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1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya
1.1. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának hatálya
kiterjed valamennyi kétciklusú vagy osztatlan alapképzésben, mesterképzésben, kiegészítő alapképzésben, felsőfokú szakképzésben, szakirányú továbbképzésben résztvevő személyre (továbbiakban hallgató) és az egyetemen
bármilyen jogviszony alapján, e képzésekben oktatói tevékenységet végző
személyre (a továbbiakban oktató).
1.2. A doktori képzésben és az egyéb képzésekben résztvevő hallgatókra külön
szabályok vonatkoznak.

2. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések
2.1. A jelen szabályzat értelmezésénél és alkalmazásánál, egyetemi, illetve kari
tanulmányi, vizsga- és kreditügyekben hozott döntéseknél az alábbi értelmező rendelkezések az irányadók.
aktív félév: az a félév, amelyre a hallgató érvényesen bejelentkezett a jelen szabályzat rendelkezései szerint.
32. § (5) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető.
Az alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Az alapképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít. Az alapképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. A gyakorlatigényes alapképzési szakokban egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot (a továbbiakban: összefüggő szakmai gyakorlat) kell szervezni. Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak. Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet – összefüggő szakmai gyakorlat esetén legalább kettőszáztíz kreditet –
kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni. A képzési idő legalább hat,
legfeljebb nyolc félév.

alapvizsga: szakmai ismeretek több félévet átfogó, szintetizáló ismeretét számon
kérő vizsga. Lehet szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati, illetve ezek kombinációja.
Az alapvizsga értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik.
áthallgatás: a hallgató a képzési tantervben megkövetelt tudást, képességeket az
egyetem egy másik kara vagy más intézmény hallgatói számára oktatott tárgy
teljesítése során szerzi meg.
átoktatás: a képzésért felelős kar tantervében szereplő valamely tárgy oktatását
megállapodás alapján az egyetem másik kara, illetve annak tanszéke végzi.
beszámoló (félévközi jegy): Előadáshoz tartozó, egy félév tananyagát egyszeri,
vagy folyamatos módon a szorgalmi időszakban vagy a vizsgaidőszakban számon kérő vizsga. Lehet szóbeli és írásbeli vagy gyakorlati, illetve ezek kombinációja. A beszámoló értékelése ötfokozatú vagy háromfokozatú érdemjeggyel
történhet, amelyet a vizsgákra vonatkozó szabályok szerint lehet javítani.
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egyéni tanulmányi munkaóra: a hallgató egyéni tanulmányi munkára fordított
idejének alapegysége.
előadás: olyan, tanrendben szereplő tanóra, amelyen elsősorban az oktató szóbeli
magyarázata segíti az ismeretek elsajátítását. A kreditértékű előadás számonkérése a kollokvium vagy a beszámoló (félévközi jegy).
előtanulmányi feltételek: azon tantárgyak vagy egyéb kötelezettségek köre, melyek teljesítése feltétele egy másik tárgy felvételének vagy tanulmányi kötelezettség teljesítésének.
évközi jegy: a hallgató évközi teljesítményének kifejezésére szolgáló érdemjegy, amely szorgalmi
időszakban a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott értékelési eljárás keretében
szerezhető (147. § 4.)
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 (147. § 5.)
felsőfokú szakképzés: felsőoktatási intézmények által hallgatói – valamint felsőoktatási intézménynyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói – jogviszony keretében folytatott szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben az Országos
Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítést ad (147. § 7.)
félév: öt hónapból álló oktatásszervezési időszak (147. § 6.)

félévkihagyás: az érvényesen beiratkozott hallgató adott félévben folytatott tanulmányainak engedéllyel történő megszakítása anélkül, hogy az egyes tárgyak
nem teljesítésének következményei beállnának.
fogyatékossággal élő hallgató: az a hallgató, aki testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, pszichés fejlődési zavarai miatt a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (például: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus) (147 § 8.)

gyakorlat: olyan, jellemzően kis csoportokban megvalósuló tanóra, melyen a
hallgató önálló munkavégzése is követelmény. A hallgatói teljesítmény értékelésére a gyakorlati jegy vagy aláírás szolgál. A gyakorlat lehet például számolási gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat, külső gyakorlóhelyen folytatott iskolai
vagy szakmai gyakorlat.
hallgatói tanulmányi munkaidő: a kredit alapja, az átlagos körülmények között, az
átlagos teljesítménnyel tanuló hallgató részéről a tanulmányi követelmények
teljesítésére fordítandó elismert időtartam, amely tanórákból és egyéni tanulmányi munkaórákból tevődik össze, és a kreditszámítás alapjául szolgál.
képzési és kimeneti követelmények: azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, képességeknek (kompetencia) összessége, amelyek megszerzése esetén az adott szakon a végzettségi szintet és szakképzettséget igazoló oklevél kiadható (147. § 18.)
képzési idő: az előírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés megszerzéséhez
szükséges, jogszabályban meghatározott idő (147.§ 19.)
képzési időszak: a képzési idő tagolása szorgalmi időszakra és a hozzá tartozó vizsgaidőszakra
(147. § 20.)
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képzési program: az intézmény komplex képzési dokumentuma, amely
a) az alap- és mesterszak, valamint a szakirányú továbbképzési szak részletes képzési és tanulmányi követelményeit,
b) felsőfokú szakképzésben a szakképzési programot, továbbá
c) a doktori képzés tervét tartalmazza, 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. (147, § 21.)

kiegészítő alapképzés: főiskolai végzettség, szakképzettség megszerzése után
ugyanazon a szakon egyetemi végzettség, szakképzettség megszerzésére irányuló képzés, illetve egyetemi, főiskolai végzettségre épülő tanári képesítés
megszerzésére irányuló képzés.
kollokvium: Az előadást lezáró, egy félév tananyagát a vizsgaidőszakban számon
kérő vizsga. Lehet szóbeli és írásbeli, vagy gyakorlati, illetve ezek kombinációja. A kollokvium értékelése ötfokozatú vagy háromfokozatú érdemjeggyel történhet.
konzultáció: a felsőoktatási intézmény oktatója által a hallgató részére biztosított, a hallgató tanulmányaival kapcsolatos személyes megbeszélés lehetősége a felsőoktatási intézmény által meghatározott helyen (147§ 25.)
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 harminc tanulmányi munkaórát jelent (147.
§ 26.)

kreditátvitel: a tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzített azon folyamat, amely
során egy előzetesen teljesített tantárgy, illetve elsajátított ismeretanyag, képesség a tantervi tanulmányi kötelezettségek során figyelembevételre, és egy vagy
több tantárgy alóli teljes vagy részbeni felmentés útján, feltétellel vagy feltétel
nélkül, kreditjóváírással elismerésre kerül.
58. § (7) 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. Az ismeretanyag összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága (a továbbiakban: kreditátviteli
bizottság) végzi.

kredithalmozás (kreditakkumuláció): kreditek gyűjtése, melynek során a korábban
szerzett kreditekhez hozzáadódnak a később szerzett kreditek, amíg a hallgató
az oklevél feltételeként előírt kreditmennyiséget meg nem szerzi.
kritérium-feltétel: a tanulmányok valamely szakaszának megkezdéséhez, valamely
tárgy felvételéhez, a záróvizsgára bocsátáshoz, illetve az oklevél megszerzéséhez kapcsolt, a minőséget szolgáló vagy a tanulmányok túlzott elhúzódását
megakadályozó feltétel.
kritériumtárgy: kritérium-feltételt képező olyan tantárgy vagy egyéb tanulmányi
követelmény, melyhez kredit nincs rendelve.
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32. § (6) A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A
mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. A mesterképzés képzési és kimeneti
követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhető a mesterképzésben. A mesterképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti
munkakör betöltésére jogosít. A mesterképzésben – figyelembe véve a (7) bekezdésben
meghatározottakat – legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet
megszerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.
32 § (7) Az alapszakon és az ahhoz kapcsolódó mesterszakon, valamint az egységes, osztatlan
képzésben együttesen legalább háromszáz kreditet kell és legfeljebb háromszázhatvan
kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább tíz és legfeljebb tizenkét félév.

mintatanterv: a hallgató részére felkínált olyan ajánlott tanterv, mellyel a végzettséget az előírt tanulmányi idő alatt lehet megszerezni.
58. § (6) A felsőoktatási intézmény ajánlott tantervet ad ki a hallgatói tanulmányi rend összeállításához. A hallgató tanulmányai tervezése során eltérhet a felsőoktatási intézmény által
ajánlott tantervtől. A hallgató az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a képzési
időnél rövidebb, illetve hosszabb idő alatt is megszerezheti.

modul: a tanterv több tantárgyat tartalmazó szervezési egysége, amelyre más modul, vagy modulok is épülhetnek.
párhuzamos képzés: a hallgató az egyetemen folyó alapképzésben, és egy másik,
az egyetemen, vagy más felsőoktatási intézményben – nem társítható szakon –
folyó alapképzésben egyidejűleg vesz részt.
40. § (1) A hallgató
a) kérheti, hogy a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, illetve
szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathasson,
b) kérheti átvételét másik felsőoktatási intézménybe,
c) másik felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet,
d) másik felsőoktatási intézménnyel további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesíthet.
40 § (2) A vendéghallgatói jogviszony keretében a hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat. Vendéghallgatói jogviszony akkor létesíthető, ha ahhoz az a felsőoktatási intézmény, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll, hozzájárul. A hozzájárulást a felsőoktatási intézmény akkor tagadhatja meg, ha a vendéghallgatói jogviszony
keretében szerzett krediteket nem tudja beszámítani a hallgató tanulmányaiba. A további
(párhuzamos) hallgatói jogviszony másik oklevél vagy bizonyítvány megszerzése céljából létesíthető.

passzív félév: olyan félév, amelyben a hallgatói jogviszony szünetel.
résztanulmányok folytatása: ha a hallgató másik felsőoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony keretében szerez kreditet (147. § 30.)

specializáció: a képzés részeként választható tárgyak vagy modulok, melyek teljesítése az oklevélben betétlappal ismerhető el.
szak: valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom (ismeretek, jártasságok, készségek) egységes rendszerét tartalmazó képzés (147. § 32.)
szakirány: a szakképzettség részeként megszerezhető, speciális szaktudást biztosító képzés (147. §
33.)
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szakirányú továbbképzés: főiskolai vagy egyetemi végzettségre, szakképzettségre
épülő, újabb végzettséget nem adó képzés, mely záróvizsgával és szakirányú
szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul.
32. § (8) A szakirányú továbbképzésben – az alap- vagy a mesterfokozatot követően további –
szakirányú szakképzettség szerezhető. A szakirányú továbbképzésben legalább hatvan
kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább
két, legfeljebb négy félév.
szakképzettség: alapfokozattal vagy mesterfokozattal egyidejűleg megszerezhető, a szak és a szakirány tartalmával meghatározott, a szakma gyakorlására felkészítő szaktudás oklevélben történő elismerése (147. § 34.)
székhelyen kívüli képzés: a felsőoktatási intézmény működési helyén (székhely, telephely) kívül
részben vagy egészben folyó felsőoktatási képzés (147. § 37.)

szeminárium: olyan, tanrendben szereplő foglalkozás, amely a tananyag interaktív
feldolgozására épül. Értékelése a szorgalmi időszakban történik. Sikertelen jegye mind a szorgalmi időszakban, mind a vizsgaidőszakban javítható. Számonkérése kredit nélkül kétfokozatú (aláírás), kredittel értékelt esetben három(minősítés) vagy ötfokozatú (gyakorlati jegy) értékelés lehet.
szigorlat: szakmai ismeretek átfogó, szintetizáló ismeretét számon kérő vizsga. A
szigorlat legalább kéttagú bizottság előtt teendő le, és mindig van szóbeli része.
Lehet gyakorlati része is. A szigorlat értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik.
szorgalmi időszak: a félév kezdőnapjától a vizsgaidőszak kezdőnapjáig tartó időszak, amelynek részét képezik az egyetemi és kari naptárban nevesített oktatási
szünetek is. Első hete a tantárgyfelvételi időszak, amely a tavaszi szemeszterben egybeeshet az őszi szemeszter utóvizsga időszakával.
tananyag: egy tantárgyhoz kapcsolódóan az ismeretek azon köre, mely az oktatás,
a kredit megszerzésének alapját, valamint a számonkérés tárgyát képezi, továbbá a kreditbeszámítás viszonyítási alapja is.
tanév: tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak (147. § 38.)
tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes
közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció) (147. §
39.)

tantárgyi akkreditáció: a tantárgyi program jóváhagyása az arra kijelölt szerv által.
tantárgyi követelmények: a tantárgy teljesítéséhez kapcsolódó közzétett előírások
köre, mely tartalmazza többek között:
– a foglalkozásokon való részvétel követelményeit és a távolmaradás pótlásának lehetőségét,
– az igazolás módját a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén,
– a félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyik) számát, témakörét és időpontját, pótlásuk és javításuk lehetőségét,
– a félév végi aláírás teljesítésének követelményeit,
– az osztályzat kialakításának módját,
– felhasználható segédletek, irodalom listáját (ajánlott irodalom).
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tantárgyi program: egy tantárgy keretében elsajátítandó ismeretanyagot, valamint
a tantárgy teljesítésének általános feltételeit tartalmazó leírás, amely magában
foglalja legalább:
– a tantárgy elnevezését,
– a tantárgy oktatásáért felelős tanszék megnevezését,
– a tantárgy teljesítésével szerezhető kreditpontok számát,
– a tantárgyhoz tartozó kötelező és kötelezően választható tantárgyelemeket,
– a tantárgy(elemek) oktatási formáját,
– a heti (félévi) tanórák számát,
– a tantárgy kreditpontjait,
– a kredit megszerzésének feltételét és a számonkérés(ek) formáját (kollokvium, gyakorlati jegy, beszámoló, alapvizsga, szigorlat),
– az értékelés fajtáját (ötfokozatú, háromfokozatú, kétfokozatú),
– a tantárgy felvételéhez, illetve teljesítéséhez szükséges előtanulmányi feltételeket,
– a tantárgy oktatásának feladatát és célját,
– a tananyag tematikus leírását,
– az írott tananyag megjelölését.
társított képzés: két társítható szak összekapcsolása és végzése.
távoktatás: sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelyben a tanórák száma nem éri el a teljes idejű képzés
tanóráinak harminc százalékát. (147. § 41.)

törzsmodul: a végzettséghez kötelezően teljesítendő modul.
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 (147. § 45.)
vizsga: az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének – értékeléssel egybekötött – ellenőrzési formája (147. § 46.)

3. Általános elvek
3.1. Az egyetemen a hallgatói tanulmányi munkaidő-ráfordítással járó tanulmányi
követelmények teljesítését kreditben mérik. A jogszabályok keretei között, a
karok egyes tárgyaknál, tantervi követelményeknél a kredithozzárendelést
mellőzhetik (pl. kritériumtárgy).
3.2. A tantervek, tanrendek keretei között, és a jelen szabályzatban előírt feltételek mellett, a hallgatók joga a tantárgyak, oktatók megválasztása, a tantárgyak felvételi sorrendjének eldöntése, figyelembe véve az előtanulmányi
rendet.

A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

7

58. § (1) A felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során a tanulmányi követelmények
teljesítését – az egyes tantárgyakhoz, tantervi egységekhez rendelt – tanulmányi pontokban (a továbbiakban: kredit) kell kifejezni. A hallgatónak az adott képzésben történő előrehaladását a megszerzett kreditek összege fejezi ki.
(2) Kredit a felsőoktatási intézmény által meghatározott tanulmányi követelmények teljesítésével szerezhető.
(3) A kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató teljesítményét elfogadták – nem függ attól,
hogy a hallgató a tudására milyen értékelést kapott.
(4) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez
előírt összes kredit legalább öt százalékáig szabadon választható tárgyakat vehessen fel,
továbbá az összes kreditet legalább húsz százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgy közül választhasson. Államilag támogatott képzésben biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni tanulmányi rendjében – költségtérítés fizetése nélkül – az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgyat vehessen fel.

4. A tanulmányi ügyekben eljáró testületek
27. § (11) Ha a szenátus által létrehozott bizottság, illetve tanács hallgatókat érintő ügyekben is
eljár, biztosítani kell, hogy a bizottság munkájában részt vehessenek a hallgatók képviselői is. A szenátus a hallgatók tanulmányi, vizsga- és szociális ügyeinek intézésére állandó bizottságot hoz létre. A hallgatókat érintő ügyekben eljáró bizottságban biztosítani kell a hallgatók részvételét, azzal a megkötéssel, hogy a tanulmányi, vizsga és szociális ügyek intézésére létrehozott állandó bizottságban a hallgatók által delegált tagok
száma nem lehet kevesebb, mint a bizottság tagjainak ötven százaléka.

4.1. A karok hallgatóik tanulmányi kérvényeinek kezelésére Tanulmányi Bizottságot
hoznak létre és működtetnek, azzal, hogy a bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet kevesebb, mint a bizottság tagjainak 50%-a. A bizottságok működésüket ügyrendjük szerint végzik, melyet a szenátus hagy jóvá.
4.2. A Tanulmányi Bizottság hatáskörébe tartozik minden – nem a Kreditátviteli
Bizottság hatáskörébe utalt – tanulmányi ügy (átvétel, kivételes tanulmányi
rend, passzív félév engedélyezése, felvett kurzus törlése stb.). A Tanulmányi
Bizottság döntése ellen a rektorhoz lehet fellebbezni. A fellebbezést a rektornak címezve a dékánhoz kell benyújtani, aki az elsőfokú döntést a hallgató
javára megváltoztathatja, vagy a fellebbezést köteles továbbítani, majd a
meghozott döntést végrehajtani.
58. § (7) 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. Az ismeretanyag összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága (a továbbiakban: kreditátviteli
bizottság) végzi.

4.3. A karok Kreditátviteli Bizottságot hoznak létre és működtetnek. A bizottságok működésüket ügyrendjük szerint végzik, melyet a szenátus hagy jóvá. A
más intézményben, karon teljesített helyettesítő tantárgy annyi kredittel ismerhető el a hallgató számára, ahány kreditet a szak tantervében a helyettesített tantárgy(ak)hoz rendeltek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantárgyak
elismerésekor nem módosítható. A Kreditátviteli Bizottság döntése ellen a
hallgató jogorvoslattal élhet az ügyrendben meghatározottak szerint.
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5. A tanulmányok időbeosztása
5.1. A tanév két félévből (szemeszterből) áll. A félévek szorgalmi időszakból és
vizsgaidőszakból állnak.
A szorgalmi időszak 15 hét, a vizsgaidőszak 6 + 1 hét, ahol a 7. hét az utóvizsga időszak. A vizsgaidőszakon belül a vizsganapokat a tanszékek határozzák meg.
A tanórák az egyetemen 45 percesek.
57. § (1) A képzési időszak szorgalmi és vizsgaidőszakból áll. A hallgató teljesítményét a felsőoktatási intézmény a szorgalmi időszakban és a vizsgaidőszakban értékeli.

5.2. A tanév időbeosztását (egyetemi naptár) a szenátus állapítja meg.
5.3. A rektor félévenként 3 nap, míg az egyes karok vezetői félévenként ugyancsak 3 nap oktatási szünetet engedélyezhetnek.
5.4. A kari vezető engedélyezhet tantervileg nem kötelező, tanulmányi jellegű
kiránduláson való részvételt.

6. A hallgatói jogviszony
39. § (4) Az, aki a felsőoktatási intézménybe felvételt vagy átvételt nyert, az adott felsőoktatási
intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesíthet. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön
létre. A beiratkozott hallgatóról a felsőoktatási intézmény törzslapot állít ki.

6.1. A be nem iratkozott hallgató a tanulmányok megkezdésére a jogot elveszti.
40. § (3) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak
– a képzési időszak megkezdése előtt – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az adott képzési
időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti.

6.2. Az egyetemen a hallgatói jogviszony alatt a tanulmányok folytatása szándékának minősül, ha a hallgató a szakjához tartozó kurzusok közül legalább egy
kredit értékűt felvesz a kurzusfelvételi időszak végéig. Ezen feltétel nem teljesülése következményeként a hallgatói jogviszonya az adott félévben szünetel.
Ha a költségtérítéses hallgató befizetési kötelezettségének nem tesz eleget a
kurzusfelvételi időszak végéig, illetve ha nem rendelkezik a fizetés halasztására
engedéllyel, akkor hallgatói jogviszonya az adott képzési időszakban szünetel.
50. § (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének
nem kíván eleget tenni, a hallgatói jogviszonya szünetel. 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 – ha a
tanulmányi és vizsgaszabályzat eltérően nem rendelkezik – csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor. A hallgatói jogviszony szüneteltetésével kapcsolatos további
kérdéseket – beleértve az első félév sikeres teljesítése előtti szünetelés lehetőségét – a tanulmányi és vizsgaszabályzat szabályozza.
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(2) Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján
kívül nem tud eleget tenni. Az e bekezdésben meghatározott esetekben nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott korlátozásokat.
(3) Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától [70. § (2) bekezdés d) pont].

6.3. A hallgató a megkezdett aktív félév helyett – tanulmányainak első félévében
is – félévhalasztást, passzív félévet vehet igénybe, a kurzusfelvételi időszak
végéig. Ha a hallgató ezen időpontig – a Tanulmányi Osztályra beadott kérvényben – nem kéri tanulmányainak szünetelését (nem kéri passzív félév
igénybevételét), az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató
nem vesz részt a foglalkozáson és nem tesz eleget egyetlen tanterv tanulmányi követelményeinek sem.
6.4. Olyan esetekben, amikor a hallgató neki fel nem róható okból kényszerül
tanulmányainak szüneteltetésére, kérvényezheti azt az adott félévi vizsgaidőszak megkezdéséig. Ilyen esetekben mérlegelni kell az elvégzett szorgalmi
időszak későbbi beszámíthatóságának lehetőségét, vagy törlését.
56. § (2) A költségtérítéses képzésben a tanulmányi félévek száma nem korlátozott. A hallgató
azonban jogszabályon alapuló juttatást, kedvezményt, szolgáltatást nem vehet igénybe, ha
a felsőoktatási intézményben megkezdett féléveinek a száma – beleértve az államilag támogatott képzés idejét is – meghaladja a tizenhat félévet. Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést annál, aki a hallgatói jogviszonya megszűnését követő öt év eltelte után létesít
új hallgatói jogviszonyt.
76. § (1) 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 képzésben, és költségtérítéses 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, illetve a doktori képzés képzési idejének utolsó napján,
e) felsőfokú szakképzés esetén az első szakmai vizsga utolsó napján,
f) felsőfokú 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,
g) 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,
h) a kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján.
(2) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a hallgatónak
a hallgatói jogviszonyát, aki
a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban
való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti,
b) egymást követő két alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre,
c) a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait, feltéve
minden esetben, hogy a hallgatót – legalább két alkalommal – írásban felhívták arra,
hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről.
(3) Azt, akinek megszűnt a hallgatói jogviszonya, törölni kell a hallgatói névsorból.
(5) Nem szűnik meg a hallgatói jogviszonya annak, aki a többciklusos képzés következő
szakaszában vagy a felsőfokú szakképzést követően az alapképzésben folytatja tanulmányait, feltéve, hogy a tanulmányait megszakítás nélkül, a soron következő tanulmányi
félévben, ugyanabban a felsőoktatási intézményben folytatja tovább.
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161. § (5) A hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell azok
tekintetében is, akik a hallgatói jogviszonyukat e törvény hatálybalépése előtt létesítették.

6.5. Az egyetem egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki egymást követő két alkalommal nem jelentkezett be a
következő tanulmányi félévre (a harmadik félév tantárgyfelvételi időszakának végén). A harmadik félév tantárgyfelvételi időszakának lezárásakor a
hallgatót a visszaigazolást lehetővé tevő módon, szükség esetén ismételten is,
fel kell szólítani aktív félév igénybevételére (1.és 2. felszólítás), majd a jogviszonyt megszüntető határozatot kell megküldeni a megfelelő dokumentumok csatolásával.
59. § (4) A felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában határozza meg
…
c) hány kreditet kell összegyűjtenie a hallgatónak ahhoz, hogy tanulmányait az államilag
támogatott képzésben folytathassa.

6.6. A hallgató nem folytathatja államilag támogatott képzésben a tanulmányait,
és költségtérítésessé válik, ha a képzési időszak felét követő leckekönyvzárási időszak végéig a képesítési és kimeneti követelménye szerinti kreditmennyiség negyedénél (25%) kevesebb kreditet teljesített. (Hatályos a tanulmányaikat 2007. 09. 01-ét megelőzően megkezdett hallgatókra, illetve
azon hallgatókra, akik átvételre, szakcserére, korábbi tanulmányok folytatására engedélyt kaptak, és az engedély a hallgatói jogviszony folytonosságát kimondja.)
6.7. A hallgató nem folytathatja államilag támogatott képzésben a tanulmányait,
és költségtérítéses státuszba kell sorolni, ha az utolsó két bejelentkezett félévben nem teljesítette az ajánlott tantervében előírt kreditmennyiség legalább 50%-át. Az átsorolás alól mentesülnek az összesített korrigált kreditindex alapján képezet rangsorban az átsorolandók közötti legjobb hallgatók
akkor, ha az FTV 55. §-a (1) bekezdésében foglalt szabály alapján az átsorolható hallgatói létszám felettinek minősülnek. (Hatályos a 2007/08. tanévben
beiratkozó első évfolyamos hallgatókra, felmenő rendszerben.)
55. § (1) Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai
befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait költségtérítéses
képzésben folytatja tovább, helyére a felsőoktatási intézményben költségtérítéses formában tanulmányokat folytató hallgató léphet, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározott eljárás szerint.

6.8. Megürült államilag támogatott létszámkeretre az vehető át, aki az utolsó két
bejelentkezett félévben teljesítette az ajánlott tantervében előírt kreditmennyiség legalább 50%-át, és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott
rangsor elején van, továbbá a meghatározott kreditindexe magasabb, mint az
államilag támogatott képzésben lévő hallgatók összesített korrigált kreditindexjegyzékén a rangsor alsó ötödénél lévő hallgató éves kreditindexe. (Hatályos
minden hallgatóra a szabályzat kihirdetését követően.)
55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag
támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést
is. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. A támogatási időbe be kell számítania megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha
betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a
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félévet. A támogatási idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a
tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett
félévekből nem ismert el. A támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő, ha a hallgató
egységes, osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési követelmények szerint a képzési
idő meghaladja a tíz félévet. A részidős képzés ideje és a távoktatás ideje legfeljebb négy
félévvel meghosszabbítható. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje
legfeljebb további hat félévvel meghosszabbítható. Az államilag támogatott képzésben
való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte,
azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag
támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is.
(3) Ha a hallgató kimerítette a - (2) bekezdésben meghatározottak szerint - rendelkezésére álló támogatási időt, csak költségtérítéses képzési formában folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban.
(4) Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hoszszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem
tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja.
56. § (2) A költségtérítéses képzésben a tanulmányi félévek száma nem korlátozott. A hallgató
azonban jogszabályon alapuló juttatást, kedvezményt, szolgáltatást nem vehet igénybe, ha
a felsőoktatási intézményben megkezdett féléveinek a száma – beleértve az államilag támogatott képzés idejét is – meghaladja a tizenhat félévet. Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést annál, aki a hallgatói jogviszonya megszűnését követő öt év eltelte után létesít
új hallgatói jogviszonyt.
(3) 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.

6.9. Az Egyetem – érvényes bejelentkezés és a fizetési kötelezettség teljesítése
esetén – nem korlátozza a hallgatói jogviszonnyal rendelkezők igénybe vehető aktív és passzív féléveinek számát, de ezen szabály alkalmazásakor a 6.5.
rendelkezéseire tekintettel kell lenni.

7. Tantárgyak felvétele
58. § (4) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez
előírt összes kredit legalább öt százalékáig szabadon választható tárgyakat vehessen fel,
továbbá az összes kreditet legalább húsz százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgy közül választhasson. Államilag támogatott képzésben biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni tanulmányi rendjében – költségtérítés fizetése nélkül – az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgyat vehessen fel.
(5) A hallgató a tanulmányaihoz tartozó tantárgyakat annak a felsőoktatási intézménynek,
amellyel hallgatói jogviszonyban áll, másik képzésében, továbbá mint vendéghallgató
bármelyik felsőoktatási intézményben folyó képzésben felveheti.

7.1. A tárgyak (kurzusok) felvétele az ETR kurzusfelvételi rendszerében vagy a
kari tanulmányi osztályokon történik.
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7.2. A karok – további feltételekkel vagy anélkül – lehetővé tehetik tárgyak meghirdetését, tanóra tartása nélkül, olyan hallgatók számára, akik a tárgyat ismétlik. A csak vizsgára fölvett tárgy is beleszámít a tárgyfelvételek számába
(7.3. pont).
7.3. Egy tárgy (illetve a neki megfelelő kurzus) – annak nem teljesítése esetén – a
tanulmányok ideje alatt három alkalommal vehető fel.
7.4. A hallgató a szakján egy félévben maximum 45 kredit erejéig vehet fel tárgyakat.
7.5. Egy kötelező tantárgy meghirdetésénél mindenképpen biztosítani kell, hogy a
mintatanterv szerint haladó hallgatók a tárgyat föl tudják venni.

8. Tanulmányi kötelezettségek, ismeretellenőrzés
57. § (1) A képzési időszak szorgalmi és vizsgaidőszakból áll. A hallgató teljesítményét a felsőoktatási intézmény a szorgalmi időszakban és a vizsgaidőszakban értékeli.
(2) A hallgató teljesítményének értékelése lehet:
a) ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítés,
b) háromfokozatú: jól megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1) minősítés,
c) a felsőoktatási intézmény által bevezetett, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzített más értékelési rendszer, amennyiben az biztosítja az összehasonlíthatóságot.
59. § (3) A felsőoktatási intézmény a szorgalmi időszak megkezdésekor a tanulmányi tájékoztatójában köteles – a helyben szokásos módon – nyilvánosságra hozni a képzési időszak ismeret-ellenőrzési formáit és azok ütemezését, továbbá a vizsgaidőszak rendjét, így különösen a kezdő- és zárónapot. A felsőoktatási intézmény – a helyben szokásos módon –
köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi időszak vége előtt legalább három héttel az
egyes vizsgák napjait, a vizsgáztatásban közreműködők nevét, a jelentkezés idejét és
módját, a vizsgaeredmények közzétételének napját, a vizsgaismétlés lehetőségét.
(4) A felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában határozza meg
a) a képzési időszakokat és azok belső ütemezését, valamint a tanulmányi kötelezettségek teljesítésének szabályait, illetőleg az ismeretek ellenőrzésének és értékelésének
módját,

8.1. A tanulmányi kötelezettségeket, teljesítésük formáit, az ismeretellenőrzés rendszerét és formáit, a tanulmányi kötelezettségek elmulasztása esetén annak következményeit, pótlásának módjait és formáit, a vonatkozó jogszabályok, a képesítési és kimeneti követelmények, jelen szabályzat és a képzési tervek határozzák
meg. Fegyelmi vétséget követ el az, aki súlyosan és vétkesen megszegi a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltakat.
8.2. Az egyes képzésekre vonatkozó képzési tervek tartalmazzák legalább:
– a tantárgyi követelményeket és tantárgyi programokat
– a végzettség megszerzéséhez szükséges egyéb tanulmányi követelményeket.
8.3. A mintatanterv a fentieken túl tartalmazza az ajánlott tárgyfelvételi rendet.
8.4. A képzési terveket és a mintatanterveket a hallgatók számára közzé kell tenni.
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8.5. A tárgy oktatásáért felelős tanszék, illetve oktató legkésőbb a szorgalmi időszak második hetének végéig a hallgatók számára közzéteszi a tantárgyi követelményeket és a tantárgyi tematikát az ETR annotációs felületén, továbbá
a szervezeti egység honlapján.

9. Felmentés egyes tanulmányi kötelezettségek teljesítése
alól
Kedvezményes tanulmányi rend
9.1. A kar a hallgatónak kérelemre kedvezményes tanulmányi rendet engedélyezhet, ha a hallgató méltánylandó okból nem tud a tantervben előírt módon tanulmányi kötelezettségének eleget tenni. A kedvezményes tanulmányi rend –
feltételes vagy feltétel nélküli – felmentést jelenthet többek között a kötelező
foglalkozások látogatása, vizsgák vizsgaidőszakon belül történő teljesítése
alól, lehetőséget nyújthat évközi kötelezettségek szokásostól eltérő teljesítésére vagy azok kiváltására. A kedvezményes tanulmányi rend nem jelenthet
felmentést a képesítési követelményekben foglaltak, félév- vagy évzáró számonkérés, vizsga, záróvizsga (vagy annak egy része) letétele, szakdolgozat
megírása és megvédése alól. A kedvezményes tanulmányi rend tárgyanként
külön feltételhez köthető.
9.2. A hallgató az egyetemen folytatott tanulmányai során, egy szakon legfeljebb
két félévben folytathatja tanulmányait kedvezményes tanulmányi rend szerint.
Felmentés vizsga letétele alól jegymegajánlás útján
9.3. A tárgy oktatásáért és a számonkérésért felelős oktató a hallgatót jegymegajánlás útján egyénileg mentesítheti a számonkérés alól az oktatási időszakban tanórán, gyakorlaton nyújtott teljesítménye, tudományos diákköri munkája alapján. A felmentés nem terjedhet ki szigorlat, záróvizsga, alapvizsga,
vagy annak egy részének letétele, szakdolgozat megírása alóli mentesítésre.
9.4. A jegymegajánlás ötfokozatú érdemjegynél csak jeles vagy jó minősítésre,
háromfokozatú minősítésnél csak jól megfelelt minősítésre vonatkozhat.

10. Felmentés egyes tanulmányi kötelezettségek alól előző
tanulmányokra tekintettel
A kreditátvitel
10.1. A kari kreditátviteli bizottság kérelemre elismerhet előzetesen megszerzett
hallgatói tudást egyes tantervi követelmények teljesítéseként, e követelmények teljesítéséért járó kredit megadásával. Két ismeretanyagot egyenérté-
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kűnek kell tekinteni, ha az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75%-os. A
beszámított tudás forrásai lehetnek előzetesen teljesített egyes tárgyak,
egyes modulok, egész képzések, vagy egyéb követelmények, míg a kreditátvitel irányulhat egyes tárgyakra, egyes tantárgycsoportokra, egyes modulokra vagy más tanulmányi követelményekre.
10.2. Kreditátvitelre nincs lehetőség záróvizsga, szakdolgozat esetén.
10.3. A helyettesített tantárgy kreditpontjaként az adott szak tantervében a megfelelő ismeretanyagra vonatkozó kreditpontot, osztályzatként a helyettesítő
tantárgy osztályzatát kell elfogadni; több helyettesítő tantárgy esetén ezek
osztályzatából a Kreditátviteli Bizottság állapítja meg az osztályzatot.
10.4. Megelőző tanulmányok alapján kreditátvitellel elfogadott kredit és osztályzat az adott félév átlagába nem számít bele, és nem lehet figyelembe venni a
6.7. pont szerinti kreditteljesítmény szempontjából sem. Az elvárt éves kreditmennyiség (az éves elvégzett munka) független a korábbi félévek teljesítésétől.
161. § (3) A felsőoktatási intézmény Kreditátviteli bizottsága határozza meg az 58. § (7) bekezdése alapján, hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi törvény rendelkezései alapján kiadott bizonyítványokat, illetve okleveleket az e törvény alapján induló képzésekben
milyen feltételek mellett, hány kredittel számítja be. Az ismeretek összevetését el kell
végezni, függetlenül attól, hogy a hallgató a korábbi oklevél megszerzéséért folytatott
tanulmányai során kreditrendszerű képzésben vagy nem kreditrendszerű képzésben
vett részt.

11. Párhuzamos képzés, vendéghallgató
40. § (1) A hallgató
a) kérheti, hogy a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, illetve
szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathasson,
b) kérheti átvételét másik felsőoktatási intézménybe,
c) másik felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet,
d) másik felsőoktatási intézménnyel további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesíthet.
(2) A vendéghallgatói jogviszony keretében a hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat. Vendéghallgatói jogviszony akkor létesíthető, ha ahhoz az a felsőoktatási intézmény, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll, hozzájárul. A hozzájárulást a felsőoktatási intézmény akkor tagadhatja meg, ha a vendéghallgatói jogviszony
keretében szerzett krediteket nem tudja beszámítani a hallgató tanulmányaiba. A további
(párhuzamos) hallgatói jogviszony másik oklevél vagy bizonyítvány megszerzése céljából létesíthető.
(4) Az átvételnek és a vendéghallgatói jogviszony létesítésének, a további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokba való bekapcsolódásnak a
feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény határozza meg.

11.1. Párhuzamos képzésben való részvétel az egyes képzésekre vonatkozó képesítési követelmények által meghatározott keretek között folytatható, erre a
hallgató felvételi eljárásban nyer felvételt.
11.2. A hagyományos képzés és az alapszakok közti szakváltás szabályaival a
22.8. szakasz foglalkozik.
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11.3. A hallgató a képzési tervben szereplő tárgyat az egyetem más karán, illetve
más intézményben is felveheti. Az ily módon teljesített tárgy illetve megszerzett tudás elismerése a képzésért felelős kar kreditátviteli eljárása alá
esik, és annak megfelelően számíthat be a hallgató tanulmányi kötelezettségének teljesítéseként.
130. § (5) Ha az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató az Európai Gazdasági Térség országaiban olyan részképzésben vesz részt, amelyben folytatott tanulmányai a hazai felsőoktatási intézmény képzésébe beszámíthatók, a hallgató a külföldi tanulmányok idejére – a (6) bekezdésben meghatározottak szerint – attól a felsőoktatási intézménytől, amellyel hallgatói jogviszonyban áll, ösztöndíjat kaphat.
(6) A hallgató akkor jogosult az (5) bekezdésben meghatározott ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait a felsőoktatási intézmény hozzájárulásával kezdte meg. A felsőoktatási intézmény a tanulmányi szabályzatában határozza meg azokat a feltételeket, amelyek
megléte esetén hozzájárul a külföldi tanulmányokhoz, azzal a megkötéssel, hogy
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. A felsőoktatási intézmény évenként megtervezi költségvetésében az ösztöndíjalapot.

11.4. Az SZTE hallgatója vendéghallgatói jogviszonyt – beleértve az EGT országok intézményeit is – akkor létesíthet, ha ahhoz az a kar, amellyel a hallgató
hallgatói jogviszonyban áll, hozzájárul. A hozzájárulást a kar akkor tagadhatja meg, ha a vendéghallgatói jogviszony keretében szerzett krediteket
nem tudja beszámítani a hallgató tanulmányaiba.

12. A vizsgaidőszak
59. § (3) A felsőoktatási intézmény a szorgalmi időszak megkezdésekor a tanulmányi tájékoztatójában köteles – a helyben szokásos módon – nyilvánosságra hozni a képzési időszak ismeret-ellenőrzési formáit és azok ütemezését, továbbá a vizsgaidőszak rendjét, így különösen a kezdő- és zárónapot. A felsőoktatási intézmény – a helyben szokásos módon –
köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi időszak vége előtt legalább három héttel az
egyes vizsgák napjait, a vizsgáztatásban közreműködők nevét, a jelentkezés idejét és
módját, a vizsgaeredmények közzétételének napját, a vizsgaismétlés lehetőségét.
(4) A felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában határozza meg
b) a vizsgákra történő jelentkezésnek, a vizsgák megszervezésének és lebonyolításának
rendjét,
160. § (1) A felsőoktatási intézmények 2006. szeptember 1-jétől kezdődően az új tanulmányi és
vizsgaszabályzat alapján kötelesek megszervezni a vizsgaidőszakot az 59. §-ban meghatározottak szerint.

12.1. Vizsgaidőszakon kívüli vizsgázást a kar vezetője kivételesen, különös méltányosságból, kérelemre, egyénileg engedélyezhet.
12.2. A kar a szorgalmi időszak megkezdésekor a tanulmányi tájékoztatójában köteles – a helyben szokásos módon – nyilvánosságra hozni a képzési időszak ismeret-ellenőrzési formáit és azok ütemezését, továbbá a vizsgaidőszak rendjét.
A kar az elektronikus tanulmányi rendszerben köteles nyilvánosságra hozni a
szorgalmi időszak vége előtt legalább három héttel az egyes vizsgák napjait, a
vizsgáztatásban közreműködők nevét, a jelentkezés idejét és módját, a vizsgaeredmények közzétételének napját, a vizsgaismétlés lehetőségét.
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12.3. A kar köteles
– olyan számban és létszámkeretben biztosítani vizsganapokat, hogy legalább a vizsgázók összlétszáma + 50% számú vizsgahely biztosított legyen minden tárgyból a vizsgaidőszakban az első vizsga letételére.
– tantárgyanként hetente legalább egy vizsganapot meghirdetni. A karok
ennél több heti kötelező vizsganapot is előírhatnak.
12.4. Kizárólag a nyelvi alapvizsgára vonatkozó rendelkezés:
A nyelvi alapvizsga meghirdetésre kerül mind a tavaszi, mind az őszi félévben. Meghirdetésenként három vizsgalehetőséget kell biztosítani.

13. A vizsgáztatás rendje
13.1. A vizsga lehet szóbeli, írásbeli, és gyakorlati, illetve állhat írásbeli, szóbeli,
illetve gyakorlati részből. A szóbeli vizsgák nyilvánosak.
13.2. Az egyetemen a vizsgahalasztásra mód van a vizsgáról történő lejelentkezéssel. A lejelentkezés lehetősége megszűnik 24 órával a vizsga kezdete előtt. A
vizsgáról lejelentkezett hallgató felelőssége, hogy további vizsgalehetőséget
szerezzen. A karokon olyan esetekben, amikor a vizsga szervezési körülményei indokolják (pl. sportrendezvény, hangverseny, zárótanítás stb.) megtiltható a vizsgát felvett hallgató lejelentkezése. Ilyen esetben az adott kurzus
ismertetőjében erre a körülményre a hallgatók figyelmét fel kell hívni.
13.3. A szóbeli vizsgák érdemjegyét aznap, az írásbeli vizsgák érdemjegyét legkésőbb a vizsga letételét követő ötödik naptári nap (amennyiben az munkaszüneti nap, az azt követő első munkanap) 16 óráig köteles a vizsgáztató
tanszék a hallgató tudomására hozni. A karok ennél rövidebb időtartamot is
meghatározhatnak.
Az érdemjegy nem nyilvános adat.
Az írásbeli értékelést, megoldókulcsot, az értékelés szempontjait a vizsgáztatónak a hallgatók tudomására kell hoznia és biztosítani kell a dolgozatba
való betekintést is.
59. § (2) (…) A vizsgáról való távolmaradás nem befolyásolhatja a hallgató tudásának értékelését.
Ha a hallgató nem jelent meg a vizsgán, tudása nem értékelhető, azonban a felsőoktatási
intézmény a felmerült költségek megfizetésére kötelezheti, ha nem igazolja, hogy távolmaradása indokolt volt.

13.4. A vizsgáról való nem engedélyezett távolmaradás elhasznált vizsgaalkalomnak minősül, mellyel a lehetséges vizsgaismétlések számát csökkenteni kell.

14. A sikertelen vizsga ismétlése
59. § (1) A vizsgát oly módon kell megszervezni, hogy minden érintett hallgató jelentkezni tudjon
és vizsgázhasson. A felsőoktatási intézménynek biztosítania kell, hogy az adott képzési
időszakban a hallgató a sikertelen vizsgát megismételhesse (a továbbiakban: javítóvizsga). A tanulmányi és vizsgaszabályzat megengedheti, hogy a sikertelen javítóvizsgát
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megismételjék (a továbbiakban: ismétlő javítóvizsga), illetve hogy a javítóvizsgát és az
ismétlő javítóvizsgát a képzési időszak lejárta után teljesítsék.
(2) Ha az ismétlő javítóvizsga sem 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. A vizsgáról való távolmaradás nem befolyásolhatja a hallgató tudásának értékelését. Ha a hallgató nem jelent
meg a vizsgán, tudása nem értékelhető, azonban a felsőoktatási intézmény a felmerült
költségek megfizetésére kötelezheti, ha nem igazolja, hogy távolmaradása indokolt volt.

14.1. A hallgató jogosult arra, hogy vizsgáját– annak sikertelensége esetén–
ugyanazon vizsgaidőszakon belül megismételje. Az ismétlés időpontja a sikertelen vizsgától számított 3 napon belüli időpontra nem tűzhető ki.
14.2. A sikertelen vizsga ugyanazon tárgyból az adott vizsgaidőszakon belül két
alkalommal ismételhető meg, azzal a kiegészítéssel, hogy az a hallgató, akinek az adott vizsgaidőszakban egyetlen sikertelen vizsgája maradt – tanulmányi osztályi igazolás birtokában – harmadik javítóvizsgát tehet. Ez a
vizsga, sikertelensége esetén eggyel csökkenti a lehetséges javítóvizsga alkalmak számát akkor, ha 3. tantárgyfelvételre kerül sor.
14.3. Az ismétlő javítóvizsgát a hallgató – kérelmére – bizottság előtt teheti le. A
bizottságot az illetékes tanszék vezetője állítja össze.

15. A sikeres vizsga megismétlése
A sikeres vizsga megismétlésére a felvett vizsgatárgyak közül egy tantárgyból,
egy alkalommal van mód az aktuális vizsgaidőszakon belül. A vizsga teljesítéseként a javítóvizsga eredménye minősül akkor is, ha a hallgató számára ez a hátrányosabb. Elégtelenre minősített javítóvizsgát követően ismétlő javítóvizsgát lehet
tenni.

16. A tanulmányi eredmény kiszámítása
16.1. A tanulmányi eredmény kiszámítása egyszerű vagy súlyozott átlaggal vagy
kreditindex vagy korrigált kreditindex formájában történik. A tanulmányi
eredményt két tizedesjegy pontosságig kell kiszámítani.
16.2. A kreditrendszerű képzésben a hallgató teljesítményének nyomon követésére a tanulmányok egy félévnél hosszabb időszakára vagy a tanulmányok
egészére számított (halmozott) súlyozott tanulmányi átlag szolgál. A súlyozott tanulmányi átlag számításánál az adott időszakban teljesített tantárgyak
kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képzett összeget a teljesített
tárgyak kreditjeinek összegével kell osztani.
16.3. Egy félévben a hallgató teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére a kreditindex illetve a korrigált kreditindex is alkalmas. A kreditindex
számításánál a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyé-
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nek szorzataiból képezett összeget az átlagos előrehaladás esetén egy félév
alatt teljesítendő harminc kredittel kell osztani. A korrigált kreditindex a
kreditindexből egy, a félév során teljesített és az egyéni tanrendben vállalt
kreditek arányának megfelelő szorzótényezővel számítható.
16.4. A tanulmányi ösztöndíj elosztásához alkalmazott teljesítmény számítását a
kari hallgatói önkormányzatok a fenti átlagszámítási algoritmusok bármelyikének eredményére alapozhatják.

17. A végbizonyítvány
60. § (4) …Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a
nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette,
és az előírt krediteket megszerezte. …

17.1. A végbizonyítványt a kari vezető írja alá.
17.2. A végbizonyítvány nem ad végzettséget és szakképzettséget. A végbizonyítvány kiadását a karoknak a hallgató kérelmére igazolniuk kell.

18. A szakdolgozat, diplomamunka
A szakdolgozati és diplomamunka témák meghatározásának módját, tartalmi követelményeit, az értékelés általános szempontjait, a beadás határidejét a karok
határozzák meg és hirdetményben teszik közzé.
.

19. Záróvizsga
60. § (1) A felsőfokú szakképzésben a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint szakmai
vizsgát kell tenni.
(2) A hallgató tanulmányait az alap- és mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be.
(3) 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.
(4) A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga
letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette, és az előírt
krediteket megszerezte. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után,
határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint
letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után feltételhez kötheti.
(5) A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenni, amelynek elnöke és legalább még két
tagja van. A záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egye-
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temi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon foglalkoztatási jogviszonyban az érintett felsőoktatási intézménnyel. A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni.
(6) A felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata határozza meg a záróvizsgára
jelentkezés módját, a záróvizsga megszervezésének és lebonyolításának rendjét, eredményének kiszámítási módját. Záróvizsgát a felsőoktatási intézmények közösen is szervezhetnek.

19.1. A végbizonyítvány megszerzését követően a hallgató bármikor bejelentkezhet záróvizsgára, a bejelentkezés idején hatályos képesítési követelményekre vonatkozó rendelkezések alapján. A záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után kérvényezni kell. A kérvény elbírálására a hallgatói kérvények általános rendje alapján kerül sor.
19.2. A karok, a hallgató számára, legalább évi egyszeri – legalább 5 fő érintett
záróvizsgázni szándékozó kérése esetén további – lehetőséget kötelesek biztosítani a záróvizsga letételére, vagy megismétlésére. A végbizonyítványt
szerzett hallgatókat hirdetményben kell értesíteni az adott év eljárási rendjéről.
19.3. A karok a kari ügyrendben határozzák meg és hirdetményben teszik közzé:
– a záróvizsgára jelentkezés módját, a halasztás eljárási rendjét
– a záróvizsga időszakokat (időpontokat),
– a vizsgáztató bizottság összetételét
– a záróvizsgáról való távolmaradás következményeit, az igazolás módját és
feltételeit.
– a záróvizsga eredményének kiszámítási módját az érvényben lévő képesítési és kimeneti követelmények szerint képzési területenként
A kari hirdetmények megjelentetési határideje október 15. és március 15.

20. Az oklevél, illetve bizonyítvány (a továbbiakban oklevél)
62. § (1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres
záróvizsga, továbbá – ha e törvény másképp nem rendelkezik – az előírt 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
a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi,
b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga). A tantervben a felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy milyen nyelvekből tett
nyelvvizsgát fogad el, azzal a megkötéssel, hogy a középiskolai érettségi bizonyítvány
által tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi
nyelvvizsgaként köteles elfogadni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat – a záróvizsga kivételével – nem kell alkalmazni, ha a
képzés nyelve nem a magyar nyelv.
(3) Az oklevelet, illetve a bizonyítványt a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett.
(5) Az oklevél a Magyar Köztársaság címerével ellátott közokirat, amely tartalmazza a kibocsátó felsőoktatási intézmény nevét, OM-azonosítóját, az oklevél sorszámát, az oklevél
tulajdonosának nevét, születésének helyét és idejét, a végzettségi szint, illetve az odaítélt
fokozat és a szak, szakképzettség, szakirány, képzési forma megnevezését, a kibocsátás
helyét, évét, hónapját és napját. Tartalmaznia kell továbbá a felsőoktatási intézmény vezetőjének (illetőleg a vizsgaszabályzatban meghatározott vezetőnek) és a záróvizsgabi-
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zottság elnökének eredeti aláírását, a felsőoktatási intézmény bélyegzőjének lenyomatát.
Ha a záróvizsga időszakában a hallgató nem rendelkezik nyelvvizsgát igazoló okirattal,
és ezért az oklevél kiállítására a záróvizsga vizsgaidőszakát követően kerül sor, a záróvizsga-bizottság elnöke helyett a vizsgaszabályzatban meghatározott vezető is aláírhatja
az oklevelet. A felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata további – a személyes adatok körébe nem tartozó – adatok feltüntetését írhatja elő. A kiadott oklevelekről központi nyilvántartást kell vezetni.

20.1. Sikeres záróvizsga, szakdolgozat védés és az előírt nyelvi követelmény teljesítése alapján az intézmény a jelölt számára a szakképesítés megjelölését
is tartalmazó, oklevelet állít ki. Az oklevelet a felsőoktatási intézmény vezetője és a záróvizsga-bizottság elnöke írja alá. Ha az oklevél kiadása elszakad
a záróvizsga időszaktól, és a bizottság elnöke nem tartózkodik az intézményben, helyette az illetékes kari vezető az aláíró.
160. § (2) A 62. §-ban meghatározottakat az e törvény alapján indított képzések és kiadott oklevelek tekintetében kell alkalmazni. A nyelvvizsga-bizonyítványt az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján az oklevél kiadásának előfeltételeként akkor kell megkövetelni, ha a képzés indításakor annak meglétét előírták.
150. § (1) Ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a 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.

20.2. Az oklevél kiadásának feltételeként a képesítési követelmények szerint előírt nyelvvizsga teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik a beiratkozás évében legalább a 40. életévüket betöltik, kivéve a felsőfokú szakképzésben, a szakmai nyelvvizsgát igénylő alapképzési szakokon tanulmányokat folytatókat.
20.3. A 20.2-ben, illetve az 1993. évi LXXX. törvény 123. §-ának (10) bekezdésében foglaltakat a törvény ezen paragrafusának hatályba lépésekor (2003.
VII. 1-jén) tanulmányokat folytató, valamint a tanulmányaikat a 2003/2004.
tanévben első évfolyamon megkezdő azon hallgatókra is alkalmazni kell,
akik a képesítési követelményben meghatározott képzési idő alatt betöltik a
40. életévüket.

21. Kiegészítés
21.1. A jelen szabályzat alapján a kari vezető hatáskörébe tartozó ügyekben, helyettesük is eljárhat, amennyiben az elsőfokú döntésben nem vett részt. A
hatáskör tovább nem delegálható.
További eljárási kérdések
21.2. A tanulmányi és vizsgaügyekben benyújtott kérelmeit a hallgató a kérelem
jellegétől függően köteles indokolni, a kérelemben felhozottakat köteles
megfelelően alátámasztani és igazolni, a rendszeresített nyomtatványokon
benyújtandó kérelmeknél a kért összes adatot köteles megadni.
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21.3. A jelen szabályzat által érintett ügyekben hozott döntést írásbeli határozatba
kell foglalni. A döntésről a kérelmező értesíthető összesített, kivonatolt
vagy összefoglaló kiadmány formájában is.

22. Vegyes rendelkezések
61. § (1) A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó
felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni
kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól.
Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetőleg szintje alól.
A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé
kell tenni a segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául
szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet alap- és mesterképzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség, illetve felsőfokú szakképzésben a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi
követelmények alóli felmentéshez.

22.1. A jelen szabályzat hatálya alá eső ügyekben, a jogszabályok, az egyéb egyetemi szabályzatok, valamint a jelen szabályzat keretein belül és azzal összhangban a karok kari tanácsai – a hallgatói önkormányzat egyetértési jogának biztosítása mellett – ügyrendet fogadhatnak el, illetve a dékán határidőket határozhat meg egyes kötelezettségek teljesítésére, meghatározhatja a
kérelmek elbírálásának szempontjait, a kérelmek igazolásának sajátos módjait, a kérelmekhez nyomtatványokat rendszeresíthet.
22.2. A karok kötelesek gondoskodni arról, hogy a jelen szabályzat, a tanulmányi
és vizsgaügyeket érintő egyéb, általános jellegű szabályzatok és rendelkezések az oktatók és hallgatók által elérhetők és megismerhetők legyenek.
22.3. A kar köteles érdemben szabályozni minden olyan kérdést, melynek szabályozását a jelen szabályzat a kar hatáskörébe utalja. (4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 6.7,
7.2, 8.1, 13.2, 13.3, 17.2, 18, 19.2, 19.3, 22.1, 22.2 pontokban)
22.4. A jelen szabályzat rendelkezései alkalmazandók a vele ellentétes kari rendelkezésekkel szemben.
22.5. A jelen szabályzat alkalmazása során kari vezető alatt a dékánt kell érteni.
22.6. A jelen szabályzat hatálya alá eső tanulmányi ügyekben, az 1. pontban felsorolt valamely képzésben résztvevő egyetemi központi oktatási egységek,
saját szabályozásukat és tanulmányi ügyvitelüket, a jelen szabályzat keretein
belül, a tanulmányi ügyvitelre figyelemmel kötelesek kialakítani.
22.7. A zeneművészeti képzés specifikumait a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának egyes pontjaitól eltérő, kizárólag a Zeneművészeti Karra vonatkozó sajátos rendelkezések határozzák meg.
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158. § (2) Azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt
kezdték meg, azt a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények
alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 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 szüneteltetését a hallgatói
jogviszonyuk létesítésekor érvényes rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni.
E rendelkezésektől a felsőoktatási intézmény 2015. szeptember 1-jétől eltérhet.
(3) Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, de tanulmányaikat – az e törvény 154. §-ának (4) bekezdése alapján a tanulmányi és vizsgarendben meghatározott átmeneti rendelkezések figyelembevételével – az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései szerint nem fejezik be, a tanulmányok és vizsgák beszámítási rendje szerint e törvény rendelkezései alapján folytathatják tanulmányaikat.

22.8. A korábbi képzési rendszerben megkezdett tanulmányok befejezésére vonatkozó rendelkezések:
– Azoknak a hallgatóknak, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt
kezdték meg, az Egyetem az alábbiak szerint biztosítja a megkezdett tanulmányok befejezésének lehetőségét.
– Amennyiben a korábbi rendszerű képzés szerinti szak már nem indul, a
hallgató döntése alapján
a) kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesíthet olyan tárgyakat,
amelyek az ajánlott tantervekben már nem induló évfolyamok számára
vannak előírva
b) becsatlakozhat a többciklusú képzési rendszer kurzusaiba, ahol a szakok közti megfeleltetés alapján teljesítheti képzésének előírásait.
c) kérheti átvételét olyan többciklusú képzésbe, amelynek bemeneti követelményei megegyeznek a lecserélni kívánt szakéval, és korábbi teljesítményei kreditátviteli eljárás alapján elismertethetők.
d) megszüntetheti hallgatói jogviszonyát.
Az a) pont szerinti kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérelmeket,
valamint a c) pont szerinti szakváltást a Kari Tanulmányi Bizottság testületi
döntéssel bírálja el, illetve engedélyezi.
A b) és c) pontokra vonatkozó megfeleltetéseket a szakok felelősei határozzák
meg, és az esetleges kérelmeket a Kari Kreditátviteli Bizottság bírálja el.
A c) pont választása, és engedélyezése esetén tanulmányait folyamatos hallgatói jogviszonyban, a felvételekor érvényes feltételek mellett, de az új szak
követelményei szerint folytathatja.
A c) pont alapján folytatott képzés esetén a finanszírozott félévszám összeadódik, de az elfogadás alapján a képzés előírt kreditszáma korlátozás nélkül rövidülhet.

23. Záró rendelkezések
23.1. A jelen Szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, amennyiben az alábbiak másként nem rendelkeznek.
23.2. A kérelemre induló ügyek esetében a szabályzat hatálya azon ügyekre terjed
ki, melynél a kérelmet a szabályzat hatálybalépését követően nyújtották be,
kivéve ha ez a hallgatóra nézve kedvezőbb.
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23.3. A záróvizsgára (22. pont) vonatkozó rendelkezések azon hallgatóra hatályosak, aki a végbizonyítványt a jelen szabályzat hatálybalépése után szerzi
meg.
23.4. A 6.6. rendelkezéseit azokra a hallgatókra kell alkalmazni, akik a jelen szabályzat hatálybalépése után érik el a tanulmányaikra előírt képzési időszak
felét.
23.5. A Tanulmányi és vizsgaszabályzatot a Szenátus 2007. április 24-i ülésén a
51/2007. számú határozatával elfogadta.
23.6. A jelen Szabályzat a módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveget
tartalmazza.

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
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Kiegészítések:
A Szegedi Tudományegyetem
Tanulmányi és vizsgaszabályzatának egyes pontjaitól eltérő,
kizárólag a Zeneművészeti Karra vonatkozó
sajátos rendelkezések
2. Alapfogalmak, értelmező rendelkezésekhez
diplomamunka: zeneművészeti tanulmányokat lezáró diplomakoncert, melyen a
hallgató a főtárgyi és kamarazenei tanulmányok során megszerzett tudásáról
ad számot. A záróvizsga részét képező diplomakoncert tematikáját és időtartamát a képzési tervek határozzák meg.
főtárgy: a zeneművészeti képzésben legfontosabb szerepet játszó hangszeres, énekes, illetve egyéb tárgy, mely az adott szak, illetve szakképzettség megnevezésében szerepel.
főtárgyi és kamarazenei kollokvium: a konzultációs gyakorlatot lezáró, egy félév
tananyagát a vizsgaidőszakban számon kérő gyakorlati vizsga, melyen a képzési tervben meghatározott vizsgaműsort az adott tanszék valamennyi oktatójából
álló vizsgabizottság előtt kell teljesíteni. Az értékelés öt fokozatú, melyet két
tizedes jegy pontossággal is meg kell adni, és a leckekönyv megjegyzés rovatába kell bejegyezni.
konzultációs gyakorlat: olyan főtárgyi, illetve kamarazenei óra, melynek keretében az oktató a hallgató zeneművészeti képzését irányítja azok aktív közreműködésével. A konzultációs gyakorlat főtárgyi, illetve kamarazenei kollokviummal zárul.
12. A vizsgaidőszak
A Zeneművészeti Kar megszervezi a kar valamennyi hallgatóját érintő főtárgyi és
kamarazenei vizsgarendet, melyet a szorgalmi időszak előtt legalább három héttel
hirdetményben közzé tesz.
A főtárgyi és kamarazenei vizsganapokat a tanulmányi osztályvezető a tanszékvezetőkkel egyeztetve állapítja meg. A Zeneművészeti Kar a vizsgaidőszakban minden főtárgyból egy vizsgaalkalmat biztosít. A többi vizsgát a vizsgáztatók az érintett hallgatókkal egyeztetett időpontban tartják, mely nem ütközhet az érintett
hallgató főtárgyi, illetve kamarazenei vizsganapjával.
13. A vizsgáztatás rendje
13.1. A főtárgyi vizsgától való távolmaradás esetén az érintett tanszék köteles
újabb vizsgaidőpontot biztosítani a hallgató számára. Amennyiben a hallgató egészségi, vagy egyéb méltánylást érdemlő okból akadályoztatva van a
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főtárgyi, vagy kamarazenei vizsgán való szereplésben, félévi munkáját – oktatója javaslata alapján – a tanszékvezető értékelheti. Ebben az esetben az
érdemjegy jeles (5) nem lehet.
15. A sikeres vizsga megismétlése
A sikeres főtárgyi és kamarazenei vizsga nem javítható.
20. Az oklevél, illetve bizonyítvány (a továbbiakban oklevél)
Az 1998. július 9-én aláírt együttműködési megállapodás alapján (melyet a Szabályzat függeléke tartalmaz) az egyetemi oklevelet – az önálló szakindítási engedélyek megszerzéséig – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adja ki.

