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Az előterjesztés:  

Az előterjesztés a 2014. január 9-10-én lezajlott MSc felvételivel, a második félév indításával, 

valamint a második félévet érintő oktatási ügyekkel kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást. 

 

Háttér, részletek:  

1) MSc felvételi – 2014. január 09-10. 

 

A korábbi félévekhez hasonlóan alacsony jelentkezési létszámmal zajlott az MSc felvételi. 

Összesen 22 fő jelentkezett a 4 MSc képzés valamelyikére, többen több képzésre is 

felvételiztek egyszerre. A jelentkezési létszámok és eredmények: 

 

Ingatlanfejlesztő építészmérnök: jelentkezett 12 fő (első helyen 5), a felvételin megjelent 8 

fő, a Bizottság által megállapított 85 pontos ponthatárt senki sem érte el, így a képzés nem 

indult. 

 

Szerkezettervező építészmérnök: jelentkezett 9 fő (első helyen 2), a felvételin megjelent 3 

fő  a 70 pontos ponthatárt 1 fő érte el, így a képzés nem indult. 

 

Tervező építészmérnök: jelentkezett 10 fő (első helyen 5), a felvételin megjelent 9 fő, a 70 

pontos ponthatárt 3 fő érte el, így a képzés nem indult. 

 

Urbanista építészmérnök: jelentkezett 13 fő (első helyen 7), a felvételin megjelent 12 fő, a 

70 pontos ponthatárt 8 fő érte el, a képzésre beiratkozott 7 fővel a 3. ciklus elindult. 

 

A felvételivel kapcsolatos tapasztalatokat Daragó László Hivatalvezető úr összegezte, a 

Dékáni Tanács tárgyalta, a főbb megállapítások a következők: 

-A 20 főben optimalizált MSc évfolyamok indítására eddig nem volt esély, ennél jóval 

alacsonyabb, a minimális 5 fős, vagy azt meghaladó meghaladó kerettel indult be az 

Urbanista és a Tervező MSc. Nem javasolt a létszámkorlát további csökkentése. 

-A Kar által meghatározott felvételi pontszámítás nem vihető be pontosan az Educatio 

által kezelt számítógépes algoritmusba. Mi a súlyozott tanulmányi átlagot szorozzuk 9-

cel a hozott pontszámhoz, de ezt az algoritmus nem tudja szorozni. Ez a művelet a 

diploma, vagy oklevél minősítése esetén lehetséges. Az idén ideiglenesen a súlyozott 

tanulmányi átlag max. pontszámának felemelésével (5-ről 45-re) orvosolták a 

problémát, így mi szoroztuk be az átlagot és rögzítettük másodjára a pontokat. 

Kérdésként felmerül, hogy ragaszkodjunk-e a súlyozott tanulmányi átlaghoz, vagy 

térjünk át a diploma jegyre. Az áttérés a Kari Tanács döntését is igényli. A diploma 

minősítését szorozva szakaszolt lenne a szóródás, mert az oklevél minősítése egész 

szám (18-27-36-45). Igaz ekkor több pontot kapnának a jelenleg hozzánk jelentkezők, 

mert egy 3,51-es átlagot elérő diploma-minősítése már 4. Ha ragaszkodunk a jelenlegi 

számításhoz, akkor el kell érni az Educatio-nál az algoritmus módosítását, ha nem 

érhető el, akkor minden évben magyarázkodni kell, hogy csak nálunk emeljék meg a 

maximális pontszámot ebben a rovatban (definíciószerűen nem lehet 5-nél több az 

átlag). 

-A jelenlegi felvételizőknél gondot jelent az alacsony hozott pontszám. Ezért a 

felvételi vizsgán szerzett magas pontokkal tudnak csak a BME minimális 70 pontja 

fölé kerülni (ennek felét 3,89-es súlyozott tanulmányi átlag mellett lehetett 
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megszerezni). Ezen némiképp segítene, ha a hozott pontszámban a diplomaminősítést 

vennénk figyelembe (lásd az előző pontban). 

-A Dékáni és a Tanszékvezető Tanácson elhangzott, hogy a következő 

vizsgaidőszaktól kezdődően az MSc képzésekben érintett képzés felelősök tanszékei 

vetésforgóban bonyolítják a BSc államvizsgát és diplomavédést, továbbá az MSc 

felvételivel kapcsolatos teendőket. Az eljárás rendjét Dékáni utasítás szabályozza 

majd. 

 

2) Tavaszi félév indítása 

 

-A szakirányválasztás és a felvételik rendben lezajlottak. A Kari Tanács által elfogadott 

keretszám mindkét szakirányon betöltésre került. A felvételi eredmények: 
 

Tervező szakirány: 

Keretszám (államilag finanszírozott): 115 fő 

Felvéve összesen: 120 fő 

     Államilag finanszírozott hallgató: 115 fő 

     Költségtérítéses hallgató: 5 fő 

     Osztatlan képzésről: 83 fő 

     Alapképzésről: 37 fő 

 

Műszaki szakirány 

Keretszám (államilag finanszírozott): 84 fő 

Felvéve összesen: 84 fő 

     Államilag finanszírozott hallgató: 80 fő 

     Költségtérítéses hallgató: 4 fő 

     Osztatlan képzésről: 71 fő 

     Alapképzésről: 13 fő 

 

Ezúton köszönjük a szakirány jelentkezés elektronikus felületének biztosításában, valamint a 

felvételi bonyolításában részt vevő kollégák munkáját! 

 

-Az 1/2012. Dékáni utasítás alapján a komplex jelentkezések és felvételik is megtörténtek. A 

következő felvételi alkalmával ezúton hívjuk fel az érintett tanszékek figyelmét a Dékáni 

utasításban szereplő határidők pontos betartására! 

 

-A Kari Tanulmányi Bizottság áttekintette a javító célú ismételt tárgyfelvételre vonatkozó 

kérvényeket. Ezen kérvények száma egyetemi szinten is kimagasló, néhány kivételes esettől 

eltérően a szakirányválasztással kapcsolatosak. Egységes vélemény szerint – kivételes 

esetektől eltekintve – az első éves tárgyakat nem engedjük újra felvenni. 

-A kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérvények határozatait – amelyet a 

tárgyfelelős szignál és az oktatási dékánhelyettes ellenjegyez – a tavaszi félévtől kezdődően 

egy másolati példányban a Dékáni hivatalban tartjuk. A félév végi osztályzásnál így 

ellenőrizhető egy adott tárgyra vonatkozó kedvezményes tanulmányi rend megléte. 

-A Kari Hallgatói Képviselet erre a félévre is összeállította a ZH ütemtervet, ennek 

véglegesítése is megtörtént, ezúton köszönjük az ebben is elvégzett hatékony munkát! 

-A KHK közreműködésével elkészült az őszi félévben már sikerrel tesztelt költségtérítés 

csökkentések számítására vonatkozó Dékáni utasítás tervezete. A lényege, hogy az egészen 

kivételes, egyedi esetektől eltekintve – amelyeket szubjektív alapon vagyunk kénytelenek 

bírálni – a szociális helyzetre, a tanulmányi átlagra továbbá a közösségi munkára adható 

pontok alapján precízen kimutatható a jogos térítésmérséklés mértéke. 
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3) A második félévet érintő oktatási ügyek 

 

A tavaszi félévben az alábbi – a Kari Tanácsot is érintő – oktatási ügyekben tervezünk az 

érintett Kari és Egyetemi szakbizottságokkal együttműködve lépéseket: 

-Kötelezően választandó tárgyak/tárgycsoportok felülvizsgálata: időponti ütközések 

mintatantervi tárgyakkal, évek óta nem indított tárgyak cseréje, a létszámkorlátok áttekintése, 

a csoportbővítés vagy csoportösszevonás lehetőségének áttekintése 

-Szabadon választható tárgyak felülvizsgálata 

-Átvételi szabályzat aktualizálása 

-Angol képzésre áthallgatás szabályozása 

-BSc államvizsga és MSc felvételi rendjének szabályozása 

-A kari angol nyelvű oktatás akkreditációjának lezárása 

-A MAB Intézményi Akkreditáció keretében készített Kari Önértékelés kapcsán felmerült 

tapasztalatok összegzése, „kari éves kontrolling” rendszer kidolgozása. 

-TVSZ felülvizsgálata: a karunkat érintő pótzh-pótpótzh-ra vonatkozó eljárásrend 

egyértelműsítésére javaslattétel, ez egyetemi szándék is, továbbá az előkövetelményekre 

vonatkozó szabályok felülvizsgálata (3 előkövetelmény/tárgy) 

 

Kapcsolódás más anyagokhoz, koordináció, egyeztetés: (nincs) 

 

Várható költségkihatások: (nincs) 

 

Határozati javaslat: - 

Felelős: Vasáros Zsolt DLA oktatási dékánhelyettes 

 

Budapest, 2014. február hó 26. nap. 

   

 Vasáros Zsolt DLA 

oktatási dékánhelyettes sk. 

 (e l ő t e r j e s z t ő) 


