegiumok/
Így jut el hozzánk:

"Régi Kollégium - RK"
Cím: 9400 Sopron, Ady Endre út 5.
Az épület teljes körű rekonstrukciójára 2007ben került sor.

"Új Kollégium - ÚK"
Cím: 9400 Sopron, Ady Endre út 5.
Az épület teljes rekonstrukciójára 2006-ban
került sor.

"Legújabb Kollégium - LUK"
Cím: 9400 Sopron, Baross út 4-6.
Az épületet 2002. december 19-én avatták át.

"Vadonatúj Kollégium - VUK"
Cím: 9400 Sopron, Baross út 4-6.
A 2007-ben átadott épület az ország
legmodernebb kollégiumai közé tartozik.
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Szabályzatok
A szabályzatokat a kar /egyetem honlapján folyamatosan frissítjük, és az alábbi linken találhatóak meg:
Szervezeti és Működési Szabályzat_Hallgatói követelményrendszer:
http://www.nyme.hu/index.php?id=3727
A Közgazdaságtudományi Kar ügyrendje:
http://www.nyme.hu/index.php?id=3727
A Közgazdaságtudományi Kar épületének házirendje:
http://www.ktk.nyme.hu/szabalyzatok.html
A Széchenyi István Gazdálkodás- és szervezéstudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata:
http://szidi.nyme.hu/index.php?id=16466
Tájékoztató a magyar állami (rész) ösztöndíjas képzés feltételeiről:
http://www.ktk.nyme.hu/szabalyzatok.html
Szakmai gyakorlati szabályzat:
http://www.ktk.nyme.hu/hallgatoknak_szakmai_gyakorlat.html
Útmutató a szakdolgozat/diplomadolgozat/záródolgozat/házidolgozat készítéséhez:
http://www.ktk.nyme.hu/hallgatoknak_diploma.html

A Közgazdaságtudományi Kar kari tanulmányi tájékoztatója
a Nyugat-magyarországi Egyetem
tanulmányi tájékoztatójának függeléke.
Kérjük, tekintse át az egyetemi tájékoztatót is.
Jó szerencsét!
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Nyugat-magyarországi Egyetem
Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

Tanulmányi tájékoztató

2016/2017.
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DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ

Kedves Elsőéves Hallgatóink!
Van az országnak, a magyar iparnak egy része, akiknek a Simonyi Károly
Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kart nem kell bemutatni. Sokan
ismerik a kart és az egyetemet – ismerik gazdag, több évtizedes, sőt, több
évszázados hagyományairól, tudják, hogy ez az ország egyetlen faipari
felsőoktatási intézménye, tudnak az itt felhalmozott tapasztalatról,
tudásról, értékekről. Sokan ismerik az egyetem és a kar különleges
diákhagyományait is – az összetartást, a bajtársiasságot, a speciális balekfirma kapcsolatot, a szakestélyeket, és még sorolhatnám a példákat. Az itt
végzettek közül sokan nosztalgiával gondolnak Sopronra is, az ódon
utcák, éttermek, kiskocsmák hangulatára, a kisvárosias, és mégis nyüzsgő
és életteli, folyamatosan fejlődő városra – vagy éppen az azt körülvevő zöld
környezetre, a dombokra, hegyekre, a Fertő-tóra – és persze a botanikus
kertre, ahol mindig öröm volt megpihenni a tanulás fáradalmai között.
Azt már sokkal kevesebben tudják, hogy milyen komoly fejlődésen ment keresztül a kar az elmúlt két
évtizedben. Míg a tevékenységünk gerincét továbbra is a faipar, a faanyagtudomány adja – amit a kar
neve is hordoz – mára jóval kiterjedtebb, szélesebb területet ölel fel a Simonyi Károly Kar. A faiparból
kifejlődött, többirányú műszaki oktatás mellett ma már karunk az ország egyik legfontosabb művészeti
felsőoktatási intézménye (amelyet a HVG 2008-ban az első helyen rangsorolt), és egy nagyon dinamikusan
fejlődő, népszerű informatikai oktatásnak is otthont adunk. Ezen a három területen, összesen 7 alapszakon
igyekszünk jól felkészült, magasan kvalifikált és széles látókörű szakembereket képezni: faipari mérnököket, ipari
termék- és formatervező mérnököket, mechatronikai mérnököket, műszaki menedzsereket,
gazdaságinformatikusokat, formatervező művészeket, grafikus művészeket és építőművészeket.
A képzési terület kiszélesítése mellett azonban más irányban is fejlődik a kar: folyamatosan igyekszünk lépést
tartani a hihetetlenül felgyorsult műszaki fejlődéssel, és az új oktatási kihívásokkal is. A magas színvonalú
szakmai képzés mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatóink készségeit, motivációját,
szemléletét is fejlesszük. Ennek érdekében nemrég nagyszabású tantervreformot kezdeményeztünk, melynek
a célja a meglevő értékek megtartása mellett a hallgatók motivációjának a növelése, a nehéz műszaki tanulmányok
elvégzésének a segítése, a diákok bevonása az egyetemi műhelymunkába – röviden, a jól képzett, motivált,
gyakorlattal is rendelkező mérnökök, művészek, informatikusok felkészítése, képzése. Komoly
beruházásokkal bővült a kari oktatási és kutatási infrastruktúra, így a 2012-ben átadott Természeti
Erőforrások Kutató Központ (NRRC) a gyakorlatorientált képzéseinket és a tudományos munkát egyaránt szolgálja.
Reméljük, egyetemi éveik során Önök is megtapasztalják majd azokat a pozitívumokat, amelyekről itt említést
tettünk. Ehhez kívánunk hagyományos selmeci köszöntésünkkel Jó szerencsét!

Dr. Alpár Tibor László dékán
NymE Simonyi Károly Kar
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A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és
Művészeti Karról
Karunk különleges helyet foglal el Magyarország
felsőoktatásában: a Kar nevében is szereplő,
országosan egyedülálló faipari felsőoktatás, és az
ahhoz kapcsolódó egyéb műszaki képzések mellett
fontos szerepe van a ’90-es években indult művészeti
képzésnek, és a még újabb informatikai képzésnek is.
E három terület – műszaki tudományok, informatika,
művészet – nem csupán békésen megfér egymás
mellett, hanem kiegészíti egymást, így minden
területen széles látókörű, komplex felkészültségű,
kompetens szakembereket képezünk.
Karunk tevékenységei között továbbra is a faiparé a
meghatározó szerep. Több mint 50 éves oktatási és
kutatási tapasztalatunk a garancia arra, hogy faipari mérnökhallgatóink a lehető legmagasabb
szintű képzést kapják. Az évek során oktatásunk folyamatosan igazodott és igazodik az ipar
változásaihoz, az újabb kihívásokhoz, mindenkor naprakész tudást biztosítva hallgatóinak.
A faipar mellett természetesen a többi szakon is magas színvonalon képezzük hallgatóinkat.
Művészeti képzésünk elismertségét mutatja, hogy hallgatóink az egész ország területéről érkeznek,
hogy részt vehessenek a magas színvonalú soproni képzésben. Az informatikai képzésünk
elsősorban regionális jelentőségű; eredményességére jellemző, hogy a nálunk végzett
informatikusok jól fizetett állások között válogathatnak hazánkban és külföldön egyaránt.
Az oktatás mellett Karunk jelenleg Magyarország egyetlen faipari kutatóhelye. Kutatási és
innovációs tevékenységünk elismertségét jelzi az az évi több száz millió forint értékű kutatási
megbízás, melyet a hazai faipari cégek juttatnak el a Karhoz. A kutatási megbízások mellett sok
hazai és nemzetközi kutatási pályázaton is sikerrel szerepelünk. A faipari kutatások mellett egyre
nagyobb szerep jut a könnyűipari, informatikai és művészeti területen végzett munkának, melyek
számos esetben össze is kapcsolódnak a faipari tevékenységgel. Úttörő jellegű kutatási és
innovációs tevékenységünk mellett akkreditált laboratóriumaink vizsgálati szolgáltatásokat is
nyújtanak.
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A Simonyi Károly Kar vezetői

Dékán:
Dr. Alpár Tibor László
egyetemi docens
Telefon: +36 (99) 518-271, +36 (99) 518-319
E-mail: tibor.alpar@skk.nyme.hu
Végzettsége, tudományos minősítése: okleveles faipari mérnök, mérnök- informatikus,
PhD, habilitált doktor
Kutatási területei: ásványi kötésű faalapú kompozitok kötésgyorsítási, termoanalitikai,
porozitási vizsgálatai; fa-cement rendszerek kompatibilitás vizsgálatai;
faanyag-újrahasznosítás különböző módszerekkel;
farost-polimer kompozitok, biokompozitok fejlesztése.

Oktatási Dékánhelyettes:
Dr. Magoss Endre intézetigazgató
egyetemi docens
Telefon: +36 (99) 518-158
E-mail: endre.magoss@skk.nyme.hu
Végzettsége, tudományos minősítése: okleveles faipari mérnök, PhD,
munkavédelmi szakmérnök
Kutatási területei: a fa felületek analízise, forgácsolás elmélet; gépdiagnosztika;
munkabiztonság, faporok méret és alakvizsgálata;
technológia rugalmas por-forgács elszívó hálózatok; faenergetika.

Külügyi és Kutatási Dékánhelyettes:
Dr. Dénes Levente
egyetemi docens
Telefon: +36 (99) 518-231
E-mail: levente.denes@skk.nyme.hu
Végzettsége, tudományos minősítése: okleveles faipari
mérnök, PhD, habilitált doktor
Kutatási területei: fa-víz kapcsolatok, faanyag szárításának elméleti alapjai, faanatómia, famodifikáció,
faanyagok fizikai és mechanikai tulajdonságai, faanyag minősége
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Kari Köszöntő
Kedves Új Hallgatónk!
Jó szerencsét!
Sok szeretettel köszöntünk Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki,
Faanyagtudományi és Művészeti Karának hallgatójaként! Karunk amellett, hogy versenyképes tudással
látja el az itt végzett hallgatókat, az ország egyik „leghallgatóbarátabb” intézménye. Reméljük, hogy az
itt töltött évek sok kellemes emlékkel, élménnyel, vidám percekkel ajándékoznak majd meg – és persze
reméljük azt is, hogy a tanulmányaitokat eredményesen fogjátok folytatni, és a választott szakmád
szempontjából is minél többet nyersz velünk. Ne feledd, csak annak lesz színes emlékekkel tele élete
könyve, aki él az előtte adódó lehetőségekkel.
Javasoljuk, hogy nagyon figyelmesen tanulmányozd át a következő néhány oldalt – sok olyan egyszerű,
alapvető információt megtalálhatsz itt, ami segíthet, hogy a Simonyi Károly Műszaki,
Faanyagtudományi és Művészeti Kar hallgatójaként a lehető legjobban kihasználd a lehetőségeidet,
tisztában legyél a jogaiddal, feladataiddal, és ne érjen kellemetlen meglepetés a tanulmányaid során.
Megtalálhatsz sok fontos információt, amelyek segítségével a soproni diákéletet igazi élménnyé
teheted!
A tanulmányaidhoz sok sikert, a Sopronban eltöltött évekhez pedig sok örömet kívánunk:
A Simonyi Károly Kar vezetése
Az Egyetemről és a Karról
A Nyugat-magyarországi Egyetem jelenleg hat karral rendelkező, országos és regionális szerepű,
nemzetközileg is jelentős felsőoktatási intézmény, a nyugat-magyarországi régió szellemi, oktatási és
kutatási központja. Az Egyetem karai nagy múltú oktatási intézmények, amelyekben az oktatás
évszázados hagyományokra tekint vissza. Az Egyetem jogelődje a Selmecbányán III. Károly által 1735ben alapított Bányatisztképző Iskola, melyet Mária Terézia 1762-ben akadémiai rangra emelt. 1919ben, miután Selmecbánya a megalakuló Csehszlovákiához került, a főiskola Sopronba települt át. Az
Erdőmérnöki Karon belül 1957-ben elindult a faipari mérnökök képzése, majd az önálló Faipari Mérnöki
Kar létrehozásával 1962-ben megalakult az Erdészeti és Faipari Egyetem. Az intézmény 1996-tól 2000ig a Soproni Egyetem nevet viselte, majd 2000-ben jött létre a Nyugat-Magyarországi Egyetem,
melynek a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola 2008-as csatlakozásakor 10 kara volt, jelenleg pedig
– a közelmúltban történt szervezeti változásoknak köszönhetően - 6 karral működik.
A Faipari Mérnöki Kar, mint neve is mutatta, eredetileg kizárólag a faipari ismeretek oktatásával
foglalkozott. A ’80-as évektől a Kar egyre több területre szélesítette képzéseit. Megkezdődött a
papíripar, majd később a könnyűipar oktatása. A ’90-es évek közepén indult a közgazdaságtudományi
és a művészeti oktatás, majd a szakmai tanárképzés. 2002 óta gazdaságinformatikusokat, 2004 óta
ipari termék- és formatervező mérnököket is képeznek a Karon, 2010-től 2015-ig pedig a Faipari
Mérnöki Kar folytatta a zalaegerszegi mechatronikai képzést, ami 2016-ban már Sopronban indul.
2000-ben a közgazdaságtudományi képzés külön karon folytatódott tovább, 2008-ban pedig a
szakmai tanárképzés került át más karokhoz. Az évek során a Faipari Mérnöki Kar átfogó, műszaki,
művészeti és informatikai képzésekkel foglalkozó intézménnyé fejlődött, ezért 2013-ban felvette a
Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (SKK) nevet. Jelenlegi szakjaink listája a
22. oldalon, a Kari ügyrend 4. §-ában található.
Simonyi Károly professzor neve a karon jelenlevő többféle szakterület együttlétét egyértelműen
hitelesíti, mint ahogy hazai és nemzetközi viszonylatban is elismert kiemelkedő műve, „A fizika
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kultúrtörténete" is kiváló példáját adja a természettudomány és kultúra, a műszaki és művészeti világ
egységének. Simonyi Károly 1948-52-ig dolgozott Sopronban, s a kar Fizika és Elektrotechnika
Intézetének jogelődjében megépített részecskegyorsító elismeréseként kapott Kossuth-díjat 1952ben.
Simonyi kiemelkedő tudós-tanár volt, aki mintegy négy évtizeden át közvetlenül alakította és művein
keresztül máig is alakítja a magyar mérnök-generációk szemléletét. Simonyi 1985-ben így emlékezett
az itt töltött időkre: „Életem legeredményesebb és ugyanakkor legboldogabb időszaka az a fél évtized
volt, amit Sopronban töltöttem”.

Mit hol találsz?
A Nyugat-magyarországi Egyetem soproni épületeinek nagy része a belvárostól nyugatra található,
Bajcsy-Zsilinszky úti botanikus kertben, vagy annak közelében kapott helyet, de a város egyéb részein
is találhatók épületek, mint pl. a Közgazdaságtudományi Kar az Erzsébet utcában, ettől nem messze az
Alkalmazott Művészeti Intézet Deák téri épülete, vagy a Benedek Elek Pedagógiai Kar a Ferenczy János
utcában. Az alábbi térképek segítenek megtalálni az egyes épületeket a városban, illetve a botanikus
kerten belül:

1 1 – Botanikus kert, EMK, SKK épületek, Kollégiumok (RK, UK) (ld. a következő oldalon)
2 2 – GT épület (Egyetemi Informatikai Központ, Informatikai és Gazdasági Intézet)
3 3 – P épület (Erzsébet Kert – EMK, INYK)
4 4 – Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI)
5 5 – Közgazdaságtudományi Kar
6 6 – Benedek Elek Pedagógiai Kar
7 7 – Kollégiumok (LUK, VUK)
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Fontosabb épületek:
B – Főépület:
Rektori és Dékáni Hivatalok
Faipari gépészeti, Faanyagtudományi, Fizika, Mechanika, Építéstani, Marketing intézetek
5, 6, 7, 8, 12 és 15-ös tantermek
A – Erdőmérnöki Kar
C – Kémia Intézet, 10-es tanterem
D – Faalapú Termékek és Technológiák Intézet, 11-es tanterem
F – Matematika Intézet, 13, 13/A és 14-es tantermek
G – 19, 20, 21, 22-es tantermek, automatika/pneumatika laborok, papíripari laborok
GT – Informatikai és Gazdasági Intézet (Campus főbejáratával szemben, Bajcsy-Zs. u. 9.)
NRRC – Természeti Erőforrások Kutató Központ (tanműhely, laboratóriumok)
RK, UK – Régi és Új Kollégium, Nyugat étterem
M– Menza
K – Könyvtár
SP – Sportcsarnok
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Az Egyetem és a Kar elérhetőségei:
Nyugat-magyarországi Egyetem
Sopron
Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
9400
Tel.: 99/518–100

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és
Művészeti Kar
Sopron
Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
9400
Tel.: 99/518–101
Fax: 99/518–259
E-mail: skk-dekani@nyme.hu
Honlap: http://skk.nyme.hu/
A dékáni hivatal a B épület 2. emeletén található

E-mail: rectoro@nyme.hu
Honlap: http://www.nyme.hu/
A rektori hivatal
a B épület 1. emeletén található

A Neptun rendszer
A Neptun egy Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer, amelyet Magyarország legtöbb egyetemén
alkalmaznak. Feladata a hallgatók tanulmányaival kapcsolatos adatok nyilvántartása, és a
tanulmányokhoz kapcsolódó tevékenység - oktatásszervezés, diákhitel kezelés, teremnyilvántartás,
statisztikakészítés, stb. - támogatása. A hallgatók ezen a rendszeren keresztül tudják tanulmányi
ügyeiket intézni (beiratkozás, adategyeztetés, tárgyfelvétel, vizsgára jelentkezés, órarend és index
megtekintés stb.), és lebonyolítani a tanulmányaikkal kapcsolatos pénzügyeiket is, mint pl. a tandíj,
költségtérítés díja, kollégiumi díj, eljárási díjak, ismételt vizsgadíj és egyéb befizetések. 2014
szeptemberétől megszűnik a papíralapú leckekönyv használata, ezért mostantól kizárólag a Neptunban
történik minden tanulmányi adminisztráció.
A 2008. évben történt meg a Neptun jelenlegi verziójának, az úgynevezett 3r-es Neptunnak a
bevezetése. A Neptun hallgatói modul elérhetősége: https://neptun3r.nyme.hu/hallgato
Egy fontos tanács: ha e-mail címet változtatsz, ügyelj rá, hogy a Neptunban is frissítsd, különben az
oktatók és az ügyintézők nem tudnak üzenetet küldeni neked.
Tantervek, tanulmányok
2002 óta bevezetésre került az ún. kreditrendszer, aminek a lényege, hogy a hallgatóknak nincs
megszabott órarendjük. A tantervekben szereplő tárgyakat – az előkövetelmények betartásával –
tetszőleges sorrendben lehet felvenni.
A mintatantervet érdemes követni, mert az úgy van felépítve, hogy a szak képzési idején belül,
viszonylag egyenletes nehézségű félévek teljesítésével lehessen elvégezni az adott szakot.
Az egyes tárgyakért krediteket kapsz, amiből a tanulmányok során megadott mennyiséget – általában
félévenként 30-at kell összegyűjtened. A tárgyak között szerepelnek:
• Kötelező (A) tárgyak – ezek közül az összest el kell végezni.
• Kötelezően választható (B) tárgyak – itt vannak bizonyos választási lehetőségek (az adott
tantervtől függően bizonyos tárgyak közül szabadon lehet választani, vagy egyes csoportokat,
modulokat, szakirányokat, stb. lehet elvégezni – ezeket a követelményeket részletesen az
adott tanterv tartalmazza).
• Szabadon választható (C) tárgyak – ezt mindenki teljesen szabadon választhatja ki. Egyes
tantervekhez vannak hozzárendelve javasolt C-s tárgyak, de ez a hallgatót nem kötelezi – az
Egyetem bármely meghirdetett tárgya közül szabadon választhatsz.
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•

Kritérium (K) tárgyak – ezekért a tárgyakért kredit nem jár, de az elvégzésük kötelező (ilyen pl.
a nyári gyakorlat).
Az előkövetelményektől függően, mindenki maga választhatja meg, hogy mikor milyen, és milyen
mennyiségű tantárgyat vesz fel, milyen ütemben halad a tanulmányaival. A mintatantervben szereplő
félévek csupán ajánlást jelentenek, amihez azonban nagyon ajánlott tartani magadat, mert:
• így garantáltan el tudod végezni a tanulmányokat a szak képzési ideje alatt;
• egyenletes terheléssel, kiegyensúlyozottan haladhatsz, nem lesznek túl „durva” és „laza”
féléveid;
• Az órarendeket úgy alakítjuk ki, hogy a mintatantervben az adott félév tantárgyai ne
ütközzenek egymással – így biztos, hogy nem lesz órarend-problémád (a párhuzamos
gyakorlati kurzusok felvételekor ilyenkor is figyelni kell, hogy azok egymásba ne csússzanak!);
• ha a mintatantervhez tartod magadat, biztosan nem lesz gondod a tárgyak egymásra
épülésével, az előkövetelmények betartásával.
A tantárgyaidra minden félév előtt a Neptun-rendszerben kell regisztrálnod. A regisztrációval
kapcsolatos határidőket megtalálod a Kar honlapján, a féléves Tanulmányi Rendben.
Az elsőévesek a műszaki és informatikai képzési területeken, előképzettségük függvényében egyhetes
szakmai előkészítő programon vesznek részt, melynek részleteiről részletes leírást találsz a kari
honlapon (http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=23889&L=1).
Ha nem sikerül tartanod magad a mintatantervben megadott félévekhez, az nem katasztrófa, de ha
sok tantárggyal maradsz le, úgy válik a helyzeted egyre bonyolultabbá – és úgy csökken az esélye, hogy
a tanulmányaidat időben be tudod fejezni.
A jelenleg érvényes Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint egy tantárgyat legfeljebb háromszor
vehetsz fel. Negyedik tantárgyfelvételre a tanulmányok során egyszer van lehetőség, méltányossági
kérelem Neptun rendszeren át történő benyújtásával.
Figyelem! A tantárgyfelvétel akkor is érvényes, ha egyáltalán nem jártál be órára, vagy nem mentél el
vizsgázni – csak akkor nem számít be, ha a Juttatási és Térítési Szabályzatban megadott határidő előtt
leadod a tárgyat a Neptunban!
Költségek, ösztöndíj, finanszírozás
Attól függően, hogy milyen finanszírozású képzésre adtad be a felvételi jelentkezésedet, ösztöndíjas,
részösztöndíjas, vagy önköltséges képzésben tudod megkezdeni a tanulmányaidat. Az önköltség
összegét a Juttatási és Térítési Szabályzat melléklete tartalmazza, amely a Kar honlapján megtalálható.
A választott szaktól függően a tanulmányi idő alapszakon 6, 7 vagy 8, felsőfokú szakképzésben illetve
mesterképzésben általában 4 félév. Ha valaki megcsúszik a tanulmányaival, akkor az állam a szak
képzési idején túl maximum két további félévet finanszíroz – de a felsőoktatásban felhasználható
támogatott félévek száma összesen legfeljebb 12 lehet!
Az állami ösztöndíjas és önköltséges képzés között mindkét irányban létezik átsorolás. Azok a
(rész)ösztöndíjas hallgatók, akik az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonyuk nem
szünetelt, nem szerezték meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább ötven százalékát
(általában ez 30 kredit), önköltséges képzésre kerülnek átsorolásra. A jól teljesítő önköltséges
hallgatók, ha van még fel nem használt állami ösztöndíjas félévük – két félév után – szintén
átkerülhetnek államilag támogatott képzésbe, azok helyére, akik átsorolódnak, vagy akiket valamiért
el kellett bocsátanunk.
Az átsorolás képzési területenként történik (tehát pl. műszaki területről elbocsátott hallgató helyett
nem kaphat állami támogatást művész hallgató). Fontos, hogy a (rész)ösztöndíjas státuszba történő
átsorolás nem automatikus, kérvényezni kell!
A nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatók a tanulmányi eredményüktől függően ösztöndíjat
kaphatnak. A hallgatói juttatások tanulmányi ösztöndíjra fordítható részét – amit az Egyetem az
államtól a hallgatói létszámnak megfelelően kap meg – a HÖK osztja el évfolyamonként, az általa
meghatározott szabályok szerint. A legjobb eredményt elérő hallgatók emellett a köztársasági
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ösztöndíjra is pályázhatnak. A köztársasági ösztöndíj pályázatot az oktatásért felelős államtitkár írja ki;
a pályázati kiírás megtalálható az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján és az SKK honlapján is.
Az ösztöndíj mellett a hallgatók jogosultak még különböző támogatások – önkormányzati támogatás
(Bursa Hungarica), szociális támogatás, – igénylésére. Az előbbiről az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő honlapjáról (www.emet.gov.hu), az utóbbiról pedig a Juttatási és Térítési
Szabályzatból tájékozódhatsz. A szociális támogatás igénylésénél ügyelj a határidő betartására, és a
szükséges mellékletek (pl. keresetigazolás, stb.) csatolására!
Hallgatói Önkormányzat
Az Egyetemen és a Karon is működik a Hallgatói Önkormányzat, akik segíthetnek ügyes-bajos dolgaid
intézésében. A HÖK igyekszik támogatni a Kar hallgatóit a juttatási és térítési ügyekben, valamint a
szociális helyzet javítására szánt szociális segélyek felől is ők határoznak. Céljuk továbbá, hogy minden
diák a megfelelő körülmények közt tudjon tanulni, illetve képes legyen felkészülni a tanulmányi
számonkérésekre. Rendkívüli esetek során is segítséget tud nyújtani a rászoruló hallgatóságnak,
amennyiben úgy határoz, hogy méltó a hallgatóság a támogatásra, legyen ez bármilyen jellegű. Sok
hasznos információt találhatsz a honlapon, illetve a soproni HÖK irodában, a régi kollégiumban.
A HÖK elérhetőségei:
NymE Hallgatói Önkormányzat
9400 Sopron, Ady Endre u. 5.
http://hok.nyme.hu/sopron/index.html
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Fontos figyelmeztetések!
Végül szeretnénk még egyszer felhívni a figyelmet néhány olyan dologra, amire különösen érdemes
odafigyelni annak érdekében, hogy időben végezni tudj a tanulmányaiddal, és a legjobban ki tudd
használni a lehetőségeidet:
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat: a tanulmányokkal kapcsolatos jogaidról és kötelességeidről a TVSzben találsz pontos és részletes információt.
A határidők betartása: a fontos határidőkről az Egyetemi Tanulmányi Központ honlapján (a Tanulmányi
Rendből, a hallgatói oldalakról, illetve a Juttatási és Térítési Szabályzatból) tájékozódhatsz. A határidők
betartása különösen fontos; enélkül számos hasznos és fontos dologról lemaradhatsz, vagy fizetheted
a különeljárási díjakat. A féléves tárgyak felvételéről is érdemes mihamarabb gondoskodni a
Neptunban, nehogy beteljen a számodra legmegfelelőbb gyakorlati kurzus.
A mintatanterv követése: a mintatantervet nem kötelező félévről félévre követni, de ha valaki eszerint
halad a tárgyaival, az számos kellemetlenségtől kíméli meg magát! (Pl. órarendütközések,
előkövetelmény problémák, csúszások, stb.)
Természettudományos ismeretek: a műszaki szakokon különösen érdemes odafigyelni a Matematika,
Fizika, Mechanika, Ábrázoló geometria mihamarabbi elvégzésére – nagyon megnehezíti a későbbi
tanulmányokat, ha ezekkel a tárgyakkal megcsúszol!
A tantárgyfelvételek száma: egy tárgyat maximum háromszor lehet felvenni a tanulmányok során
(kivéve a tanulmányok során egyszer kihasználható méltányosságot). Ha egy tárgyat nem adsz le
határidőig, az akkor is tantárgyfelvételnek számít, ha egyáltalán nem jártál be, és nem mentél el
vizsgázni! Az új 2012. hallgatók esetében a tárgyfelvétel számától függetlenül, egy félévben mindig:
vizsga, javítóvizsga, ismétlő javítóvizsga a sorrend, az azonos tanegységből tett sikertelen javító és
ismétlő javító vizsgák száma nem haladhatja meg az ötöt!
Nyelvvizsga követelmények: az oklevél megszerzésének a feltétele (a FOKSZ-on kívül) minden szakon a
középfokú nyelvvizsga megszerzése. A hiányzó nyelvtudást nem lehet néhány hónap alatt pótolni, a
nyelvtanulást érdemes idejében elkezdeni!
Diákélet, hagyományok és az oktatás: Egyetemünk egyik legkülönlegesebb sajátossága az évszázadok
óta hűen őrzött selmeci diákhagyomány-rendszer, amelyre méltán büszke az elmúlt évtizedekben
Sopronban végzett több ezer diák. Hagyományaink országosan egyedülálló értékeket közvetítenek, és
sokat segítenek a tanulmányok során oly sokat jelentő közösség kialakításában. A selmeci
hagyományok főleg a tanulmányok első félévében néha talán kissé túl sok időt és energiát rabolnak el
a (leendő) balekoktól, akiknek ilyenkor többnyire az oktatási kötelezettségei is elég húzósak. Ha úgy
érzed, hogy a firmák túlzott elvárásokat támasztanak, ha túl sok már a tanszék, és túl nehéz a balek zh,
ne félj néha nemet mondani; elsősorban tanulni jöttél ide, a diákhagyományokra lesz még időd az
előtted álló években is… Minden selmeci-soproni diáknak ajánlott (kötelező?) olvasmány Tassonyi
Ernő: Aki a párját keresi című regénye, ha tudod szerezd be valahol.
Fontos információk a honlapon: a kar honlapján (skk.nyme.hu), a hallgatói oldalak között rendszeresen
közzétesszük a legfrissebb fontos információkat a félév rendjéről, fontos változásokról, pályázati
lehetőségekről, stb. Az ETK honlapján találod meg a szabályzatokat, űrlapokat, és számos egyéb olyan
információt, ami igen hasznos lehet számodra a tanulmányok folyamán. Érdemes rendszeresen
rápillantani erre az oldalra, nehogy lemaradj valamilyen fontos információról!

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

SIMONYI KÁROLY MŰSZAKI, FAANYAGTUDOMÁNYI
ÉS MŰVÉSZETI KAR
TANULMÁNYI RENDJE
a
2016/2017. tanévre

Kari Tanács elfogadta: Sopron, 2016. 05. 09.
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Balekoktatás, gólyatábor 2016. augusztus 29 –
szeptember 02.
Regisztráció és tantárgyfelvétel a Neptunban:
2016. augusztus 29 – szeptember 02.

Első oktatási nap: 2016. szeptember 05.

Szeptember
H

Félév

Szakmai/Matematika előkészítő: 2016.
szeptember 05 - szeptember 09.
Tanévnyitó ünnepség: 2016. szeptember 07. 1400
Oktatási időszak: 2016. szeptember 05 –
december 17.
Oktatási időszak /végzősök/: 2016. szeptember
05 – december 03.
Szakdolgozat/Diplomaterv feladat kiírás leadási
határideje: 2016. szeptember 16. 1200.
Szoc. támogatás kérvények leadási határideje:
2016. szeptember 16. 1200.
Tantárgyi adatlapok és záróvizsga tételsorok
módosítása: 2016. október 03.
Záróvizsga tételsorok közzététele: 2016. október
10.
Felmenő rendszerben történő mintatantervi
változtatások bejelentése a DH felé a 2017.
februárban induló képzések esetében 2016.
október 17-ig.
Jelentkezés záróvizsgákra: 2016. október 17.-ig.
Október 31. pihenőnap helyette október 15
(szombat) munkanap.
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Rektori/dékáni szünet: 2016. november
02 – 04. Kivéve a Mechatronikai
mérnök BSc, Faipari mérnök BSc első
és második évfolyamai esetében.
Nyílt nap: 2016. november 18. 1000

Diplomamunka/szakdolgozat leadási
határideje (mesterszakokra jelentkezők): 2016.
december 02. 1200 .
Diplomamunka/szakdolgozat leadási
határideje: 2016. december 16. 1200.
Szakmai hetek a Mechatronikai mérnök BSc
és Faipari mérnök BSc képzés első és második
évfolyama számára (nem duális képzésben
résztvevő, hallgatók részére): 2016. december
05-december 16.
Vizsgaidőszak végzős évfolyamok: 2016.
december 05 - december 23. egy hét
előterminussal.
Simonyi Diáknap/kari TDK, MDK: 2016.
december 14.
Vizsgaidőszak: 2016. december 19 – 2017.
január 27.
Szakdolgozat/diplomavédések és záróvizsgák:
2017. január 03-06., és 2017. január 23-27.
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II.

Nyílt nap: 2017. január 11. 1300.
I.
Félév
Regisztráció és tantárgyfelvétel a Neptunban:
2017. január 30. – február 03.

Félév
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Oklevélátadó ünnepély: 2017. február 09.
1100.

Február
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Első oktatási nap: 2017. február 06.
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Oktatási időszak: 2017. február 06 – május
20.
Oktatási időszak /végzősök/: 2017. február
06 – május 06.
Szakdolgozat/diplomamunka feladat kiírás
leadási határideje: 2017. február 13 1200.
Szoc. támogatás kérvények leadási
határideje: 2017. február 17. 1200.
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Tantárgyi adatlapok, záróvizsga tételsorok
módosítása: 2017. március 13-ig.
Záróvizsga tételsorok közzététele: 2016.
március 20-ig.
Felmenő rendszerben történő mintatantervi
változtatások bejelentése a DH felé a 2017
szeptemberében induló képzések esetében.
2017. március 20-ig.
Záróvizsgára történő jelentkezés határideje:
2017. március 20-ig.
Rektori/dékáni szünet: 2017. április 10-15.
Kivéve a Mechatronikai mérnök BSc,
Faipari mérnök BSc képzések első és
második évfolyamai esetében.
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Valétálás: 2017. május 20.
Vizsgaidőszak végzős évf.: 2017. május 08
– 26. (1 hét előterminussal).
Szakmai hetek a Mechatronikai Mérnök
BSc és Faipari mérnök BSc képzés első
évfolyama számára (nem duális képzésben
résztvevő, hallgatók részére): 2017. május
08-19.
Vizsgaidőszak: 2017. május 22 – június 30.
Szakdolgozat/diplomamunka leadási
határideje: 2017. május 12. 1200.
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Diplomadolgozat/szakdolgozat védése és
záróvizsgák: 2017. június 06 - június 09.
Oklevélátadó: 2017. június 22. 1100.
Köztársasági Ösztöndíj Pályázatok beadási
határideje: 2017. június 30. 1200.
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A Simonyi Károly Kar Ügyrendje

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

SIMONYI KÁROLY MŰSZAKI,
FAANYAGTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI K AR
Ü GYRENDJE

SOPRON

2015
H A T Á L Y O S : 2 0 1 5 . V. 6 - T Ó L
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1. §
A Kar neve, címe, törvényes képviselője
1. A Kar neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és
Művészeti Kar1
2. A Kar nevének rövidítése: NYME SKK
3. A Kar idegen nyelvű megnevezése:
Angolul:
University of West Hungary, Simonyi Károly Faculty of
Engineering, Wood Sciences and Applied Arts
Németül:
Westungarische Universität, Simonyi Károly Fakultät für
Technik, Holzwissenschaften und Kunst
A Kar címe: 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.
4. A Kar törvényes képviselője a SZMSZ Szervezeti és Működési Rend 43. § alapján a rektor
által kinevezett dékán. Képviseleti joga önálló és általános. A dékán képviseleti jogát
meghatározott ügyekben állandó jelleggel vagy esetileg átruházhatja. Az általa átadott
hatáskör tovább át nem ruházható. A rendelkezés érvényessége írásbeliséghez kötött.
5. A Kar nevében aláírásra a dékán jogosult, ezt a jogot a dékánhelyettesekre írásban
átruházhatja.
2. §
A Kar bélyegzője, címere
1. A Kar bélyegzője kör alakú „Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki,
Faanyagtudományi és Művészeti Kar Sopron” feliratú lenyomat, közepén Magyarország
címerével. Ezt a lenyomatú bélyegzőt kell használni a cégszerű aláírásnál.
2. A dékán által aláírt leveleken „Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki,
Faanyagtudományi és Művészeti Kar Dékán” lenyomatú bélyegzőt kell alkalmazni.
3. A Dékáni Hivatal vezetője intézkedési és aláírási jogkörébe tartozó dokumentumok esetében
„Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti
Kar Dékáni Hivatala Sopron” lenyomatú bélyegzőt kell alkalmazni.
4. Az egyes intézetek és más szervezeti egységek a nevüket tartalmazó bélyegzőt használhatják.
Ezek használata üzletkötésre, vásárlásra nem engedélyezett.
5. A bélyegzőlenyomatokról a Dékáni Hivatal nyilvántartást vezet. A Kar név-, címer- és
bélyegzőhasználatának rendjére vonatkozóan az egyetemi SZMSZ az iránymutató.

1

Elfogadva a Kari Tanács 64/2013. (VI. 24.) sz. és a Szenátus 175/2013. (IX. 20.) sz. határozatával
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6. A Kar címere (emblémája) és leírása
Az SKK vizuális megjelenése két részre osztódik:

Embléma:
Az embléma további két egységre bontható:
1.)
Latin nyelvű szöveggyűrű, melyben az Egyetem latin nyelvű felirata olvasható, a
selmecbányai anyaintézmény alapítási dátumával: UNIVERSITAS HUNGARIAE
OCCIDENTALIS, ANNO 1735. A felirat Stone Print betűtípussal dupla gyöngysortól övezve
íródik körbe.

Anamorfikus „S” betű két „K” betűből formálódó lépcsőtől övezve, mely a
szöveggyűrű által körbezárt területen jelenik meg, utalva a kar nevében szereplő
műszaki, faanyagtudományi és művészeti hármasságra.

2.)

Felirat:
–
–
–
–

Az embléma megjelenéséhez alkalmazkodva alatta ill. melléje zárva olvasható az
Egyetem és a Kar teljes neve, az adott nyelvterületnek megfelelően.
Nyomtatott kiadványokon a Stone Sans és Stone Serif betűtípusok használatosak.
Irodai alkalmazásban Arial és Times típusok alkalmazandók.
Az alkalmazás részleteit a Kar arculati kézikönyve tartalmazza.
3. §

A Kar feladata
1. A Kar alapvető feladata, hogy az Egyetem SZMSZ-ében meghatározott feladatokat kari szinten
megvalósítsa, különösen, hogy:
- a Szabályzatban felsorolt tudományterületeken és tudományágakban, a szakindítási
engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint –
nappali és levelező tagozaton – egyetemi és főiskolai alapképzést, BSc és MSc, illetve
BA és MA szintű képzést, szakirányú továbbképzést, valamint felsőoktatási
szakképzést és felnőttképzést folytasson, e képzési formákban oklevelet, illetve
bizonyítványt adjon ki;
- doktori képzést folytasson, doktori (PhD) fokozatot ítéljen oda, tudományos minősítést,
habilitációs eljárást folytasson;
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-

-

-

-

-

a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken és tudományágakban kutatásfejlesztési, valamint tudományszervező tevékenységet, valamint művészeti alkotó
tevékenységet végezzen;
alapfunkcióján túl a gazdasági, társadalmi, kulturális igényeknek megfelelően
költségtérítéses szolgáltatásként, illetve kiegészítő tevékenységként oktatási, kutatási,
szaktanácsadó, szolgáltató feladatokat is ellásson;
egyéni, csoportos és intézményi programok indításával, finanszírozásával, tudományos
rendezvények, kiállítások szervezésével, a hazai és nemzetközi kapcsolatok
kiépítésével és fenntartásával, tudományos művek kiadásával és más formában
segítse a tudományos és művészeti tevékenységek megvalósulását;
az oktatás és kutatás színvonalas ellátásához, a hallgatói mobilitáshoz szükséges
nemzetközi kapcsolatokat fenntartsa és ápolja;
ellássa az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és annak fejlesztésével
kapcsolatos ráeső feladatokat;
közreműködjön a tudásalapú társadalom számítástechnikai és informatikai kultúrájának
fejlesztésében;
az alkalmazásban levő közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat a vonatkozó
jogszabályok szerint végezze;
az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Kartájában foglaltak
figyelembevételével fejlessze a hallgatók anyanyelvi és idegen nyelvi ismereteit,
szaknyelvi ismereteit;
A Kar feladatait az oktatók, kutatók, valamint az igazgatási, gazdasági, műszaki
szolgáltatási tevékenységet végző foglalkoztatottak és a hallgatók együttműködésével
valósítja meg. A gazdasági, műszaki, tanulmányi és informatikai szolgáltatói
tevékenységet a Scarbantia Egyetemi Központ közreműködésével végzi.

2. A Kar az Nftv. és a NymE SZMSZ-ben meghatározott keretek között más feladatokat is elláthat.
3. A Kar oktatási, továbbképzési, tudományos és művészeti tevékenységében – a jogszabályok
és egyetemi szabályzatok által meghatározott keretek között – együttműködik a többi karral, az
azonos ill. hasonló képzést folytató hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel, valamint a
tudományos, közoktatási, közművelődési és művészeti intézményekkel, szervezetekkel.
4. A Kar támogatja oktatóinak, hallgatóinak és dolgozóinak részvételét hazai és nemzetközi
szakmai egyesületekben, társaságokban.
5. A Kar az együttműködés elősegítése, a szerkezeti és irányítási rendjének további
korszerűsítése, az oktatási, a tudományos és az anyagi erőforrások közös hasznosítása
érdekében társulásban való részvételt, önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás
létrehozását kezdeményezheti.
6. A Kar a NymE önálló igazgatással, szakmai önállósággal rendelkező szervezete,
keretgazdálkodási jogkörrel rendelkező oktatási szervezeti egység. Gazdasági jellegű feladatait
a Gazdálkodási szabályzat szerint látja el.
7. A Kar önkormányzati joga:
- saját ügyrendjének kialakítása,
- az oktatók, kutatók, más foglalkoztatottak, vezetők kiválasztása, a törvényben foglalt
kivétellel,
- a Karra történő felvétel feltételeinek meghatározása, a jelentkezők kiválasztása,
- tantervek, tananyagok, képzési programok meghatározása, az alapképzés, felsőfokú
szakképzés, szakirányú továbbképzés és egyéb továbbképzések megszervezése, a
végzettséget igazoló okiratok kibocsátása,
- tudományos kutatási program kidolgozása, kutatási feladatok szervezése,
- a Kar részére jóváhagyott pénzügyi eszközök, források és előirányzatok feletti
rendelkezési jog,
- nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása és fejlesztése.
4. §
A Kar által folytatott képzések
1. A Karon a képzés nyelve magyar, azonban az egyetemi SZMSZ által megszabott keretek
között idegen nyelven is folyhat.
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2. A Karon folyó képzés szintjei:
a) alapképzés (BSc és BA)
- faipari mérnöki alapszak
- ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak
- gazdaságinformatikus alapszak
- mechatronikai mérnöki alapszak
- építőművészet alapszak
- formatervezés alapszak
- tervezőgrafika alapszak
- műszaki menedzser alapszak
b) mesterképzés (MSc és MA)
- faipari mérnöki mesterszak
- könnyűipari mérnöki mesterszak (a BMF RKK-val közösen)
- ipari terméktervező mérnöki mesterszak
- gazdaságinformatikus mesterszak
- építőművész mesterszak
- belsőépítész-környezettervező művész mesterszak
- formatervező művész mesterszak
- tervezőgrafika mesterszak
- műszaki menedzser mesterszak
c) szakirányú egyetemi szintű továbbképzés
- menedzser szakmérnöki szak
- energetikai szakmérnöki szak
- faipari termék- és formatervező szakmérnöki szak
- faipari termékmenedzser szakmérnöki szak
A szakirányú továbbképzési szakok száma bővíthető és szűkíthető.
d) doktorképzés
Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola
e) felsőfokú/felsőoktatási szakképzés
- faipari termelésszervező
- mechatronikai mérnökasszisztens
- gépipari mérnökasszisztens
- gazdaságinformatikus
Felsőoktatási szakképzéseket a Kar együttműködési megállapodás alapján más
oktatási intézményekkel közösen is folytathat.
3. A Kar a székhelyén kívül is folytathat képzést külső helyszínen működő tagozat formájában, a
megfelelő jogszabályi feltételek megléte esetén.
4. A Karon csak a Kari Tanács jóváhagyásával indítható és folytatható bármilyen jellegű képzés,
melynek meghirdetését és lebonyolítását a Kar vagy annak bármelyik intézete végezheti.
5. §
A Kar által alapított kitüntetések
1. A „Pro Facultate Ligniensis” azaz a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karáért
Díj volt az első, a Kar által adományozható legmagasabb kitüntetés. Évente maximum 2 db.
került átadásra ebből az elismerésből a Kar tanévzáró ünnepségén. 2

A névváltozással (2013. október 1.) a fenti kitüntetés aktualitását vesztette, az új kari kitüntetés
alapítása folyamatban van.
2
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6. §
A Kar szervezeti felépítése
KARI TANÁCS
DÉKÁN

kutatási és külügyi
dékánhelyettes

dékáni hivatalvezető

oktatási dékánhelyettes
ALKALMAZOTT MŰVÉSZETI
INTÉZET
ÉPÍTÉSTANI INTÉZET
FAALAPÚ TERMÉKEK ÉS
TECHNOLÓGIÁK INTÉZET
FAANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET
FAIPARI GÉPÉSZETI INTÉZET
FIZIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA
INTÉZET
INFORMATIKAI ÉS GAZDASÁGI
INTÉZET
MECHATRONIKAI INTÉZET
MŰSZAKI MECHANIKA ÉS
TARTÓSZERKEZETEK INTÉZET
FAIPARI TANÜZEM
TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK
KUTATÓ KÖZPONT (NRRC)
Az intézeteken belül a feladatok megvalósítását elősegítő más, nem önálló egységek (pl. intézeti tanszék)
is működnek.
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7. §
A Kar vezetése
A dékán feladata, hatásköre
1. A Kart a dékán vezeti. Munkáját a dékánhelyettesek közreműködésével látja el.
2. A dékán feladatát, hatáskörét a NYME SZMSZ I. 35.§ munkáltatói jogkörét az SZMSZ II. 5.§
szabályozza.
A dékánhelyettesek feladata, hatásköre
1. A dékánhelyetteseket - pályázat útján - a Kari Tanács véleményét mérlegelve, a dékán bízza
meg a dékáni megbízással azonos időtartamra. A megbízás - a Kari Tanács véleményének
figyelembevételével - többször megismételhető.
2. A dékánhelyettesek feladatkörét a dékán határozza meg, és munkájukat a dékán közvetlen
felügyeletével végzik.
3. A dékán távollétében feladatait – kinevezői és az illetménygazdálkodó munkáltatói jogait érintő
feladatok kivételével – a dékánhelyettesek látják el. A dékán hatáskörében eljáró helyettes az
intézkedéseiről köteles a dékánt tájékoztatni.
4. A külügyi és kutatási dékánhelyettes feladat- és jogköre:

-

a kar tudományos kutatási tevékenységének irányítása, koordinálása,
szervezése,
a kar hazai és nemzetközi tudományos kutatási együttműködéseinek
koordinálása,
a kar nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatainak fejlesztése,
hallgató- és oktatócserék, közös kutatási programok szervezése,
a kari oktatók, kutatók tudományos előremenetelének támogatása,
ipari kapcsolatok felügyelete, fejlesztése,
az idegen nyelvű képzések megszervezése,
együttműködés az NRRC SKK-val és a megfelelő bizottságokkal,
minőségbiztosítási feladatok szervezése és ellenőrzése,
részvétel a kart érintő valamennyi stratégiai döntés előkészítésében,

-

a dékán megfelelő képviselete különböző fórumokon.

-

5. Az oktatási dékánhelyettes feladat- és jogköre:

-

a kar oktatási, akkreditációs tevékenységének irányítása,
új képzési programok kidolgozásának irányítása,
a meglévő tantervi programok korszerűsítése, képzések erősítése,
meglévő képzések szinergiájának erősítése,
együttműködés a tevékenységeihez kapcsolódó bizottságokkal,
részvétel a kart érintő valamennyi stratégiai döntés előkészítésében,
a dékán megfelelő képviselete különböző fórumokon.
8. §

A Kari Tanács összetétele, mandátuma
1. A Kar önkormányzati vezető testülete a Kari Tanács.
2. A Kari Tanács szavazati jogú tagjainak száma 16 fő.
3. A Kari Tanácsnak tisztsége alapján tagja (1 fő)
- a dékán, aki egyben a Tanács elnöke.
4. A Kari Tanácsnak választás alapján tagja (15 fő):
- 9 fő a kari oktatók/kutatók köréből,

24

- 1 fő a szakalkalmazottak, ügyviteli alkalmazottak és fizikai dolgozók köréből,
- 1 fő a reprezentatív szakszervezet képviseletében,
- 3 fő a hallgatók és 1 fő a doktoranduszok képviseletében, akiket a HÖK, ill. a DÖK
szabályzata alapján választanak meg. E választás jegyzőkönyvi kivonatát a Dékáni Hivatalban
a Kari Tanács jegyzőkönyveivel együtt kell őrizni.
5. A Kari Tanács munkájában tanácskozási joggal részt vesznek:
a) állandó meghívottak:
- a dékáni hivatalvezető (aki egyben a Tanács titkára,)
- a dékánhelyettesek,
- a szavazati joggal nem rendelkező intézetigazgatók,
- a szakfelelősök,
- a doktori iskola vezetője,
- a Közalkalmazotti Tanács képviselője,
- az iparág képviselői
b) alkalmankénti meghívottak:
- átoktató szervezeti egységek képviselője,
- a dékán, vagy az előterjesztő által felkért résztvevő.
A napirendi pontokat tartalmazó meghívót a rektornak és a kancellárnak is meg kell küldeni.
6. A Kari Tanács közalkalmazotti státuszban levő tagjait 5 évre választják az egyetem Szervezeti
és Működési Szabályzat 34. §-ában rögzítettek szerint. Ha a megválasztott képviselő helye
megüresedik, az új képviselő mandátuma az eredetileg megválasztott mandátummal azonos
ideig tart.
7. A kari tanácstagok szavazati joga személyhez kötött.
8. Egyazon személy ugyanabban a Tanácsban kétféle – választott és tisztsége alapján – szavazati
joggal bíró tag nem lehet. A kétféle feladatot egyidejűleg nem láthatja el. Ha a Kari Tanács
választott tagja tagsága idején – vezetői megbízása következtében – a Tanács tagjává válik,
hivatalból tanácstagsága idejére a választott tagságát fel kell függeszteni, s helyére az adott
választói körből az a jelölt lép, aki a megválasztottak után a legtöbb, a megválasztáshoz
elégséges szavazatot kapta. Ugyanez az eljárás érvényes a tartósan távollevő szavazati jogú
tanácstag helyettesítése esetén is, a távollét idejére.
9. A Kari Tanács egyszerű többségű egyetértésével a média képviselője részt vehet a Tanács
ülésein.
10. A Kari Tanács hatáskörében beszámoltatja
a. a dékánt, az intézetigazgatókat, az egyéb kari szervezeti egységek vezetőit,
b. a Scarbantia Egyetemi Központ igazgatóját az előző naptári év gazdálkodásáról és az
aktuális naptári év költségvetésének tervezéséről a tavaszi szemeszter első ülésén;
c. a Karon működő bármelyik bizottságot.
9. §
A Kar testületei, a Kari Tanács bizottságai
1. A Kari Tanács működésének elősegítésére tanácsadó testületeket, állandó bizottságokat és
ezeken belül albizottságokat hozhat létre. A bizottságokat a Kari Tanács saját megbízatásának
időtartamára alakítja meg.
2. A Kari Tanács bizottságai véleményezik a szakterületükre eső előterjesztéseket, előterjesztési
javaslatokkal élnek, ellenőrzik a szakterületükre eső határozatok végrehajtását.
3. A Kari Tanács állandó és albizottságaiban a tagokat és az elnököt dékáni előterjesztés alapján
a Kari Tanács választja. A bizottságokba a hallgatókat a HÖK SZMSZ-e szerint delegálják.
4. A Kari Tanács bármely tagja tanácskozási joggal részt vehet az állandó és albizottságok
ülésein.
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5. Az állandó bizottságok és albizottságaik az ügyrendjüket és éves munkatervüket maguk
állapítják meg (egyéb szabályozás hiányában az egyetemi SZMSZ a mértékadó).
I. Dékáni tanácsadó testületek:
1) Dékáni Tanács
A dékán tanácsadó testülete, véleményezi és előkészíti a Kari Tanács és a dékán döntéseit,
összefogja a Kar globális stratégiai területeit, bizottságait. Elnöke a dékán, tagjai a
dékánhelyettesek, a prodékán, az NRRC vezetője, a doktori iskola vezetője és a Dékáni
Tanácsban egyébként nem képviselt fő képzési területek felelősei.
Albizottságai:
a) Ipari Tanácsadó Testület: Célja a képzéseinkhez kapcsolódó hazai ipar bevonása a
kari innovációs és kutatási tevékenység fő irányainak és tartalmának
meghatározásába. Tagjait a dékán bízza meg a Kari Tanács jóváhagyása alapján, 2
éves időtartamra.
2) Intézetigazgatói Értekezlet
A Kar oktatási/kutatási tevékenységének koordinálását elősegítő testület, amely
szemeszterenként legalább egy alkalommal ülésezik. A Tanács tagjai az intézetek igazgatói. A
Kari Tanács és a dékán felkérheti a testületet szakmai állásfoglalás kialakítására, szakmai
döntések előkészítésére.
3) Összdolgozói Értekezlet
A Kar teljes dolgozói létszámának tájékoztatását és véleményének meghallgatását szolgáló
összejövetel. Évente legalább egy alkalommal hívja össze a Kar dékánja.
II. A Kari Tanács bizottságai:
1) Gazdasági Bizottság
A dékán gazdasági tanácsadó testülete, feladata a kar gazdasági és gazdálkodási
stratégiájának kimunkálása. Összefogja a kar gazdasági fejlesztésével kapcsolatos területeket,
bizottságokat.
Albizottságai:
a)
Biztonságvédelmi Bizottság: Feladata a kari munka-, vagyon- és tűzvédelmi
tevékenység szervezése, összefogása.
2) Fejlesztési Bizottság
Feladata az egységes kari innovációs és kutatási tevékenység érdekében az intézetek
összefogása, kari stratégiai irány(ok) meghatározása.
Albizottságai:
a)
PR és Kommunikációs Bizottság: Feladata a kar képzései és ágazatai
ismertségének hatékony növelése.
b)
Kormányzati és Külső Kapcsolatok Bizottság: Feladata kapcsolatok építése,
erősítése a kamaráknál és a kormányzatban, ágazati jogosultságok megszerzése.
c)
Szellemi Tulajdon és Technológia Transzfer Bizottság: Feladata a kari szellemi
tulajdon és a karon született alkotások, kezelése, nyilvántartása, hasznosítása, a
hasznosítás során a kari érdekek képviselete, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos vitás
kérdések tisztázása.
3) Minőségbiztosítási Bizottság
A bizottság feladata fejleszti és értékeli kar oktatási és kutatási tevékenységeinek
minőségbiztosítását. Rendszeresen értékeli az oktatói, hallgatói, ipari visszajelzéseket és
javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.
4) Tudományos Bizottság
Vezeti és szervezi a kar tudományos életét, összegyűjti és koordinálja a kar tudományos
tevékenységét, szervezi a nemzetközi tudományos kapcsolatokat, a kari tudományos
rendezvényeket.
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5) Külügyi Kapcsolatok Bizottság
A külügyi és kutatási dékánhelyettes tanácsadó testülete, összefogja a kar nemzetközi
tudományos és oktatási feladatait, bizottságait.
a)

Nemzetközi Együttműködési Bizottság: Feladata a nemzetközi együttműködési
pályázatokon való kari részvétel feltételeinek megteremtése, a tevékenység
koordinálása.

b)

Idegen Nyelvű Oktatási és Erasmus Bizottság: Egyetemek közötti oktatási
megállapodások, Erasmus és egyéb hallgatócsere, ECTS kreditek rendszerének
kidolgozása.

6) Oktatásfejlesztési Bizottság
Az oktatási dékánhelyettes tanácsadó testülete, összefogja a kar oktatásfejlesztéssel
foglalkozó területeit, gondozza és fejleszti azok együttműködéseit.
Albizottságai:
a)
Műszaki Szakbizottság:
b)
Informatikai Szakbizottság:
Ezek feladata az illető szakterülethez tartozó tantervek fejlesztése és karbantartása. A
tantárgyak minél magasabb minőségű és költséghatékony megválasztása,
párhuzamos oktatás kiszűrése.
A művészeti szakok tanterveinek fejlesztését és karbantartását az AMI Intézeti
Tanácsa végzi a szakbizottságok tevékenységéhez hasonlóan.
c)
Tudományos és Művészeti Diákköri Bizottság: TDK/MDK konferenciák szervezése,
adminisztrációja, OTDK/OMDK delegáció, diákköri munkával kapcsolatos pályázati
ügyek.
7) Oktatási Bizottság
Az oktatási dékánhelyettes tanácsadó testülete, összefogja a kar operatív oktatási területeit,
bizottságait.
Albizottságai:
Felvételi és Kreditátvételi Bizottság: Felvételi ügyek (követelmények, bizottságok
szervezése, eredmények értékelése), kreditátvételi ügyek (tantárgybefogadás,
egyenértékűség ellenőrzése, kérvények elbírálása).
b)
Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Bizottság: Hallgatói panaszok kivizsgálása,
speciális hallgatói igények elbírálása. Hallgatói fegyelmi, kártérítési és jogorvoslati
ügyek. A Tanulmányi Bizottság fellebbviteli fóruma.
c)
Juttatási és Térítési Bizottság: elvégzi az ösztöndíjak szétosztását, segélyezési
kérdésekben dönt.
a)

10. §
Dékáni Hivatal
1. A dékán mellett a kari igazgatási, ügyviteli és szervezési, gazdasági, jogi és műszaki feladatok
ellátására Dékáni Hivatal működik. A Dékáni Hivatal önálló szervezeti egység, munkáját a
dékánnak közvetlenül alárendelt hivatalvezető irányítja.
2. A dékáni hivatalvezető vezető beosztású egyetemi közalkalmazott, akit a dékán pályázati
eljárással határozott időre – legfeljebb 3 évre - bíz meg, a Kari Tanács véleményét mérlegelve.
3. A Dékáni Hivatal feladatai:
–
a dékán és helyettesei, valamint a Kari Tanács és bizottságai döntési, javaslattételi és
véleményezési jogkörébe tartozó ügyek előkészítése, a döntések végrehajtásával
összefüggő szervezési, igazgatási munka ellátása,
–
együttműködik és kapcsolatot tart az Egyetem központi hivatalaival, illetve a Rektori Hivatal
és a Kancellári Hivatal illetékes munkatársaival,
–
a Kar irányításával kapcsolatos ügyviteli tevékenység,
–
a Karra vonatkozó jogszabályok alkalmazásában, a Kari belső utasítások előkészítésében
és gondozásában való közreműködés,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a dékán segítése a munkáltatói jogok gyakorlásában, valamint a személyzeti munka
ellátásában,
a Kar egyetemi polgárait érintő szociálpolitikai feladatok ellátása,
a Kar irattárának kezelése,
a vezetői döntésekhez szükséges információk biztosítása,
a gazdasági ügyek, beszerzések és pénzügyi feladatok operatív lebonyolítása,
kari ERASMUS és egyéb oktatói/hallgatói mobilitási programok ügyintézése;
közreműködik a kari rendezvények lebonyolításában;
folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Kancellári Hivatal munkatársaival a
jogi és minőségbiztosítási feladatok ügyintézése során;
folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Gazdasági Igazgatóság
munkatársaival a gazdasági, munkaügyi, személyügyi, pénzügyi és számviteli feladatok
ügyintézése során;
folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Műszaki Igazgatóság
munkatársaival a műszaki, vagyongazdálkodási feladatok ügyintézése során;
folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Egyetemi Tanulmányi Központ
munkatársaival a kari tanulmányi ügyek ügyintézése során;
folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Ügyfélkapcsolati és
Tudásmenedzsment Központ munkatársaival a kari pályázati és a központ hatáskörébe
tartozó tevékenységek ügyintézése során;
folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Egyetemi Informatikai Központ
munkatársaival a kari informatikai és oktatástechnikai ügyintézés során.

4. A dékán keretgazdálkodási jogkörrel kapcsolatos feladatainak ellátását a gazdasági
koordinátor/előadó segíti a Gazdálkodási Szabályzat, valamint a Gazdasági Igazgatóság
Ügyrendjében foglaltakkal összhangban. A gazdasági koordinátor felsőfokú, a gazdasági
előadó középfokú szakirányú (pénzügyi, számviteli, közgazdasági) végzettséggel rendelkező
személy.
11. §
Természeti Erőforrások Kutató Központ (Natural Resources Research Center)

I.

Az NRRC feladatai

1) Az NRRC SKK három fő alegységből áll:
a. Innovációs Központ, amely a kari kutatás, fejlesztési (jellegzetesen pályázati) valamint
innovációs (ipari) kutatásokat fogja össze,
b. NymE Központi Vizsgálólaboratórium SKK vonatkozású részlegei (intézetei). Itt az
akkreditált szervezet révén szoros együttműködést valósítunk meg az EMK delegálta
részlegekkel (intézetekkel),
c. Papíripari Kutató Intézet, amely a papíripari területen kutatás-fejlesztési, illetve a
Központi Vizsgálólaboratóriumhoz kapcsolódva akkreditált vizsgálati tevékenységet
végez.
2) Az NRRC SKK elsődleges feladatai:
a. a K+F+I tevékenységek minőségbiztosítása vonatkozásában együttműködik az illetékes
bizottsággal,
b. az irányítására bízott egységek (IK, PKI és vonatkozó akkreditált részlegek) felügyelete,
c. szolgáltatja az üzemeltetési feladatokat (rezsi költségek leosztása, épület üzemeltetési,
karbantartási feladatok összefogása, stb.),
d. megfelelő szakmai kapcsolattartás a kari szakmai felügyeletet ellátó szervezetekkel ,
e. szakmai és későbbiekben gazdasági adminisztráció,
f. rendszeres beszámolás a KT felé,
g. pályázatfigyelés,
h. a kar kutatási/oktatási tevékenységei társadalmi/gazdasági hasznosságának
népszerűsítése,
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i. szakmai kapcsolattartás az ipari szféra felé (szakmai rendezvények, szakmai
szervezetekben való képviselet, stb.),
j. intézetek piaci tevékenységének támogatása,
II.

Az NRRC SKK működése

A szervezet kialakításakor az NRRC SKK egy fő vezetővel rendelkezik. Ennek vezetői pótlékát a kar
biztosítja. A vezetői feladatkör 3-5 éves ciklusban, pályázat révén tölthető be.
Az Innovációs Központ és a Papíripari Kutató Intézet külön ügyrenddel rendelkezik, amelyet az NRRC
SKK vezetője és az Innovációs Központ vezetője közösen határoz meg, és a kar dékánja hagyja jóvá.
Az Innovációs Központ és a Papíripari Kutató Intézet – nem önálló szervezeti egységként – egy-egy fő
vezetővel működik, akiket az NRRC vezetőjének egyetértésével a dékán bíz meg.
Az NymE Központi Vizsgálólaboratórium részlegeit az Erdőmérnöki Kar és a Simonyi Károly Kar
intézetei delegálják. Az NymE Központi Vizsgálólaboratórium az MSZ EN 17025 szabvány szerint
működik, saját ügyrend szerint, egy fő laboratórium igazgató és egy fő minőségirányítási vezető
felügyelete mellett, akiket a részlegek kérnek fel.

13. §
Doktori Iskola és Doktori Iskola Tanácsa

1. A Karon a tudományterületnek megfelelően a Cziráki József Faanyagtudomány és
Technológiák Doktori Iskola működik.
2. A Doktori Iskola vezetője felelős az iskola tudományos színvonaláért és oktatási munkájáért. A
doktori iskola vezetőjét az EDT javaslata és a MAB jóváhagyása után a rektor bízza meg és
menti fel.
3. A doktori iskola vezetőjének munkáját a Doktori Iskola Tanácsa segíti, amelyet a Doktori Iskola
törzstagjai választanak egyszerű többséggel, tagjait pedig az EDT bízza meg és menti fel.
14. §
Öntevékeny csoport, egyéb szervezet
1. A Karon létrejövő öntevékeny csoportok és egyéb szervezetek vonatkozásában az egyetem
SZMSZ-ében foglaltak szerint kell eljárni.
2. A Karon és intézményeiben politikai pártok és szekták nem működhetnek, irodát nem tarthatnak
fenn, gyűlést nem rendezhetnek.
3. A szakmai, tudományos, kulturális, sport, egészségügyi, szociális, a szabadidő hasznos
eltöltését szolgáló és egyéb hasonló célú nemzetközi, vagy országos egyesületek és azok helyi
tagozatai a dékán engedélyével a működésükre vonatkozó ügyrend szerint tevékenykedhetnek
(pl. hallgatói öntevékeny szervezetek).
4. A dékáni engedély kérelemhez csatolni kell a működésre vonatkozó szabályokat, a működés
céljait, a szervezet vezetőinek nevét, időpontokat.
5. A kari egyesületek, öntevékeny csoportok működését be kell jelenteni a dékánnak. A
bejelentéshez csatolni kell a működési szabályzatot, és a szerveződés vezetőinek névsorát. A
bejelentést a tudomásulvétellel egy időben nyilvántartásba kell venni, erről a bejelentőt írásban
értesíteni kell.
6. A szerveződés tudomásulvételét, illetve a bejegyzést a dékán köteles megtagadni, ha a
szerveződés ellentétes a Magyarország Alaptörvényével, ill. az egyetem SZMSZ-ével.
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15. §
Záró rendelkezések
1.

A Kar ügyrendje a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Nyugatmagyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján
készült.

2.

Az ügyrend hatálya kiterjed a Kar valamennyi szervezeti egységére, a Kar valamennyi
polgárára, továbbá a Karon munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében
foglalkoztatottakra.

3.

A dékán gondoskodik arról, hogy a Kar ügyrendjét az oktatók, alkalmazottak és a hallgatók
megismerhessék, ezért az ügyrendet a Kar szervezeti egységeiben, a Dékáni Hivatalban és
a kari HÖK-nél mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.

4.

A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 119/2008. (XI. 10.) számú határozatával
elfogadta. A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a Faipari Mérnöki Kar ügyrendjét a
325/2008. (XI. 19.) számú határozatával elfogadta.

5.

A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 79/2009. (IX. 28.) számú határozatával
módosította. A Szenátus az ügyrendet a 165/2009. (X. 7.) számú határozatával elfogadta.

6.

A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 82/2009. (XI. 9.) számú határozatával
módosította. A Szenátus az ügyrendet a 190/2009. (XI. 18.) számú határozatával elfogadta.

7.

A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa az 5/2012. (II. 20.) számú határozatával
módosította. A Szenátus az ügyrendet az 55/2012. (V. 9.) számú határozatával elfogadta.

8.

A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 85/2012. (XII. 10.) számú határozatával
módosította. A Szenátus az ügyrendet a 247/2012. (XII. 12.) számú határozatával elfogadta.

9.

A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 18/2013. (II. 25.) és 19/2013. (II. 25.)
számú határozatával módosította. A Szenátus az ügyrendet a 37/2013. (II. 28.) számú
határozatával elfogadta.

10.

A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 65/2013. (VI. 24.) számú határozatával
módosította. A Szenátus az ügyrendet a 122/2013. (VI. 27.) számú határozatával elfogadta.

11.

A Kar ügyrendjét a Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a 64/2013. (VI. 24.) számú határozatával
módosította. A Szenátus az ügyrendet a 175/2013. (IX. 20.) számú határozatával elfogadta.

12.

A Kar ügyrendjét a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Tanácsa
a 80/2013. (XII. 4.) számú határozatával módosította. A Szenátus az ügyrendet a 250/2013.
(XII. 11.) számú határozatával elfogadta.

13.

A Kar ügyrendjét a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Tanácsa
az 1/2015. (I. 19.) számú határozatával módosította. A Szenátus az ügyrendet a 11/2015. (I.
28.) számú határozatával elfogadta.

14.

A Kar ügyrendjét a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Tanácsa
a 19/2015. (IV. 30.) számú határozatával módosította. A Szenátus az ügyrendet a 91/2015.
(V. 6.) számú határozatával elfogadta. Az ügyrend 2015. május 6. napján lép hatályba.

15.

Jelen ügyrend alapján a Kar szervezetében dolgozó közalkalmazottak kinevezését,
munkaköri leírását, vezetői megbízását 2015. május 30. napjáig felül kell vizsgálni, és ezen
ügyrend szerint 2015. június 1. napjának hatályával módosítani kell.

Sopron, 2015. május 6.
Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor

Dr. Alpár Tibor László
dékán
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Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Juttatási és térítési szabályzat

IX. FEJEZET
Általános rendelkezések
104. §
(1) Jelen fejezet az Nftv. 85/A-85/E. §, a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. Korm.
rendelet és a Hallgatói Követelményrendszer 4. §-a alapján a hallgatóknak adható juttatások és a
hallgatók által fizetendő térítések szabályait tartalmazza. A hallgatói juttatások 2013. évi összegét az
Nftv. 114/D. § (1) bekezdés tartalmazza.
(2) Az egyetemen a hallgatók részére adható hallgatói juttatások jogcímeit, a juttatásokra jogosult
hallgatói kört, a juttatás formáját, a juttatás forrását, a juttatás százalékos mértékét a IX/1. sz. melléklet
tartalmazza. A havi gyakorisággal fizetendő juttatások átutalásáról az egyetem – a tanulmányi félé első
hónapjának kivételével – a tárgyhó 10. napjáig köteles a hallgató számlavezető pénzintézete felé
intézkedni.
(3) A hallgató szociális alapú ösztöndíjat és doktorandusz ösztöndíjat egyidejűleg csak egy felsőoktatási
intézményben kaphat az állami költségvetés terhére. Amennyiben a hallgató egy időben több
felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben
részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A
hallgató beiratkozáskor írásban nyilatkozik arról, hogy az egyetemen elsőként létesített hallgatói
jogviszonyt.
(4) Államilag támogatott hallgatónak minősül az államilag támogatott képzésben részt vevő, az Nftv.
114/D. § (3) bekezdésében megjelölt hallgatói kör, valamint 2012. szeptemberétől a magyar állami
(rész)ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgató. A magyar állami részösztöndíjas hallgatót a magyar
állami ösztöndíjas hallgatóval azonos mértékben, a jogosultság megállapításakor 1,0-es szorzóval kell
figyelembe venni.
(5) Jelen fejezet alkalmazásához az 51/2007. Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott fogalmak
(Értelmező rendelkezések) és az Nftv. alapján jelen § (6)-(8) bekezdésében meghatározottak
irányadóak.
(6) Hátrányos helyzetű hallgató vagy jelentkező: hátrányos helyzetűnek minősül az a beiratkozás
időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató vagy jelentkező, akit középfokú tanulmányai
során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres
gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
vagy intézeti, állami nevelt volt [Nftv. 108. § 10. pont].
(7) Halmozottan hátrányos helyzetű hallgató vagy jelentkező: halmozottan hátrányos helyzetű az a
hátrányos helyzetű hallgató vagy jelentkező, akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes
felügyeletét ellátó szülője, – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint – legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek, [Nftv. 108. § 9. pont].
(8) A szabályzat érvénye a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karra terjed ki, azon
ügyekben, amelyek a kar hallgatói részére juttatandó állami támogatásokkal, kedvezményekkel vagy fizetendő
díjakkal függenek össze.

(9). A kari Juttatási és Térítési Bizottság (JTB) feladata, hogy minden félév első ülésén javaslatot tegyen a
dékánnak a féléves keret felosztási arányaira. Az arányok megtervezésénél fő szempontként érvényt kell
szerezni annak az alapelvnek, hogy az ösztöndíjak összege valóban tanulásra, jó tanulmányi eredmények
elérésére ösztönözzön.
Eljáró testületek
105. §
(1) A hallgatói juttatási ügyek intézése a kari Juttatási és Térítési Bizottság hatásköre.
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(2) A kari Juttatási és Térítési Bizottság legalább hat tagú testület, tagjainak legalább 50%-át a hallgatók
adják. A bizottság pontos összetételét a kari melléklet tartalmazza. A bizottság nem hallgató tagjait a
Kari Tanács választja mandátumának idejére egyszerű többséggel. 39
(3) A bizottság első fokon jár el a kar hallgatóit érintő, e szabályzat hatálya alá tartozó juttatási ügyekben:
dönt a hallgatókat megillető juttatási keretösszegek felhasználásáról. A térítési ügyekben a Kari Tanács
döntéséhez javaslatokkal élhet.
(4) A bizottság határozatai, döntései ellen, a közléstől számított 15 napon belül az érintett hallgató
fellebbezéssel élhet. A másodfokú jogkört a rektor által átruházott hatáskörben a dékán gyakorolja. A
másodfokú szerv a fellebbezést a kézhezvételtől számított 15 napon belül bírálja el. A másodfokú
határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye.
(5) A bizottság közreműködik a hallgatói juttatásokkal és térítésekkel kapcsolatos kari sajátosságok
kidolgozásában.
(6) A Juttatási és Térítési Bizottság Hallgatói képviseletét a Hallgatói Önkormányzat megválasztott tagjai alkotják.
Tanulmányi ösztöndíj
106. §
(1) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Tanulmányi ösztöndíjban az
egyetem államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a
részesülhet oly módon, hogy az egy hallgatónak megállapított ösztöndíj havi összegének el kell érnie a
hallgatói normatíva 5%-át.
(2) Az ösztöndíjban részesülök körének és számának meghatározásakor biztosítani kell, hogy az
azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetők és az így
megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek.
(3) Az egyetemre első alkalommal (új hallgatói jogviszony) beiratkozott hallgató a beiratkozást követő
első képzési időszakban (szemeszter) tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.
(4) A korábban más felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató a kari mellékletekben
írtak szerint részesülhet tanulmányi ösztöndíjban.
(5) Az egyetemnek a 2007. szeptember 1-je előtt felvett hallgatók esetében a tanulmányi ösztöndíj
megállapítása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy e hallgatók közül az alacsony tanulmányi
teljesítményű hallgatók nem sorolhatók át költségtérítéses képzésre. 40
(6) A tanulmányi ösztöndíj kerete a hallgatói normatíva 63%-a.

(7) Nem részesíthető tanulmányi ösztöndíjban az a hallgató, aki:
- más felsőoktatási intézményből iratkozott át (egy féléves korlátozás)
- a Neptun rendszerben az adatai nincsenek kitöltve.
(8) Az ösztöndíj a tanulmányi teljesítménnyel mindig arányos és ösztönző legyen.
(9) Az ösztöndíj maradék nélkül 50-nel osztható legyen.

(10) A tanulmányi ösztöndíj számításának módja:

A hallgató elfogadott tanulmányi munkájának mennyiségét az adott félévben vagy a
tanulmányok kezdetétől megszerzett kreditek száma mutatja.


A tanulmányi munka minőségét a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag adja.


A súlyozott átlag megadható a hallgató adott félévben megszerzett, valamint az összes kredit
értékére (kumulált átlag).

A befogadott tárgy eredménye beszámítandó a súlyozott tanulmányi átlagba, kivéve, ha azt a
hallgató a szakmai képzéshez nem tartozó tárgyak köréből, a szabadon választott tárgyakra
engedélyezett kereten felül veszi fel.
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A tanulmányi munka mennyiségi és minőségi értékelésére szolgál a kreditindex:
Kreditindex = Σ(kredit*érdemjegy)/30



A kreditindex egy félévre vonatkozik.



Az adott félévi ösztöndíj megállapításának alapja az előző félévi kreditindex.


Az ösztöndíj céljára felhasználható keretösszeg képzési területenként kerül szétosztásra, a
hallgatói normatívára jogosult létszám alapján:
a)

művészet képzési terület (építőművészet alapképzési szak, formatervezés alapképzési szak,
tervezőgrafika alapképzési szak, építőművész mesterképzési szak, formatervező művész
mesterképzési szak, tervezőgrafika mesterképzési szak)

b) informatika képzési terület (gazdaságinformatikus alapszak, gazdaságinformatikus
mesterképzési szak)
c)

műszaki képzési terület (faipari termelésszervező, gépipari mérnökasszisztens,
mechatronikai mérnökasszisztens, faipari mérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező
mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, faipari mérnöki mesterszak, ipari
terméktervező mérnöki mesterszak, könnyűipari mérnöki mesterszak, műszaki menedzser
mesterszak).

 Az a hallgató részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, akinek az előző félévi kreditindexe legalább 3,00.
MSc. és MA szakokon pedig 4,00.
 A maximális kreditindex informatika és műszaki képzési területen 5,50; művészeti képzési területen
6,00. Az ezt meghaladó kreditindexek az adott képzési területen meghatározott maximális értékre
kerülnek beállításra.
 Egy szakon és egy évfolyamon belül a hallgatók legfeljebb 50 %-a részesülhet tanulmányi ösztöndíjban
az alapszakokon.
a)

Abban az esetben, ha a 3,00 ösztöndíj átlagot nem éri el a hallgatók 50 %-a az adott
évfolyamon, a fennmaradó összeg azon hallgatók között kerül szétosztásra, akik az adott
képzési területen tanulmányi ösztöndíjra jogosultak.

b) Amennyiben a hallgatók több mint 50%-a eléri a 3,00 ösztöndíj átlagot, szakonként és
évfolyamonként a legjobb átlaggal rendelkezők 50%-a részesül tanulmányi ösztöndíjban.


Mester szakon a hallgatók 50 %-a részesülhet tanulmányi ösztöndíjban szakonként.

 Az alapképzési időn túl, csak egy félévben részesülhet minden hallgató tanulmányi ösztöndíjban.
(11) A kiemelt tanulmányi ösztöndíj odaítélésének szabályozása:
A karon kiemelt ösztöndíjat kaphat, benyújtott pályázata alapján, a kar nappali tagozatos hallgatóinak
1%-a, az alábbi feltételekkel:

A kiemelt ösztöndíj a tantervi követelmények magas szintű teljesítésén felül végzett
kiemelkedő szakmai, tudományos vagy közéleti tevékenység esetén ítélhető oda.


Az a hallgató pályázhat, akinek a köztársasági ösztöndíj kérelmét elutasították.



A kiemelt ösztöndíj egy tanévre szól, elbírálása a szeptemberi JTB ülésen történik.



Értéke a köztársasági ösztöndíj JTB által meghatározott hányada.



A kiemelt ösztöndíj a tanulmányi ösztöndíjon felül jár.

(12)
A végzős hallgatók az utolsó havi ösztöndíjukkal egy időben diplomamunka elkészítési
támogatásban részesülnek, melynek összegét a JTB határozza meg.
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Köztársasági ösztöndíj
107. §
(1) A köztársasági ösztöndíj a tanév teljes időtartamára (10 hónap) nyerhető el. Az ösztöndíj havi
összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével.
(2) Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai
adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő
hallgatók számának 0,8%-a, de legalább az egyetemen egy fő. Az ösztöndíjban az az alap- vagy
mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább
két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.
(3) Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást az egyetem minden karán a
határidő lejártát 30 nappal megelőzően, a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt, közzé kell
tenni. A pályázatokat a hallgató a karhoz nyújtja be. A pályázatokat a Szenátus által delegált jogkörében
a Kari Tanács rangsorolja. A pályázatok alapján az egyetem augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatási
és kulturális miniszternél az ösztöndíj adományozására. A rangsorolás az alapképzésben és
mesterképzésben részt vevő hallgatókra külön-külön történik.41
(4) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati
eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és az
intézményi felterjesztésben meghatározott feltételek és az intézményi keretszám alapján arra jogosult
lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatási és kulturális miniszter jogosult
a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató nem vehető
figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az intézmény
a hallgatói előirányzat vagy saját bevétele terhére köteles kifizetni.
(5) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.
(6) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból az intézményben megszűnik vagy
szünetel, a köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően
páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság
nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja.
(7) A hallgató köztársasági ösztöndíjban egy intézményben részesülhet. Amennyiben több intézmény
tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban az intézményben részesül
köztársasági ösztöndíjban, amellyel előbb létesített hallgatói jogviszonyt.
Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj
108. §
(1) A tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgatók (pl. tanulmányi versenyen elért
helyezés, TDK munka) részére, pályázat alapján, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított,
meghatározott időre adható juttatás.
(2) Az ösztöndíj odaítéléséről a forrást biztosító intézet javaslatára a JTB egyetértésével a dékán dönt.
Rendszeres szociális ösztöndíj
109. §
(1) Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, kérelmére, egy tanulmányi
félévre biztosított, havonta folyósított juttatás.
(2) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor az 51/2007. Korm. rendelet 21. §-ában írtakat kell
figyelembe venni.
(3) Szociális juttatásra jogosult hallgató [51/2007. Korm. r. 2. § (1) bekezdés g) pont]: az a teljes idejű
felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint
doktori képzésben részt vevő hallgató, aki
a) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt,
vagy
b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon,
szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott
képzésben való részvételre.
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(4) A hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével – tanulmányi
félévente egyszer, egységesen vizsgálja a Juttatási és térítési bizottság, majd ennek eredményét
használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági
alapú juttatás elbírálásához.
(5) Az ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva
20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzet e alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult az
51/2007. Korm. rendelet 21. §-ában foglaltakat figyelembe véve, és
a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult vagy,
b) halmozottan hátrányos helyzetű,
c) családfenntartó, vagy
d) nagycsaládos, vagy
e) árva.
(6) Az ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva
10%-a, amennyiben a hallgató amennyiben a hallgató szociális helyzet e alapján rendszeres szociális
ösztöndíjra jogosult az 51/2007. Korm. rendelet 21. §-ában foglaltakat figyelembe véve, és
a) hátrányos helyzetű, vagy
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
c) félárva.
(7) A JTB minden félév elején javaslatot tesz a dékánnak a kari normatív keret rendszeres szociális
támogatásra szánt részére, mely nem lehet kevesebb, mint a hallgatói ösztöndíj normatíva 34%-a, a
lakhatási normatív támogatás 30%-a és a tankönyv- jegyzettámogatási, sport és kulturális normatíva
56%-ának az összege.
(8) A keretet a fentiekből kiindulva létszám alapján kapjuk meg. Az összeg elosztása a hallgatók által elért
pontok alapján történik.
a)

A mindenkori alsó ponthatár 40.

b) Az a hallgató, aki eléri legalább az alsó ponthatárt és szociális helyzete alapján 10% vagy
20%-os kategóriába sorolandó, megkapja a kategóriájának járó pénzösszeget (kiemelkedően
magas pontszám esetén a nekik járó összeg lehet magasabb). A fennmaradó összeg
arányosan osztódik szét a pontszámok alapján. A minimálisan adható összeg: 6.000Ft, míg a
maximálisan adható összeg: 30.000Ft
c)

A más egyetemről vagy más karról átiratkozó hallgatók az átiratkozás első félévében –
kérelem alapján – szociális támogatást kaphatnak a JTB döntése alapján legfeljebb 5 havi
időtartamra. A rendszeres szociális támogatás havi forrása átiratkozó hallgatónként az egy
főre jutó éves normatív támogatás minimum 3%-a.

(9) Az egyszeri szociális támogatásra fordítható keret 50.000Ft/hó.

Rendkívüli szociális ösztöndíj
110. §
(1) A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának
kiegyenlítésére, kérelem alapján folyósított egyszeri juttatás. A beérkezett hallgatói kérelmekről a
Juttatási és térítési bizottságnak legalább havonta egyszer döntést kell hozni. A kifizetésről a
döntés jogerőre emelkedését követő 8 napon belül kell intézkedni.
(2) A támogatás összegét a havi keret, a rászorulók száma, a kérvényezők szociális helyzete és
az indok súlya alapján a JTB egyénenként állapítja meg.
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
111. §
(1) Az ösztöndíjra vonatkozó szabályokat az 51/2007. Korm. rendelet 18-20. § tartalmazza
Doktorandusz ösztöndíj
113. §
(1) A doktorandusz ösztöndíj minden államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő
doktorandusznak alanyi jogon jár. A doktorandusz ösztöndíj éves összege a költségvetési
törvényben e célra megállapított normatíva éves összege, megnövelve a tankönyv-,
jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva 56%-ával.
(2) Az ösztöndíj havi összege az (1) bekezdésben meghatározott összeg egy tizenketted része.
Egyéb hallgatói ösztöndíjak
114. §
(1) A karok a hallgatói juttatásokhoz nyújtott költségvetési támogatás terhére, valamint saját bevétel
terhére a jogszabályban és jelen szabályzatban felsoroltakon kívül más ösztöndíjalapot is
képezhetnek (pl. szakkollégiumi ösztöndíj, hátrányos helyzetű hallgatók, sportolók tanulmányi
költségeit kiegészítő ösztöndíjak). Az ösztöndíjalapból pályázati úton mind az államilag támogatott,
mind a költségtérítéses/önköltséges hallgatók részesülhetnek. Az ösztöndíj odaítélésnek objektív
elveit és feltételeit a kari mellékletek tartalmazzák. Az ösztöndíj kifizetése a Neptun rendszerben
történik.
(2) A kari tanács az ösztöndíjalap létrehozása és a pályázható ösztöndíj elbírálásával kapcsolatos
kari szabályzatát előzetesen véleményeztetni köteles a Gazdasági Főigazgatósággal és az
oktatási rektorhelyettessel.
(3) Saját bevétel [51/2007. Korm. r. 2. § (1) bekezdés h) pont]: az Nftv. 82. § (1)-(2) bekezdése
szerinti térítési díj, továbbá az intézményi szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint
az intézmény vállalkozási tevékenységének eredménye, gazdasági társaságtól kapott
támogatásból származó bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére kapott
támogatás.
(4) . A tanév folyamán jutalmazandókra javaslatot tehetnek a kar oktatói és az évfolyamok JTB képviselői,
a jutalmazás indokának előterjesztésével.
(5). A jutalmazás a JTB által a normatívából erre a célra elhatárolt, illetve az egyetemi és kari forrásokból
származó jutalomkeret terhére a jelöltek számának ismeretében úgy bírálandó el, hogy a jutalmak összege
érdem szerint arányos legyen.
(6). A javaslatokat a dékán a JTB egyetértésével bírálja el.

(7)A saját bevételen képezhető ösztöndíjalapot egy-egy saját bevételt biztosító projekthez
kell kötni. Az ösztöndíjalapot a projektvezető, a projektet gondozó intézet igazgatója
valamint a kar gazdasági ügyekért felelős vezetője hozhatja létre (Ösztöndíj Bizottság),
egy külön témaszám nyitásával. Az ösztöndíjalapot létrehozó nyilatkozatnak tartalmaznia
kell az alábbiakat:
- a projekt címe,
- a projekt időtartama,
- a projektet gondozó intézet neve,
- a projektvezető neve, beosztása, aláírása
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- az intézetigazgató neve, aláírása,
- a kari gazdasági vezető neve, aláírása,
- az adható ösztöndíj minimális és maximális összege,
- az adható ösztöndíjak száma.
(8) A nyilatkozat mellékletét képezi a projektszerződés.
(9)Az ösztöndíjra a hallgatók pályázhatnak. Az ösztöndíjakat az Ösztöndíj Bizottság a
vállalt munka arányában osztja ki a nyertes pályázók között.
(10) Pályázhatnak mind államilag finanszírozott, mind pedig költségtérítéses képzésben
résztvevő hallgatók. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a benyújtást megelőző két
félévben jó rendű tanulmányi átlag, és a minimum kreditszám teljesítése és a
pályázatkiírás feltételeinek való megfelelés. A pályázónak rövid életrajzot és a pályázati
munkával kapcsolatos elképzeléseit, feladatvállalását tartalmazó pályaművet kell
benyújtania a pályázati kiírással összhangban.
(11) Az ösztöndíj 1 hónaptól egy teljes szemeszterig adható. A projekt jellege ill. a hallgató
megfelelő feladatvégzésének függvényében szemeszterenként meghosszabbítható. A
kitűzött feladatok teljesítését a projektvezető folyamatosan ellenőrzi, havonta igazolja.
Nem megfelelő teljesítés esetén az Ösztöndíj Bizottság a folyósítást megszakíthatja.
Jegyzet előállítás támogatása
115. §
(1) A juttatásra rendelkezésre álló összeget az egyetem jegyzetek előállítására, azok hallgatókhoz
való eljuttatásnak segítésére, fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök
beszerzésére használhatja fel. A rendelkezésre álló összeg nagyságáról a Gazdasági
Főigazgatóság minden év november 15. napjáig írásban tájékoztatja a kari vezetőket. A támogatás
felhasználásáról a Kari Tanács dönt. A támogatás felhasználását a HÖK előzetes véleményezi. A
támogatás felhasználásáról a rektor évente egyszer, minden év május 31. napjáig írásban
tájékoztatja a hallgatói önkormányzatot.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg – a HÖK egyetértésével – felhasználható
elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök
beszerzésére, amennyiben azt digitális tananyag előállítására, beszerzésére vagy a
fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszköz beszerzésére fordítja az egyetem.
(3) Karunkon a keret felhasználásáról a Kar és a HÖK közösen dönt (a másik fél egyetértésével és
beleegyezésével). A Kari Tanács felé a felhasználásról elszámolás készül.
Kulturális és sporttevékenység támogatása
116. §
(1) A kulturális tevékenység körébe tartozik különösen az egyetem keretei között a hallgatók részére
szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karriertanácsadás, életviteli és
tanulmányi, valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás.
(2) A sporttevékenység körébe tartozik különösen az egyetem kereti között a hallgatók részére
szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést
biztosító tevékenység, életmód-tanácsadás.
(3) A kulturális és sporttevékenység támogatásáról a Kari Tanács a HÖK egyetértésével dönt.
(4) Karunkon a keret felhasználásáról a Kar és a HÖK közösen dönt (a másik fél egyetértésével és
beleegyezésével). A Kari Tanács felé a felhasználásról elszámolás készül.
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Kollégiumi elhelyezés
117. §
(1) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető. A pályázati kérelmeket objektív, pontozásos
rendszerben kell elbírálni. Az elbírálás rendjét és a szempontokat a kari melléklet tartalmazza.
(2) Az egyes kollégiumok komfortfokozatait, az egy komfortfokozatban járó ingyenes és térítésért
igénybe vehető szolgáltatásokat (alapszolgáltatás, díjköteles szolgáltatás), valamint a kollégiumi díj
mértékét a kari melléklet tartalmazza.
(3) A PPP konstrukcióban épült kollégiumokban az (1) és (2) bekezdésben írt feltételeket az egyetem
és az üzemeltető gazdasági társaság közötti megállapodás tartalmazza.

(4)
A Kar a Kollégiumokkal való egyeztetés után minden évben rendelkezik maximum 10 Kollégiumi
férőhellyel. Minden tanév tavaszi félévében, a kollégiumi jelentkezés elbírálása után, pályázat benyújtásával
lehet igényelni. A férőhelyekre minden hallgató pályázhat, akinek kollégiumi jelentkezését elutasították vagy
nem is jelentkezett. A pályázatokat a Dékáni Hivatalban kell leadni egy előzetesen meghirdetett határidőig. Aki a
tavaszi félév során igényelt, de nem kapott kollégiumi ellátást annak az igazolásai a Kollégiumi igényléséből
kikérhetőek, aki nem jelentkezett annak a pályázatához minden dokumentumot csatolni kell. Az elbírálás szociális
és tanulmányi alapon történik.
(5)
A bíráló bizottság első körben 7 férőhelyről dönt, a fenn maradó helyeket más intézményből átiratkozó,
a Felvételi eljárás során fellebbező, pótfelvételiző, illetve a nagymértékben és hirtelen megváltozott szociális
helyzetű hallgatók megsegítésére tartja fenn.
(6)

A pályázati eredmények kihirdetése után fellebbezésnek helye nincs!

Tehetségbónusz
118. §
(1) Azon államilag támogatott és költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatók, akik a
köztársasági ösztöndíj feltételeinek megfelelnek, a kötelezően elvégzendő Bsc/Msc illetve osztatlan
képzésben +10% krediten túl a következő tanév mindkét félévére további tantárgyakat térítésmenetesen
felvehetnek. A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók tanulását ne a 10%-os többletkredit limit, hanem kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza.
Az államilag támogatott és a költségtérítéses/önköltséges képzés közötti átsorolás rendje
119. §
(1) A HKR 69. § alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint lehet
államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses [önköltséges] hallgató.
A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi időtartamra szól.
(2) Az államilag támogatott és költségtérítéses/önköltséges finanszírozási forma között átsorolás
szabályait az Nftv. 48. § (2-(4) bekezdés, a 248/2012. Korm. r. 10. § (2) bekezdés c) pont, és az 51/2007.
Korm. rendelet 29. §-a alapján IX/2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A 2007. szeptember 1-je előtt tanulmányait államilag támogatott képzésben kezdő hallgató alacsony
tanulmányai teljesítménye miatt nem sorolható át költségtérítéses képzésre.
(4) Az átsorolási döntést a tanév végén a képzési időszak lezárását követően, de legkésőbb az újabb
képzési időszak megkezdését megelőző 30 nappal kell meghozni úgy, hogy a döntést az érintett
hallgató a képzési időszak megkezdését megelőző 20. napig írásban megkapja.
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Szakmai gyakorlati ösztöndíj44
120. §
(1) A szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott legfeljebb
féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, kérelmére, legfeljebb egy
tanulmányi félévre adható juttatás.
(2) Az ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot az egyetem székhelyétől, illetve
telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai
gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke legalább 25 km.
(3) A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%- át nem
haladhatja meg.
(4) Karunkon az ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot az egyetem székhelyétől, illetve
telephelyétől eltérő helyen vagy a lakóhelyétől legalább 25 km távolságban teljesíti, és ezen a helyen nem
részesül kollégiumi ellátásban.
(5) A szakmai gyakorlati ösztöndíj 4000 Ft/ igazoltan teljesített hét.
A hallgatók által fizetendő térítések
121. §
(1) Az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók által, az Nftv. 82. § (1)-(2) bekezdés szerinti,
térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat és a térítési díjakat a kari mellékletek
tartalmazzák.
(2) Az egyetem az ugyanabból a tantárgyból tett ismétlő javító vizsgát, előadások, szemináriumok,
konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok ismételt felvételét, a térítési és juttatási
szabályzata a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott kötelezettség elmulasztását vagy
késedelmes teljesítését fizetési kötelezettséghez köti. A díjak mértékét a kari mellékletek tartalmazzák.
A fizetési kötelezettség mértéke esetenként nem haladhatja meg teljes munkaidőre megállapított
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) öt százalékát.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott térítési díjak kumulált összege nem lehet magasabb, mint
az önköltség fele. A befizetett díjak a karok saját bevételét képezik.
(4) A hallgatóra kirótt fizetési kötelezettség teljesítése a tanulmányok folytatásának feltétele. Az adott
félévben nem vehet fel tárgyat, illetve nem jelentkezhet vizsgára az a hallgató, aki időarányos fizetési
kötelezettségének nem tett eleget, illetve nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki az egyetem
felé fennálló bármilyen fizetési kötelezettségét nem teljesítette.
A költségtérítéses/önköltséges hallgatókra vonatkozó rendelkezések
122. §
(1) A költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatók esetén a hallgatói képzési
szerződésben meghatározott költségtérítés/önköltség tartalmazza az Nftv. 81. § (1)-(2) bekezdésben
megjelölt szolgáltatásokat. Minden egyéb szolgáltatásért a hallgatónak térítési díjat kell fizetni, amely
megegyezik az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók által a kari mellékletben
megszabott díjjal.
(2) A költségtérítést/önköltséget a hallgató a beiratkozáskor köteles elektronikus úton, a neptun
rendszer útján befizetni.45
(3) A költségtérítéses/önköltséges hallgatók által a kollégiumi szolgáltatásokért fizetendő díj szabad
megállapodás függvénye. A díjak mértékét a melléklet tartalmazza.
(4) A dékán a költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgató egyedi kérelme alapján, a
hallgató tanulmányi eredménye és szociális helyzete figyelembevételével, saját mérlegelési jogkörében
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eljárva, dönthet a hallgatónak részletfizetési kedvezmény megadásáról. A részletfizetési
kedvezményben részesült hallgató a költségtérítés/önköltség 50%-át a beiratkozáskor, míg a
fennmaradó 50%-át november 10. illetőleg április 10. napjáig köteles befizetni. Részletfizetési
kedvezmény kizárólag félévenként adható. A részletfizetési kedvezmény biztosítását illetőleg
elutasítását indokolni kell.46
Fizetési kedvezmények
123.§
(1) A hallgató kérelme alapján, a jogszabályok és jelen szabályzat alapján őt terhelő fizetési
kötelezettségek teljesítéséhez fizetési mentességet, részletfizetési kedvezményt vagy fizetési
halasztást kaphat (fizetési kedvezmény).
(2) Tanulmányi alapon mentesség adható:
a) az Nftv. 82. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások térítési díja esetében.
(3) Szociális alapon részletfizetési kedvezmény vagy fizetési halasztás engedélyezhető:
a) az Nftv. 82. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások térítési díja,
b) a kollégiumi díj megfizetése esetében.
(4) A fizetési kedvezményre irányuló kérelem tárgyában első fokon a JTB javaslata alapján a kari
Gazdasági Bizottság, másodfokon a rektor által átruházott hatáskörben a dékán dönt. A hallgató az
elsőfokú szerv határozata ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A
fellebbezést a másodfokú szerv a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül köteles elbírálni. Az ügy
másodfokon történő elbírálásában nem vehet részt az, aki az első fokon született határozatot
hozatalában részt vett.
(5) A kollégiumi díj megfizetésének kötelezettsége alól szociális helyzete alapján mentesülhet, aki
hátrányos helyzetű hallgató, aki árva, aki családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt
szűnt meg. Az egyetem a kollégiumi munkát végző hallgató számára a kollégiumi díjból kedvezményt,
mentességet biztosíthat.
(6) Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetőség az Nftv. 82.
§ (2) bekezdése alapján jelen szabályzatban meghatározott mulasztási és késedelmi díj megfizetése
alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel alapján.
(7) A fizetési kedvezmények a költségtérítéses vagy önköltséges (2012. szeptemberétől), illetve az
állami támogatásos, Állami ösztöndíjas (2012.szeptemberétől) és Részösztöndíjas (2012.
szeptemberétől) képzésben résztvevők számára elérhető.
Külföldi állampolgárok magyarországi tanulmányainak támogatása47
124. §
(1) Kétoldalú nemzetközi szerződés, a kedvezménytörvény, vagy az oktatási miniszter döntése alapján
az egyetemen tanulmányokat folytató külföldi állampolgárságú hallgató (doktorandusz) az 51/2007.
Korm. r. 26-27. §-ai alapján ösztöndíjban részesülhet. Az ösztöndíjra jogosult hallgatói körről és az
ösztöndíjjal kapcsolatos inrfomációkról a Balassi Intézet tájékoztatja az egyetemet.
125. §
(1) A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXX. tv. (kedvezménytörvény) hatálya
alá tartozó azon hallgatók támogatási ideje, akik korábban államilag támogatott képzésben vettek részt
és államilag támogatott mesterképzésre vettek fel, két félévvel megnövekedik.
(2) Azt a hallgatót, aki az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes állam, valamint
olyan állam állampolgára és családtagja, aki az Európai Közösséggel és tagállamaival kötött külön
szerződés értelmében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a magas szintű
képzettséget és szakképzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás kiállított EU kék kártyával
rendelkező harmadik országbeli állampolgár, a fizetendő díjak és a kapott támogatások tekintetében
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azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a felsőoktatásban részt vevő
magyar állampolgárságú hallgatót.
Az Európai Gazdasági Térség országaiban részképzésben részt vevő hallgató ösztöndíja48
126. §
(1) Ha az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató az Európai Gazdasági Térség
országaiban olyan részképzésben vesz részt, amelyben folytatott tanulmányai az egyetemen folyó
képzésében beszámíthatók, a hallgató az egyetemtől a külföldi tanulmányok idejére ösztöndíjat kaphat.
(2) A hallgató akkor jogosult az (1) bekezdésben meghatározott ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait
az egyetem előzetes, írásbeli hozzájárulásával kezdte meg. Amennyiben a hallgató az alapképzésben
folytatja tanulmányait, akkor kaphat ösztöndíjat, ha a kreditek legalább hatvan százalékát már
teljesítette. Az ösztöndíj éves összege nem lehet kevesebb, mint a hallgatói ösztöndíj támogatás
háromszorosa.
(3) Az ösztöndíj a képzési támogatás terhére adható. Az egyetem költségvetésében évente
megtervezi az ösztöndíjalapot, amelyet a karokra létszámarányosan oszt le.
(4) Az ösztöndíj adományozásának eljárási rendjéről és elveiről a JTB javaslatára, a hallgatói
önkormányzat egyetértésével, a Kari Tanács hoz határozatot. Az ösztöndíj adományozása nyilvános
pályázat útján történik. A pályázatot a karon szokásos módon, valamint a kar honlapján közzé kell tenni.
A pályázat benyújtására a hallgatónak a közzétételtől számítottan legalább 30 napot kell biztosítani. A
beérkezett pályázatokat a JTB rangsorolja. Az ösztöndíj adományozásáról a JTB által felállított rangsor
alapján a dékán határoz.
(5) Az ösztöndíj átutalásáról az egyetem lehetőleg a hallgató kiutazása előtt, de legkésőbb a kiutazást
követő 15 napon belül gondoskodik.
(6) A pályázaton nyertes hallgatóval a dékán támogatási megállapodást köt, amelyben rögzíti a külföldi
tanulmányok során felvett tárgyak körét és azok befogadását. A hallgatóval kötött megállapodás szerint
a hallgató sikertelen képzés esetén köteles a kapott támogatás felét visszafizetni.
Átmeneti rendelkezések
126/A. §
(1) Azoktól a hallgatóktól, akik a 2000/2001-es és a 2001/2002-es tanévben létesítettek hallgatói
jogviszonyt és államilag finanszírozott képzésben kezdték tanulmányaikat, de már nem számítanak
államilag támogatott hallgatónak, amennyiben a megkezdett képzés legfeljebb nyolc féléves volt, a
megkezdett képzésben további két féléven keresztül, egyéb esetben három félévben keresztül
költségtérítési díj nem szedhető. Ezen hallgatók, amennyiben költségtérítés fizetésére 2007.
szeptember 1. napjáig nem voltak kötelezve, ezt követően a további félévekben költségtérítést fizetni
kötelesek.
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IX/1. hallgatói
juttatások
(2015/16. tanév I.
félévtől)

Jogcím

Kifizetés

Jogosultság

Forrás / Mérték

Tanulmányi
ösztöndíj

Pénzben,
havonta

Álltám,
teljes
BA/MA/fszk/osztatlan

Intézményi
szakmai,
tudományos
és
közéleti ösztöndíj

Pénzben

Álltám/költségtérítéses,
teljes
idejű
BA/MA/fszk/osztatlan/doktori

adható, ha képeznek rá keretet az Nftv. 114/D. § (1)
bek a)

Köztársasági
ösztöndíj

Pénzben,
havonta

Álltám/költségtérítéses,
idejű BA/MA/osztatlan

Nftv. 114/D. § (1) bek. c) pontban meghatározott
összeg

a) Teljesítmény alapú ösztöndíjak
aa)

ac)

ab)

idejű

Nftv. 114/D. § (1) bek. a) pont szerinti támogatás
63%-a

teljes

pont szerinti támogatásból, vagy saját bevételből

b) Szociális alapú ösztöndíjak
ba)

Rendszeres
szociális
ösztöndíj

Pénzben,
havonta

Álltám,
teljes
idejű
BA/MA/fszk/osztatlan/doktori

bb)

Rendkívüli
szociális
ösztöndíj

Pénzben

Álltám,
teljes
idejű
BA/MA/fszk/osztatlan/doktori

bf)

Szakmai
gyakorlati
ösztöndíj

Pénzben,

Bursa Hungarica
intézményi rész

Pénzben,
havonta

Külföldi hallgatók
miniszteri

Pénzben,

bc)

bd)

Havonta

Nftv. 114/D. § (1) bek. a) pont szerinti támogatás min.
34%-a és
Nftv. 114/D. § (1) bek. e) pont szerinti támogatás min.
30%a, és
Nftv. 114/D. § (1) bek. f) pont szerinti támogatás 56%a.

Álltám, teljes idejű
BA/MA/osztatlan
Álltám/költségtérítéses, teljes
idejű BA/MA/fszk/osztatlan

Álltám,
teljes
idejű
BA/MA/osztatlan/részképzés
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51/2007. Korm. r. 18. § (3)-(8) bek. megjelölt forrás és
mérték
51/2007. Korm. r. 18. § (3)-(8) bek. megjelölt forrás és
mérték

c)

d)

ösztöndíja

Havonta

Doktorandusz
ösztöndíj

Pénzben,

Egyéb ösztöndíj

Pénzben,
havonta

Álltám, teljes idejű doktorandusz

havonta

Nftv. 114/D. § (1) bek. b) pontban meghatározott
összeg
költségvetési támogatás/saját bevétel terhére

Álltám/költségtérítéses

(SZABÁLYZATOT előzetesen véleményeztetni a GFgal!)

e) Intézményi működési költségek finanszírozása
ea)

Jegyzet-előállítás,
elektronikus
tankönyvek, fogy.
hallgatók segítő

Jogosulti
meghatározása:

létszám

Nftv. 114/D. § (1) bek. f) pontja szerinti támogatás
intézményi összegének 24%-a

51/2007. Korm. rendelet 33. §

eszközök
beszerzése
eb)

Kulturális
tevékenység,
sporttevékenység

ec)

Kollégium
fenntartása,
működtetése

ed)

ee)

Nftv. 114/D. § (1) bek. f) pontja szerinti támogatás
intézményi összegének 20%-a
Nftv. 114/D. § (1) bek. d) pont szerinti támogatás
intézményi összege
Nftv. 114/D. § (1) bek. e) pontja szerinti támogatás

Kollégiumi
férőhely bérlése,
kollégium felújítás

intézményi összegének max. 70%-a.
Nftv. 114/D. § (1) bek. a) pont szerinti támogatás

HÖK
és
DÖK
működésének
támogatása

intézményi összegének 3%-a
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8.§ A hallgatók által fizetendő térítések (18.§-hoz)
Költségtérítési díjak a 2016 szeptemberében induló képzések esetén:
Képzési szint

Munkarend

felsőoktatási szakképzés

nappali

Költségtérítés
[Ft/félév]
Gazdaságinformatikus
200 000

levelező

Gazdaságinformatikus

200 000

nappali

Építőművészet

650 000

Formatervezés

650 000

Tervezőgrafika

650 000

Faipari mérnöki

325 000

Gazdaságinformatikus

300 000

Ipari termék- és
formatervező mérnöki

325 000

Mechatronikai
mérnöki

325 000

Faipari mérnöki

325 000

Gazdaságinformatikus

300 000

BelsőépítészKörnyezettervező
Művész
Építőművész

500 000

Formatervező művész

650 000

Tervezőgrafika

650 000

Faipari mérnöki

400 000

Gazdaságinformatikus

425 000

Könnyűipari mérnöki

400 000

Műszaki menedzser

400 000

Ipari terméktervező
mérnöki

400 000

Faipari mérnöki

400 000

Gazdaságinformatikus

425 000

Műszaki menedszer

400 000

Könnyűipari mérnöki

400 000

alapképzés

levelező

mesterképzés

nappali

levelező

Képzés neve

Mintatantervek elérhetősége
http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=16147

44

650 000

Nyugat-magyarországi Egyetem
Természettudományi és Műszaki Kar

Tanulmányi tájékoztató
2016/2017 Tanév

A Kar bemutatása
A Természettudományi és Műszaki Kar (TTMK) 2008.
január 1-től a Nyugat-magyarországi Egyetem 8 karának
egyike. A Kar története 2002-es megalapításával, még az
egykori Berzsenyi Dániel Főiskolán kezdődött. Elődszervezete,
a Természettudományi Intézet már 1992-ben létrejött, azonban
a képzések többsége a még egységes, nem karokra különülő
főiskolán kezdődött el.
A Természettudományi és Műszaki Kar szerencsésen ötvözi
a képzési sokféleséget, jó lehetőséget biztosítva az itt folyó
alap- és alkalmazott kutatásokban az elmélyülésre, hallgatóink
számára elméleti és alkalmazott ismeretek megszerzésére.
Jelenleg nyolc alapszakkal, négy tanári és egy
diszciplináris mesterszakkal, valamint 38 különböző variációban párosítható osztatlan
tanárképzési szakpár-lehetőséggel rendelkezünk. A TTMK saját szakkollégiuma, a Kunc Adolf
Természettudományi Szakkollégium a legtehetségesebb hallgatók számára jelent új
közösségformáló teret, s egyben segíti őket tudományos tevékenységükben konferenciák,
előadóestek stb. szervezésével. A hallgatók – ismereteik birtokában – különböző mesterszakokon
vagy akár doktori iskolákban is folytathatják tanulmányaikat, de a gyakorlat számára is széles,
jól konvertálható tudás birtokába juthatnak. A Kar a gyakorlatorientált alapszakos képzések, a
diszciplináris mesterszak fejlesztése és a hallgatók gyakorlati foglalkoztatása érdekében
széleskörű kapcsolatokat alakított ki a gazdaság szereplőivel, a dekoncentrált államigazgatási
szervekkel és a területfejlesztés különböző szintjein tevékenykedő szervezetekkel.
A Kar hazai és nemzetközi kapcsolatait alapvetően az intézetek és a tudományos műhelyek
tevékenységére alapozza. A Karra érkezett oktatóknak széleskörű nemzetközi kapcsolatai
épültek ki, akik így számos modern ismeretet, módszert is hoztak magukkal.
Közreműködésükkel idegen nyelvi kurzusok váltak elérhetővé az Erasmus keretében érkezett
hallgatók részére. Az oktatók élénk kutatói tevékenységéhez kapcsolódik számos, a Karon
szervezett tudományos konferencia és egyéb szakmai rendezvény. Az aktív kutatói
tevékenységet jelzi több saját tudományos folyóirat megjelentetése is.
A Kar olyan szakembereket kíván képezni, akik a természet-, a műszaki és a gazdasági
tudományok alapismereteivel rendelkezve az ipar, a mezőgazdaság, az oktatás, valamint a civil
és intézményi szféra különböző szervezeteiben vagy önálló vállalkozóként találják meg
számításukat. A Kar kiválóságra törekvő, nyitott, rugalmas, hallgatóközpontú, oktató, kutató és
fejlesztő szervezeti egység, egyetemi kar kíván lenni. Ezt a célt képzési, oktatási és tudományos
kutatási tevékenységének folyamatos fejlesztésével, a képzés európai elemeinek erősítésével, a
munkaerő piaci igényeket szem előtt tartó, rugalmas, átjárható, többszintű képzési kínálat
kialakításával, valamint az infrastrukturális feltételek javításával kívánja elérni. A
Természettudományi és Műszaki Kar követendőnek tartja:
- a tudományos alapokra épülő gyakorlati oktatást,
- az oktatás és kutatás illeszkedését a nemzetközi folyamatokhoz,
- a természet megismerésének igényét és a környezettudatos szemléletmódot,
- az igényes értelmiségi létre, a hazaszeretetre és a kötelességtudatra nevelést.

Kari vezetés:
Dr. habil. Gyurácz József főiskolai tanár, dékán
Prof. Dr. Kolláth Zoltán egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes
Dr. Balogh András egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
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1. §
A Kar neve, címe, törvényes képviselője
1. A Kar neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar
2. A Kar nevének rövidítése: NymE TTMK1
3. A Kar idegen nyelvű megnevezése:
University of West Hungary Faculty of Natural and Technical Sciences
Westungarische Universität Naturwissenschaftliche und technische Fakultät
4. A Kar címe: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
1. A Kar törvényes képviselője a Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglaltak
2. alapján a rektor által kinevezett dékán. A dékán képviseleti joga önálló és általános. Képviseleti
jogát meghatározott ügyekben helyettesére, vagy illetékes munkatársára átruházhatja. Az általa
átadott hatáskör tovább át nem ruházható. A rendelkezés érvényessége írásbeliséghez kötött.
6. A Kar nevében aláírásra a dékán jogosult, ezt a jogot a dékánhelyettesekre átruházhatja.
2. §
A Kar bélyegzője, címere
1. A Kar bélyegzője kör alakú „Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki
Kar Szombathely” feliratú lenyomat, közepén a Magyar Köztársaság címerével. Ezt a
lenyomatú bélyegzőt kell használni a cégszerű aláírásnál.
2. A dékán által aláírt leveleken „Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki
Kar Dékán” lenyomatú bélyegzőt kell alkalmazni.
3.
4. Az egyes intézetek és más szervezeti egységek a nevüket tartalmazó bélyegzőt használhatják.
Ezek használata üzletkötésre, vásárlásra nem engedélyezett.
5. A bélyegzőlenyomatokról a Dékáni Hivatal nyilvántartást vezet. A Kar név-, címer- és
bélyegzőhasználatának rendjére vonatkozóan az egyetemi SzMSz az iránymutató.
6. A Kar logója és leírása

1

A Kar nevének változását a Szenátus a 148/2014. (XI. 19.) sz. határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. XI. 19-től.
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Latin nyelvű szöveggyűrű, melyben az Egyetem latin nyelvű felirata olvasható, a selmecbányai
anyaintézmény alapítási dátumával:
UNIVERSITAS HUNGARIAE OCCIDENTALIS, ANNO 1735.
A felirat Stone Print betűtípussal, dupla gyöngysorral övezve íródik körbe. A szöveggyűrű által
körbezárt terület jobb oldalán nyitott Nap szimbólum jelenik meg, amelyet a szelet, a
vízhullámokat és a földfelszínt stilizáló motívum zár be, utalva a természettudományos
gondolkodás egyik első eredményének, az arisztotelészi természetfilozófiának, négy
szublunáris világot felépítő elemére.
Az alkalmazás részleteit az NymE arculati kézikönyve tartalmazza.
3. §
A Kar feladata
1. A Kar alapvető feladata, hogy az Egyetem SzMSz-ében meghatározott feladatokat kari szinten
megvalósítsa, különösen, hogy:
- a Szabályzatban felsorolt tudományterületeken és tudományágakban, a szakindítási
engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint –
nappali és levelező tagozaton – alapképzést, BSc, BA, mesterképzést MSc, MA szintű
képzést, doktori képzést, szakirányú továbbképzést, valamint felsőoktatási szakképzést
és felnőttképzést folytasson, e képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt adjon
ki;
- osztatlan tanárképzési szakokon a szakterületi képzési modulokban képzést folytasson;
- a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken és tudományágakban kutatás-fejlesztési,
tudományszervező tevékenységet, valamint művészeti alkotó tevékenységet végezzen;
- alapfunkcióján túl a gazdasági, társadalmi, kulturális igényeknek megfelelően
költségtérítéses szolgáltatásként, illetve kiegészítő tevékenységként oktatási, kutatási,
szaktanácsadó, szolgáltató feladatokat is ellásson;
- egyéni, csoportos és intézményi programok indításával, finanszírozásával, tudományos
rendezvények, kiállítások szervezésével, a hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítésével
és fenntartásával, tudományos művek kiadásával és más formában segítse a tudományos
és művészeti tevékenységek megvalósulását;
- az oktatás és kutatás színvonalas ellátásához, a hallgatói mobilitáshoz szükséges
nemzetközi kapcsolatokat fenntartsa és ápolja;
- ellássa az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és annak fejlesztésével kapcsolatos
ráeső feladatokat;
- közreműködjön a tudásalapú társadalom műszaki, számítástechnikai és informatikai
kultúrájának fejlesztésében;
- az alkalmazásban levő közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat a vonatkozó
jogszabályok szerint végezze;
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- fejlessze a hallgatók szaknyelvi ismereteit magyar és idegen nyelven.
2. A Kar feladatait az oktatók, kutatók, a nem oktatói munkakörben foglalkoztatottak, valamint a
hallgatók együttműködésével valósítja meg. A gazdasági, műszaki, tanulmányi és informatikai
szolgáltatói tevékenységet a Savaria Egyetemi Központ közreműködésével végzi.
3. A Kar az Nftv-ben és a NymE SzMSz-ében meghatározott keretek között más feladatokat is
elláthat.
4. A Kar oktatási, továbbképzési, tudományos és művészeti tevékenységében – a jogszabályok és
egyetemi szabályzatok által meghatározott keretek között – együttműködik a többi karral, az
azonos, ill. hasonló képzést folytató hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel, valamint a
tudományos, közoktatási, közművelődési és művészeti intézményekkel, szervezetekkel.
5. A Kar támogatja oktatóinak, hallgatóinak és dolgozóinak részvételét hazai és nemzetközi szakmai
egyesületekben, társaságokban.
6. A Kar az együttműködés elősegítése, a szerkezeti és irányítási rendjének további korszerűsítése,
az oktatási, a tudományos és az anyagi erőforrások közös hasznosítása érdekében társulásban
való részvételt, önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozását kezdeményezheti.
7. A Kar önkormányzati joga:
saját ügyrendjének kialakítása,
a Kar oktatási kapacitásának meghatározása
tantervek, tananyagok, képzési programok meghatározása, az alapképzés, felsőoktatási
szakképzés, szakirányú továbbképzés és egyéb továbbképzések megszervezése
tudományos kutatási program kidolgozása, kutatási feladatok szervezése,
a Kar kezelésében levő vagyontárgyakkal kapcsolatos jogok gyakorlása,
nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása és fejlesztése.
4. §
A Kar által folytatott képzések
1. A Karon a képzés nyelve magyar, azonban az egyetemi SzMSz által megszabott keretek között
idegen nyelven is folyhat.
2. A Karon folyó képzés szintjeit az 1. sz. melléklet tartalmazza
3. A Kar a székhelyén kívül is folytathat képzést külső helyszínen működő tagozat formájában, a
megfelelő jogszabályi feltételek megléte esetén.
5. §
A Kar oktatási-kutatási szervezeti egységei
1. A Kar szervezeti felépítésének organogramját a jelen Ügyrend 2. sz. melléklete tartalmazza.
2. A Karon az oktatás és a tudományos tevékenység a Kar intézeteiben, valamint azok intézeti
tanszékein folyik.
3. Az intézet a Kar által folytatott egy vagy több szakon alap- és mesterképzés, kifutó rendszerben
egyetemi vagy főiskolai képzés, osztatlan tanárképzés szakterületi képzési moduljaiban,
felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés, egy szakon belül több tantárgy oktatási
feladatainak ellátása és az ezekhez tartozó tudományág(ak)ban folyó kutatás céljából
létrehozott, oktatási-kutatási szervezeti egység.
4. Az intézet a dékán felügyelete alá tartozó szervezeti egység, vezetését intézetigazgató látja el.
5. Az intézet oktatási-kutatási tevékenységét általában a hozzá rendelt intézeti tanszéki
szervezet(ek)ben látja el.
6. Az intézeten belül, az intézeti tanszékek mellett, kutatási központok és műhelyek is
működhetnek.
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7.

Az intézet igazgatója a tanszékvezetők, a szakfelelős(ök) és tantárgyfelelős(ök)
közreműködésével gondoskodik a szakhoz tartozó tantárgyak oktatásának megszervezéséről,
koordinálásáról és ellenőrzéséről, és ezzel összefüggésben az intézeti belső struktúra
működtetéséről és az intézetre kinevezett oktatók, kutatók és nem oktató-kutató
közalkalmazottak foglalkoztatásáról.
8. Az intézeti tanszék, a TTMK-n szakindítási engedéllyel rendelkező szak oktatásában
közreműködő, és az ehhez tartozó képzési ágban kutatást folytató nem önálló oktatási
szervezeti egység, szakmai irányítását tanszékvezető látja el.
7. §
A Kar vezetése
A dékán feladata, hatásköre
1. A Kart a dékán vezeti. Munkáját a dékánhelyettesek közreműködésével látja el.
2. A dékán munkáltatói jogait az NymE SzMSz II. I. fejezet 5.§-a szabályozza.
3. A dékán feladatát, hatáskörét a NymE SzMSz I. IV. fejezet 35. .§-a § szabályozza.

A dékánhelyettesek feladata, hatásköre
1. A tudományos dékánhelyettes feladat- és jogköre a dékánnal együttműködve:
- a Kar tudományos tevékenységének és nemzetközi kapcsolatainak tervezése, irányítása
- a Kar tudományos tevékenységének szervezése, ellenőrzése
- a Kar képviselete tudományos és nemzetközi rendezvényeken.
2. Az oktatási dékánhelyettes feladat- és jogköre a dékánnal együttműködve
- a Kar oktatási, akkreditációs tevékenységének irányítása,
- új képzési programok kidolgozásának irányítása,
- a meglévő tantervi programok korszerűsítése,
- a Karon folyó oktatási tevékenység koordinálása;
- minőségügy szervezése, koordinálása,
- PR és marketingtevékenység szervezése, koordinálása.
8. §
A Kari Tanács összetétele, mandátuma
(NymE SzMSz I. Szervezete és Működési Rend IV. fejezet)
1. A Kari Tanács a Kar legfelsőbb szintű vezető testülete, amely döntési, ellenőrzési,
véleményezési, jóváhagyó, beszámoltató, megsemmisítő és javaslattételi jogokkal
rendelkezik. A Kari Tanács elnöke a dékán.
2. A Kar önkormányzati vezető testülete a Kari Tanács
3. A Kari Tanács szavazati jogú tagjainak száma 13 fő.
4. A Kari Tanácsnak tisztsége alapján tagja (1 fő)
a) a dékán, aki egyben a Tanács elnöke,
5. A Kari Tanácsnak választás alapján tagja (12 fő):
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- 7 fő a kari oktatók/kutatók köréből
- 1 fő a szakalkalmazottak, ügyviteli alkalmazottak és fizikai dolgozók köréből,
- 1 fő reprezentatív szakszervezet képviseletében (a Szakszervezet delegálja
szabályzata szerint)
- 3 fő a hallgatók és doktoranduszok képviseletében, akiket a HÖK szabályzata
alapján delegálnak. A delegálás írásban történik. Az erről szóló iratot a Dékáni Hivatal
őrzi
6. A Kari Tanács munkájában tanácskozási joggal részt vesznek:
a) állandó meghívottak:
- a dékáni ügyintéző (aki egyben a Tanács titkára)
- a dékánhelyettesek,
- a Savaria Egyetemi Központ (SEK) rektorhelyettese
- a SEK igazgatója,
- a Kitaibel Pál Doktori Iskola vezetője,
- a szavazati joggal nem rendelkező intézetigazgatók,
- a Közalkalmazotti Tanács képviselője,
- a SEK Könyvtár és Levéltár vezetője,
- az ETK szombathelyi egység egységvezetője.
b) alkalmankénti meghívottak:
- szakfelelősök,
- átoktató szervezeti egységek képviselője,
- a dékán, vagy az előterjesztő által felkért résztvevő,
- a gazdaság és a tudomány képviselői;
c) A napirendi pontokat tartalmazó meghívót a rektornak és a kancellárnak is meg kell
küldeni.
7. A Kari Tanács közalkalmazotti státuszban levő tagjait 5 évre választják az Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzat 31. §-ában rögzítettek szerint. Ha a megválasztott képviselő helye
megüresedik, az új képviselő mandátuma az eredetileg megválasztott mandátummal azonos
ideig tart.
8. A kari tanácstagok szavazati joga személyhez kötött.
9. Egyazon személy ugyanabban a Tanácsban kétféle – választott és tisztsége alapján – szavazati
joggal bíró tag nem lehet. A kétféle feladatot egyidejűleg nem láthatja el. Ha a Kari Tanács
választott tagja tagsága idején – vezetői megbízása következtében – a Tanács tagjává válik,
hivatalból tanácstagsága idejére a választott tagságát fel kell függeszteni, s helyére az adott
választói körből az a jelölt lép, aki a megválasztottak után a legtöbb, a megválasztáshoz
elégséges szavazatot kapta. Ugyanez az eljárás érvényes a tartósan távollevő szavazati jogú
tanácstag helyettesítése esetén is, a távollét idejére.
10. A Kari Tanács hatáskörében beszámoltatja:
-

a dékánt, az intézetigazgatókat, az egyéb kari szervezeti egységek vezetőit,
a Savaria Egyetemi Központ igazgatóját az előző naptári év gazdálkodásáról és az aktuális
naptári év költségvetésének tervezéséről a tavaszi szemeszter első ülésén;
a Karon működő bármelyik bizottságot.
9. §
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A Kar testületei, a Kari Tanács bizottságai
1. A Kari Tanács működésének elősegítésére tanácsadó testületeket, állandó bizottságokat és
munkabizottságokat hozhat létre. A bizottságokat a Kari Tanács saját megbízatásának
időtartamára alakítja meg.
2. A Kari Tanács állandó bizottságai véleményezik a szakterületükre eső előterjesztéseket,
előterjesztési javaslatokkal élnek, ellenőrzik a szakterületükre eső határozatok végrehajtását.
3. A Kari Tanács állandó és munkabizottságaiban a tagokat és az elnököt dékáni előterjesztés
alapján a Kari Tanács választja. A bizottságokba a hallgatókat a HÖK alapszabálya szerint
delegálják.
4. A Kari Tanács állandó és munkabizottságaiban a tagokat és az elnököt dékáni előterjesztés
alapján a Kari Tanács választja. A bizottságokba a hallgatókat a HÖK alapszabálya szerint
delegálják.
5. A Kari Tanács bármely tagja tanácskozási joggal részt vehet az állandó és munkabizottságok
ülésein.
6. Az állandó és munkabizottságok az ügyrendjüket és éves munkatervüket maguk állapítják meg
(egyéb szabályozás hiányában az egyetemi SzMSz a mértékadó).
Tanácsadó testületek:
a) Dékáni Tanács
A dékán tanácsadó testülete, véleményezi és előkészíti a Kari Tanács és a dékán döntéseit.
Tagjai a dékánhelyettesek, a doktori iskola vezetője és a Kar intézeteinek igazgatói.
Aktuális ügyek esetén, de legalább negyedévente egy alkalommal hívja össze a Kar
dékánja.
b) Összdolgozói Értekezlet
A Kar teljes dolgozói létszámának tájékoztatását és véleményének meghallgatását
szolgáló összejövetel. Évente legalább egy alkalommal továbbá a Kar oktatói
létszámának 50%-a javaslatára hívja össze a Kar dékánja.
A Kari Tanács állandó bizottságai:
a) Tudományos és Tudományos Diákköri Bizottság: vezeti és szervezi a Kar tudományos életét,
segíti a kutatási témák felderítését, összegyűjti és koordinálja a kar tudományos és tudományos
diákköri tevékenységét, megszervezi a kari tudományos rendezvényeket, a kari TDK
konferenciákat. Egyezteti a tudományos pályázatokat. Biztosítja a TDK munka során elért
eredmények szakmai nyilvánosságát, támogatja azok hasznosítását.
b) Minőségbiztosítási Bizottság: Kompetenciájába oktatásminőségi kérdések, oktatók hallgatói
véleményezése, oktatói fegyelem tartoznak.
c) Gazdasági és Stratégiai Bizottság: a Kari Tanács átfogó javaslattevő, döntés előkészítő és
végrehajtást ellenőrző testülete. Feladata a Kar hosszú-, közép- és rövid távú stratégiai
terveinek kimunkálása, a feltételek változásának folyamatos elemzése és értékelése.
d) Tanulmányi Bizottság: Hallgatói panaszok kivizsgálása, speciális hallgatói igények elbírálása
HKR 66. § szerint
e) Kreditátviteli Bizottság: Hallgatók kreditakkumulációival kapcsolatos ügyeinek elbírálása. HKR
66. § szerint
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f) Felvételi Bizottság: A karon folyó képzésekhez kapcsolódó felvételi vizsgák, motivációs
elbeszélgetések szervezése, lebonyolítása HKR 20. § szerint
g) Fegyelmi és Kártérítési Bizottság: Hallgató fegyelmi és kártérítési ügyek HKR 39. §szerint
h) Juttatási és Térítési Bizottság: Hallgatói juttatási és térítési ügyek HKR 105. § szerint
i.) Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság
ia.) A TTMK Kari Tanácsa a TTMK-n az állatkísérleti szabályzat végrehajtásának
ellenőrzésére és az állatkísérleteinek szakmai-etikai felügyeletére, valamint az
állatkísérlet végzésére jogosult személyek oktatásának, képzésének szervezésére
Munkahelyi Állatkísérleti Bizottságot működtet.
ib) A bizottság alapvető feladatai:- az állatkísérletek szabályzatának (etikai kódex) elkészítése,
- az állatkísérleti szabályzat végrehajtásának ellenőrzése, az állatkísérletek szakmaietikai felügyelete,
- az állatkísérletek végzésére jogosult személyek oktatásának, képzésének megszervezése.
ic) A Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság elnökét és tagjait a TTMK dékánja nevezi.
id) A Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság összetételét, működését, feladat- és hatáskörét a
jelen ügyrend mellékletét képező külön szabályzat rendelkezései állapítják meg.
10. §
Az intézeti értekezlet
1. Az intézeti tanszék és intézet esetén az értekezlet feladatait az oktatók és egyéb diplomások, a
hallgatók és az egyéb közalkalmazottak képviselőivel kibővített értekezlete látja el.
2. Az intézeti értekezlet elnöke az intézetigazgató.
3. Az intézeti értekezlet szavazati joggal rendelkező tagjai a tanszék diplomás főállású vagy további
jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói.
4. Az értekezleten tanácskozási joggal vehet részt:
a rektor, rektorhelyettes (SEK), a dékán, illetve képviselőik,
az intézetben dolgozó nem diplomások választott képviselői, a kari hallgatói
önkormányzatok választmányi tagja(i)
mindazok, akiket az intézetigazgató állandó vagy eseti jelleggel meghív.
5. Az intézeti értekezlet hatásköre:
a) meghatározza az intézet ügyrendjét,
b) a tanterv keretei között kialakítja az általa oktatott tantárgyak programját,
vizsgakövetelményeit, tananyagait,
c) kialakítja az intézet kutatási tervét,
d) kialakítja az intézet emberi erőforrásainak fejlesztési tervét,
e) véleményt nyilvánít a felettes szervek, testületek és vezetők hatáskörébe tartozó személyi
kérdések ügyében,
f) meghatározza az intézet rendelkezésére álló forrás felhasználását,
g) véleményt nyilvánít az intézet munkájáról szóló beszámolóval, valamint az egység
működésével összefüggő minden lényeges kérdésről.
6. Az intézeti értekezletről emlékeztetőt kell készíteni.
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7. Az oktatók és diplomás dolgozók az intézeti értekezletről csak az intézetigazgató engedélyével
hiányozhatnak.
11. §
Doktori Iskola vezetője
1. Az EMK és a TTMK közös Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola működtetését –
amelynek feladata az egyetemen folyó tudományos képzés és minősítés irányítása –doktori
iskola vezetője látja el.
2. A Doktori Iskola vezetője felel az iskola tudományos színvonaláért és oktatási munkájáért. A
Doktori Iskola vezetőjét az EDHT javaslata és a MAB jóváhagyása után a rektor bízza meg és
menti fel.
3. A Doktori Iskola vezetőjének munkáját a Tudományági Doktori Tanács segíti.
4. A doktori iskolák vezetőjének feladata az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatban
foglaltakon túl a képzések szakmai irányítása, az iskolák külső és belső képviselete, a képzés
formáinak kialakítása, fejlesztése rendjének felügyelete, a Kar oktatási tevékenységéhez való
illesztése.
12. §
A Karon működő egyéb szervezeti egységek
Dékáni Hivatal
1. A dékán mellett a kari ügyviteli és szervezési feladatok ellátására Dékáni Hivatal működik. A
Dékáni Hivatal önálló szervezeti egység, munkáját a dékánnak közvetlenül alárendelt
ügyintéző koordinálja.
3. A Dékáni Hivatal feladatai:
– a dékán és helyettesei, valamint a Kari Tanács és bizottságai döntési, javaslattételi és
véleményezési jogkörébe tartozó ügyek előkészítése, a döntések végrehajtásával összefüggő
szervezési, igazgatási munka ellátása,
– együttműködik és kapcsolatot tart az Egyetem központi egységeivel, a Rektori Hivatal, a
Kancellári Hivatal és a Savaria Egyetemi Központ illetékes munkatársaival,
– a Kar irányításával kapcsolatos ügyviteli tevékenység,
– a Karra vonatkozó jogszabályok alkalmazásában, a Kari belső utasítások előkészítésében és
gondozásában való közreműködés,
– a dékán segítése a munkáltatói jogok gyakorlásában, valamint a személyzeti munka ellátásában,
– a Kar egyetemi polgárait érintő szociálpolitikai feladatok ellátása,
– a Kar irattárának kezelése,
– a vezetői döntésekhez szükséges információk biztosítása,
– a gazdasági ügyek, beszerzések és pénzügyi feladatok operatív lebonyolításában közreműködés,
– kari ERASMUS és egyéb oktatói/hallgatói mobilitási programok ügyintézése;
– közreműködik a kari rendezvények lebonyolításában;
– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Kancellári Hivatal munkatársaival a jogi
és minőségbiztosítási feladatok ügyintézése során;
– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Gazdasági Igazgatóság munkatársaival a
gazdasági, munkaügyi, személyügyi, pénzügyi és számviteli feladatok ügyintézése során;
– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Műszaki Igazgatóság munkatársaival a
műszaki, vagyongazdálkodási feladatok ügyintézése során;
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– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Egyetemi Tanulmányi Központ
munkatársaival a kari tanulmányi ügyek ügyintézése során;
– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment
Központ munkatársaival a kari pályázati és a központ hatáskörébe tartozó tevékenységek
ügyintézése során;
– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Egyetemi Informatikai Központ
munkatársaival a kari informatikai és oktatástechnikai ügyintézés során;
– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Savaria Egyetemi Központ
munkatársaival a kari igazgatási ügyintézés során;
– kapcsolattartás az NymE SEK Könyvtár és Levéltárral.

13. §
Öntevékeny csoport, egyéb szervezet
1. A Karon létrejövő öntevékeny csoportok és egyéb szervezetek vonatkozásában az egyetem
SzMSz-ében foglaltak szerint kell eljárni.
2. A Karon és intézményeiben politikai pártok és szekták nem működhetnek, irodát nem tarthatnak
fenn, gyűlést nem rendezhetnek.
3. A szakmai, tudományos, kulturális, sport, egészségügyi, szociális, a szabadidő hasznos eltöltését
szolgáló és egyéb hasonló célú nemzetközi, vagy országos egyesületek és azok helyi tagozatai
a dékán engedélyével a működésükre vonatkozó ügyrend szerint tevékenykedhetnek (pl.
hallgatói öntevékeny szervezetek).
4. A dékáni engedély kérelemhez csatolni kell a működésre vonatkozó szabályokat, a működés
céljait, a szervezet vezetőinek nevét, időpontokat.
5. A kari egyesületek, öntevékeny csoportok működését be kell jelenteni a dékánnak. A
bejelentéshez csatolni kell a működési szabályzatot, és a szerveződés vezetőinek névsorát. A
bejelentést a tudomásulvétellel egy időben nyilvántartásba kell venni, erről a bejelentőt írásban
értesíteni kell.
6. A szerveződés tudomásulvételét, illetve a bejegyzést a dékán köteles megtagadni, ha a
szerveződés ellentétes Magyarország Alaptörvényével, ill. az egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzatával..
14. §
Záró rendelkezések
1. A Kar ügyrendje a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. (Nftv.) és a Nyugatmagyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült.
Az ügyrend csak az SzMSz-ben írt és az ügyrendben részben meg nem ismételt
rendelkezésekkel együtt alkalmazható.
2. Az ügyrend hatálya kiterjed a Kar valamennyi szervezeti egységére, a Kar valamennyi
polgárára, továbbá a Karon munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében
foglalkoztatottakra.
3. A dékán gondoskodik arról, hogy a Kar ügyrendjét az oktatók, alkalmazottak és a hallgatók
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megismerhessék, ezért az ügyrendet hozzáférhetővé kell tenni.
4. A Kar ügyrendjének módosítását a Természettudományi és Műszaki Kar Tanácsa a 28/2015. (IV.
29.) számú határozatával, a Szenátus a 92/2015. (V. 6.) számú határozatával fogadta el. A
módosított részek 2015. május 6. napján lépnek hatályba. Jelen ügyrend alapján a Kar
szervezetében dolgozó közalkalmazottak kinevezését, munkaköri leírását, vezető megbízását
2015. május 31. napjáig felül kell vizsgálni, és ezen ügyrend szerint 2015. június 1. napjának
hatályával módosítani kell.
5. A Kar Ügyrendjét a TTMK Kari Tanácsa a 3/2016. (03.30.) sz. határozatával, a Szenátus az
51/2016. (IV. 6.) sz. határozatával módosította. A módosított ügyrend 2016. április 6. napján lép
hatáylba.
Sopron, 2016. április 6.

Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor

Dr. habil. Gyurácz József
dékán
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1. sz. melléklet
A karon folyó képzések
a.)
-

alapképzés (BSc)
biológia alapszak (nappali és levelező tagozaton)
fizika alapszak (nappali és levelező tagozaton)
földrajz alapszak (nappali és levelező tagozaton)
gépészmérnöki alapszak (nappali tagozaton)
kémia alapszak (nappali és levelező tagozaton)
környezettan alapszak (nappali és levelező ) tagozaton
matematika alapszak (nappali és levelező tagozaton)
műszaki menedzser alapszak (nappali és levelező tagozaton)

b) mesterképzés (MSc és MA)
- geográfus (nappali és levelező tagozaton)
c) doktori képzés(PhD)
- Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola
TTMK részt vesz az osztatlan tanárképzésben a szakterületi képzési modul révén, együttműködve a
BDPK-val és a Pedagógusképző Központtal.
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2. sz. melléklet

A Kar organogramja
KARI TANÁCS
DÉKÁN

Oktatási dékánhelyettes

Dékáni Hivatal

Tudományos
dékánhelyettes
Biológia Intézet
- Állattani Intézeti
Tanszék
- Növénytani Intézeti
Tanszék

Földrajz és
Környezettudományi Intézet
- Földtan Intézeti Tanszék
- Kémia és Környezettan
Intézeti Tanszék
- Társadalomföldrajz
Intézeti Tanszék
- Természetföldrajz
Intézeti Tanszék

Matematika és Fizikai Intézet2,3
- Fizika Intézeti Tanszék
- Matematika Intézeti
Tanszék
Savaria Műszaki Intézet4
- Gépészeti Intézeti Tanszék
- Technika és Alkalmazott
Informatika Intézeti Tanszék

Módosítva a Kari Tanács 53/2013. (XII. 2.) és a Szenátus 251/2013. (XII. 11.) sz. határozatával
Módosítva a Kari Tanács 15/2014. (VI. 16.) és a Szenátus 103/2014. (VI. 25.) sz. határozatával
4
Létrehozva a Kari Tanács 15/2014. (VI. 16.) és a Szenátus 103/2014. (VI. 25.) sz. határozatával
2
3
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3. sz. melléklet

A Kar működését érintő általános rendelkezések
Rektorhelyettes

A szombathelyi karokon folyó képzésekért felelős rektorhelyettes és a dékán a Kar oktatási,
kutatási feladatainak ellátása érdekében köteles együttműködni az NymE Rektorhelyettesek
ügyrendje 5. pontja alapján.
Az egyetemi központ

1.

2.

3.

4.

Az egyetemi központ az egyetem két városában, Sopronban és Szombathelyen lévő
oktatási, kutatási, szolgáltató és funkcionális szervezetek összessége. Az egyetemi
központok koordinálják a központban működő karok munkáját és ellátják a kancellári
hivatal helyi szolgáltató és funkcionális feladatait.
Központok:
Scarbantia Egyetemi Központ (Sopron)
Savaria Egyetemi Központ (Szombathely)
Az egyetemi központokat a rektor által kinevezett rektorhelyettesek és a kancellár által
kinevezett igazgatók vezetik, akik feladataik ellátása során kötelesek együttműködni a
székhelyen, telephelyen lévő karok vezetőivel.
Az egyetemi központok szervezeti tagolódását, működését, a rektorhelyettesek, valamint
az igazgatók feladat- és hatáskörét, a karok vezetőivel való együttműködés módját a
szenátus által elfogadott ügyrend tartalmazza.

NymE SEK Könyvtár és Levéltár

1. A NymE SEK Könyvtár és Levéltár fenntartója a Nyugat-magyarországi Egyetem.
2. A Könyvtár és Levéltár felett a munkáltatói jogokat a Nyugat-magyarországi Egyetem
kancellárja által átruházott jogkörrel a Savaria Egyetemi Központ igazgatója látja el. Közvetlen
szakmai felügyeletét a SEK-en működő két kar dékánjaival együttműködésben a SEK
rektorhelyettes látja el. Az intézmény szakmailag együttműködik a NymE Központi Könyvtár és
Levéltárral valamint a Közgyűjteményi Bizottsággal.
3. A könyvtár nyilvános jelleggel működő, a SEK karain folyó képzés irányainak megfelelő
tudományterületek szakirodalmi és információs központja.
4. A NymE SEK Könyvtár és Levéltár vezetését vezetői megbízással az igazgató látja el, akit
nyilvános pályázat útján – a Könyvtár és Levéltár munkatársai, a SEK karainak dékánjai és a
Központi Könyvtár és Levéltár főigazgatója véleményének kikérésével – a kancellár által átadott
munkáltatói jogkörben a NymE rektora nevezi ki.
5. A SEK Könyvtár és Levéltár igazgatója felett az alapvető munkáltatói jogkört a NymE
rektora, a szakmai irányítói jogkört a SEK karainak dékánjaival együttműködésben a NymE
tudományos és külügyi rektorhelyettese gyakorolja.
6. A Savaria Egyetemi Központ Könyvtár és Levéltára munkájának valamint a SEK-en működő
karok oktató, tudományos és kutatómunkájának összehangolására, továbbá az igazgató stratégiai
jellegű döntéseinek támogatására Könyvtári Bizottságot működtet. A Könyvtári Bizottság a
Könyvtár és Levéltár vezetésének legfőbb véleményező és javaslattévő szervezete. Elnöke a
Könyvtár és Levéltár igazgatója, aki évente hívja össze a testületet. Tagjai a Savaria Egyetemi
Központ igazgatója, egy csoportvezetője, a levéltárvezető továbbá 1-1 fővel a karok képviselői,
valamint a HÖK képviselője.
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A Tanári Záróvizsga általános követelményei
(A MAB 2007/9/VI sz. határozata alapján)
A Tanári Záróvizsga (TZV) szóbeli vizsga, amelynek célja annak feltérképezése, hogy a jelölt hogyan,
milyen színvonalon tudja kiterjedt szaktárgyi-diszciplináris tudását az iskolai oktatás gyakorlatában
alkalmazni.
A szóbeli vizsga tematikáját és tételeit az adott intézményben a diszciplináris modulok oktatói és a
tantárgypedagógusok közösen dolgozzák ki, törekedve arra, hogy a komplex kérdések a diszciplináris
tudás átadásának módszereire, a tanulási folyamat segítésének, a tanulásszervezésnek – az adott
témakörhöz és a tanulók életkori sajátosságaihoz jól illeszkedő – módozataira vonatkozzanak. A tételek
lehetőséget adnak a jelölt által már elsajátított tanári kompetenciák színvonalára vonatkozó
következtetések levonására is. A vizsga tartalmában a pedagógia-pszichológiai tartalom nem jelenik
meg külön a 2 féléves képzésben résztvevő hallgatók záróvizsgáján.
A záró-, képesítő vizsgára bocsátás feltételei:
végbizonyítvány (abszolutórium) ami az előírt kreditek teljesítésével együtt tanúsítja a választott
szakképzettségenként letett zárószigorlat sikerességét is (Ftv. 147.§ 45.);
benyújtott (és írásban elbírált) szakdolgozat, amely az összefüggő szakmai gyakorlat alapján
elkészített portfóliót is tartalmazza (a 2 féléves képzésben résztvevők esetén csak portfólió).
A záróvizsga bizottság:
legalább egy tagja - a PSZK által javasolt és a TTK által elfogadott, - közoktatásban járatos külső
szakember,
tagja a pedagógiai, pszichológiai stúdium szakembere,
tagja(i) a szakmódszertan szakembere(i),
elnöke a fentiek közül valamelyik szakember vagy a tanári mesterség, illetve a pedagógiai,
pszichológiai stúdiumok elismert szakembere.
A Záróvizsga Bizottság legalább egy tagja egyetemi/főiskolai tanár, illetve egyetemi/főiskolai
docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon foglalkoztatási jogviszonyban az Egyetemmel.
A záróvizsga minősítése:
A TZV összesített (átlagolt) érdemjegyét alkotó rész-érdemjegyek (egyenlő súllyal):
1. a tanári szakdolgozat (ezen belül a portfólió) bemutatása és védése (az a hallgató, aki 2 féléves
képzésben vesz részt, külön szakdolgozatot nem ír, csak portfóliót készít) (értékelője a konzulens és a
TZV Bizottság);
2. a szóbeli vizsga, azaz a TZV során elhangzott szóbeli feleletek értékelése (értékelője a TZV
Bizottság);
3. a külső iskolában végzett tanítási gyakorlat érdemjegye (értékelője a külső iskolai vezető tanár);
Ha a fenti jegyek közül bármelyik elégtelen, akkor a TZV is elégtelen. Az ismételt TZV során az
elégtelennel minősített összetevőt kell megismételni.
Az oklevél minősítése:
A tanári oklevél minősítését a szaktárgyi-diszciplináris
zárószigorlatainak és a
TZV érdemjegyének átlaga képezi.

Hallgatói Követelményrendszer
VII. fejezet
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
Természettudományi és Műszaki Kar kari melléklete
(27/2015. (IV. 29.) sz. Kari Tanácsi határozattal elfogadva)

Megjegyzés: A számozás a HKR számozását követi, a jelölt bekezdésszám a HKR azon részét jelöli, amely
rendelkezik az érintett szabályról. Ha a kari mellékletben szabályozandó kérdést a HKR nem tárgyalja,
akkor a bekezdésszám a HKR érintett paragrafusának utolsó bekezdésszámától folytatódik.

67. § A tanév időbeosztása, az oktatás időszakai
(2) A szorgalmi időszak 15 hét hosszúságú.
(3) A tárgyfelvételi időszakot követően tantárgy leadására nincs lehetőség. A tárgyfelvételi időszakot
követő héten utólagos tárgyfelvételre van lehetőség szolgáltatási díj ellenében. A szolgáltatási díj
mértékét a HKR JTSZ Kari Kieg. 3. számú melléklete határozza meg.
(4 A hallgató köteles a tárgyfelvételi időszakban a tantárgy felvételével és egyéb szükséges teendők
ellátásával (pl.: határidős kérelmek leadása, óraütközések jelzése, stb.) a félévkezdésre felkészülni.
(5) A vizsgaidőszak 6 hét időtartamú, kivéve a végzős hallgatók utolsó féléves vizsgaidőszakát, amely 4
hét időtartamú.
(7) A méltányossági időszak mindkét félév esetében a vizsgaidőszakot követő hét.
70. § Átvétel (szak, szakirány, műveltségi terület változtatás)
(5) A tanulmányait 2012 szeptembere előtt megkezdett hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium)
megszerzéséhez - korábbi tanulmányok, továbbá munkatapasztalatok kreditértékként való elismerése
esetén is - az intézményben legalább harminc kreditet köteles teljesíteni.
A tanulmányaikat 2012 szeptemberét követően megkezdő hallgatók korábbi tanulmányaik
elismertetése esetén is a képzésben megszerzendő kreditmennyiségnek legalább a harmadát kötelesek
az intézményben megszerezni.
(9) A hallgató tanulmányai idején legfeljebb egy alkalommal kérhet tagozatváltoztatást. A kérelmet az
összesítő kreditátviteli kérelemmel együtt a soron következő félév szorgalmi időszakának első napjáig
kell benyújtani a Neptun rendszeren keresztül.
(10) A tanulmányok során a hallgató a kiválasztott szakirányt, szakterületi specializációt, tanári modult,
műveltségi területet, térítési díj ellenében egyszer változtathatja meg. A változtatásra a differenciált
tanulmányok megkezdésétől számított második félév végéig van lehetőség. Új modul felvételére
kizárólag a szakirány-választási időszakban van lehetőség. A módosításról szóló kérelmet a a Neptun
rendszeren keresztül a dékánhoz kell benyújtani. A térítési díj mértékét a HKR juttatásokról szóló kari
melléklete határozza meg.
72. § A részképzés, vendéghallgatói jogviszony keretében folytatott képzés
(9) Más felsőoktatási intézmény hallgatója dékánja engedélye alapján vendéghallgatói jogviszony
létesítését kérheti a karon. A kar dékánja által támogatott kérelem alapján a Tanulmányi Hivatal a
hallgató személyes adatait és a képzés adatait a Neptun-rendszerben rögzíti. Ezt követően a hallgató a
HKR-ben rögzített szabályok alapján folytatja tanulmányait, jelentkezik vizsgára.
(10) A teljesített tantárgy(ak)ról a TH a hallgató leckekönyvébe hivatalos bejegyzést készít.
(11) Amennyiben a hallgató államilag támogatott képzésben vesz részt, akkor a vendéghallgatói
jogviszonya keretében is térítésmentesen folytathatja tanulmányait. Költségtérítéses hallgatók,
vendéghallgatói jogviszonyuk keretében költségtérítés fizetésére kötelezettek. A költségtérítés
mértékét a juttatásokról szóló kari melléklet határozza meg.

74. § A tantárgyak meghirdetése és felvétele
(5) A hallgatónak a harmadszori tárgyfelvételek esetén díjfizetési kötelezettség áll fenn. A díj mértékét a
HKR juttatásokról szóló kari melléklete határozza meg.
(6) Kifutó kurzust csak abban az esetben kérhet a hallgató, ha az adott képzést ugyanazon formában
már nem indítja a kar.
(7)A HKR 79. § (9) b) pontja alapján a vizsgajegy megállapítása a félévközi ellenőrzések és a vizsgán
mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével történik. A Vizsgakurzus engedélyét a hallgató csak
a félévközi követelmények teljesülése esetén kaphatja meg.
(8) A tanulmányait alapképzési szakon vagy mesterképzési szakon megkezdő hallgató a KKK előírásainak
megfelelően tanulmányai során differenciált ismeretanyagok közül választhat. A differenciált
ismeretanyag a tantervtől függően lehet szakirány, specializáció vagy tanári modul.
(9) A tanári modulokra való jelentkezésre minden képzés esetében a tavaszi félévben kerül sor. A
szakirányok és a szakterületi specializációk felvételének félévét a kari kiegészítés 1. számú melléklete
tartalmazza.
(10) A differenciált ismeretekre a hallgató köteles a Neptun-rendszerben, az ott megjelölt
időintervallumon belül feljelentkezni. Ha a hallgató az induló tanári modulra, illetve szakirányra,
specializációra határidőn túl jelentkezik, az csak késedelmi díj fizetése ellenében lehetséges, melynek
mértékét a JTSz 3. sz. melléklete tartalmazza.
(11) A modulokra való jelentkezés időszaka - eltérő kari rendelkezés hiányában - a tavaszi félévben
április, az őszi félévben november hónap.
(12) A képzéséért felelős intézet megszabhatja a jelentkezők minimális és maximális létszámát. A
megadott maximális létszámnál magasabb számú jelentkező esetében az intézet jogosult tanulmányi
eredmény alapján rangsorolni a jelentkezőket.
(13) A nyelvi modulok esetében a kar jogosult meggyőződni a hallgató adott területhez kapcsolódó
készségeiről. Ennek módjáról az intézet külön tájékoztatja a hallgatót.
(14) A hallgató vizsgakurzus, illetve kifutó kurzus felvétele esetén szeptember, illetőleg február végéig
köteles a tantárgy oktatójával egyeztetni a kurzus követelményeit.

75. § Részvétel a foglalkozásokon
(3) A levelező tagozatos hallgatók foglalkozásokról való távolmaradása esetén a hiányzások
következményeinek eldöntése a tantárgyat oktató hatáskörébe tartozik. Az oktató az egyetemi HKR 65.
§ szerint megfogalmazott tantárgyi követelmények alapján jár el.
(5) Az évközi gyakorlati foglalkozásokról távolmaradás lehetőségéről, az igazolás és a pótlás módjáról az
egyes tantárgyak oktatói a tantárgyi követelményekben nyújtanak tájékoztatást.
76. § Az ismeretek ellenőrzése és a kreditgyűjtés (kreditakkumuláció)
(1) A hallgató tanulmányi teljesítése során, a szabadon választott tantárgyak (C) közül azok fogadhatók
el a KKK teljesítéseként, amelyeket az intézetek a szak tanterve szerint, illetve az intézményi szabadon
választott mintatanterv szerint meghirdetnek.
(7) A hallgató a vizsgaidőszakot követő 14. munkanap végéig jogosult felszólalni a Neptun-rendszerben
rögzített téves vagy hiányzó érdemjeggyel kapcsolatosan. A Neptun-rendszerben rögzített
téves/hiányzó érdemjegy korrigálására irányuló kérelméhez csatolni kell a kurzusteljesítési lapot. A
kérelmet a Neptun rendszeren keresztül nyújtja be a hallgató.
77. § A vizsgák és szigorlatok rendje, a vizsgaidőszak
(3) A vizsgákra jelentkezni vagy jelentkezést törölni a vizsga napját megelőző munkanapon 12 óráig
lehet. Ezen idő után csak a kari dékáni tanulmányi ügyintéző jogosult a hallgatót vizsgára jelentkeztetni
a vizsgajelentkezési létszám felső határáig, illetve a névsorból törölni intézetigazgatói engedély alapján.
(6) A félévközi követelmények teljesítését igazoló aláírások, az évközi jegyek, valamint a vizsgajegyek
rögzítése a Neptun-rendszerbe a tárgy oktatójának kötelessége. Az oktató akadályoztatása vagy
távolléte esetén az intézetigazgató köteles gondoskodni az eredmények HKR-ben megadott határidőre
való rögzítéséről.

(15) A hallgató köteles a vizsgaidőszak kezdete előtt a kurzusteljesítési lapot kinyomtatni. A hallgató a
szigorlat kivételével valamennyi szóbeli vizsgát ennek birtokában kezdheti meg. Az oktató köteles a
vizsga során a megszerzett érdemjegyet a kurzusteljesítési lapra felvezetni és azt aláírásával hitelesíteni.
(16) A határidőt követően a Tanulmányi Hivatal a félévet lezárja, az eredmények később nem
módosíthatók.
(17) A hallgató kérelmére a vizsgaidőszakot követően vizsgák teljesítésének engedélyezésére - alapos
indok esetén - (pl.: baleset, betegség, külföldi tanulmányok) a dékán jogosult. A határozatban
rendelkezni kell a vizsgák befejezésének végső határidejéről, amely nem lehet későbbi, mint a
vizsgaidőszakot követő harmadik hét vége.

80/A § Az előzetes kreditátviteli eljárás
(4) A mesterképzésre való jelentkezéshez a felvételi követelmények szerint kért előzetes kreditátviteli
eljárás során a szakfelelős a KKK-ban bemeneti feltételként megjelölt alapszak tantárgyait, azok
kreditértékeit veszi alapul. Az elismert kreditekről szóló határozatot a kar Dékáni Hivatala állítja ki
díjfizetés ellenében, melynek mértékét a JTSZ kari kiegészítés 3. sz. melléklete tartalmazza.
85. § Kedvezményes tanulmányi rend
(1) A felsőfokú és a felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytató hallgató egyik félévben sem
részesülhet kedvezményes tanulmányi rendben.
87-88-89. §
(1) A tanári mesterképzésben résztvevő hallgatókra vonatkozó szakdolgozattal kapcsolatos előírásokat,
a záróvizsga rendjét, valamint az oklevél-minősítés megállapításának módját a kari kiegészítés 2. számú
melléklete tartalmazza.
87. § A diplomamunka, szakdolgozat
(2) A hallgató köteles a kar által közzétett űrlapon a témaválasztásról mesterképzésben a második,
alapképzésben a negyedik félév végéig írásban nyilatkozni. Az adatlapnak tartalmaznia kell a
konzulens(ek) nevét a szakdolgozat/diplomamunka témáját, a félévek megjelölését.
(5) A hallgató köteles valamennyi érintett félévben legalább három konzultáción megjelenni. A
konzulens köteles minimálisan a három lehetőséget a hallgató számára biztosítani.
A konzulens és a hallgató az első konzultáció alkalmával megegyezik a szakdolgozat/diplomamunka
elkészítésének teljes menetéről, valamint a félévi aláírás teljesítettségének feltételeiről. A megállapodás
eredményéről és a konzultációkról adatlapot vezetnek, melyet a hallgató köteles megőrizni, és azokat a
szakdolgozattal/diplomamunkával együtt leadni.
A kötelezően felveendő két szakdolgozati félév közül az első félév szorgalmi időszakának első hetéig
lehet témát és konzulenst változtatni új adatlapon. A benyújtott szakdolgozat ugyanazzal a
konzulenssel, ugyanabban a témakörben elkészített, két félévet lezáró munka eredménye kell, hogy
legyen.
(6) Amennyiben a szakdolgozatot/diplomamunkát a bíráló és a konzulens két érdemjegynél nagyobb
különbséggel értékeli, akkor a hallgatónak jogában áll harmadik értékelőt kérni. A dékán ebben az
esetben köteles pártatlan bírálóról gondoskodni; a védésen ez az értékelés lesz a mérvadó.
(10) A szakdolgozat/diplomamunka leadásának határideje – a kar eltérő rendelkezésének hiányában –
az őszi félévben december 10., a tavaszi félévben április 15. Amennyiben a jelölt dátum munkaszüneti
napra esik, a határidő a soron következő első munkanapra módosul.
88. § A záróvizsga
(3) Az abszolutóriumot szerző hallgató az ugyanazon félévben teljesítendő záróvizsgára köteles a
Neptun-rendszerben feljelentkezni a TH által kihirdetett félévi ütemtervben szereplő határidőig.
A korábban végbizonyítványt szerzett hallgató a TH által elektronikus levélben küldött értesítés és/vagy
a weblapon elhelyezett tájékoztató alapján köteles a záróvizsgára a Neptun rendszerben jelentkezni.
Határidő lejárta utáni utólagos jelentkezés legfeljebb 8 munkanapon belül, dékáni engedéllyel és
késedelmi díj fizetése ellenében lehetséges, melynek mértékét a JTSz 3. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A tanulmányait 2012 szeptembere előtt megkezdett hallgató az abszolutórium megszerzését követő
hetedik év után záróvizsgára külön dékáni engedély birtokában jelentkezhet. A hallgatónak a kérelmet
március 31-ig, illetve november 30-ig kell benyújtania. A dékán a szak felelősével való egyeztetés
alapján az engedélyben rögzíti a különbözeti vizsga szükségtelen voltát vagy előírhatja annak
teljesítését, valamint hozzájárulását a záróvizsgára bocsátásról.
(6) A további két sikertelen záróvizsgát követően az adott képzésen a hallgató csak újabb felvételi
eljárást követően létesített jogviszony keretében tehet záróvizsgát.
(7) Az intézet köteles a záróvizsga-időszakot megelőző félév első napjáig a hallgatókat az intézeti
hirdetőn/honlapon tájékoztatni a záróvizsga menetéről, beleértve a záróvizsga tételsorát is.
(8) Több napos záróvizsga esetében a Záróvizsga Bizottság tagjai azonosak.
(10) Amennyiben a diplomamunka/szakdolgozat védése a szóbeli záróvizsgától időben elkülönül, a Kari
Tanács a diplomamunka/szakdolgozat értékelésére külön bizottságot jelölhet ki, amely a
diplomamunkát/szakdolgozatot minősíti. A bizottság tagjai különbözhetnek a Záróvizsga Bizottság
tagjaitól.
12) A sikeresen megírt és megvédett szakdolgozat esetén a sikertelen záróvizsga megismétlésére úgy
kerül sor, hogy a hallgató megismétli az egész záróvizsgát, szakdolgozatának ismételt megírása és
megvédése nélkül.
Ha a szakdolgozatot a hallgató nem írta meg, vagy a hallgató megírta, de nem fogadta el a bizottság,
akkor nem kezdheti meg feleletét a záróvizsga napján.
89. § Az oklevél, oklevélmelléklet
(11) Ha az oklevél kiállítására a záróvizsga vizsgaidőszakát követően kerül sor és a záróvizsga-bizottságot
nem az intézmény alkalmazásában álló elnöke vezette, akkor helyette az oklevél aláírására a Kar
oktatási dékánhelyettese is jogosult.

