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Az előterjesztés rövid összefoglalása:  

A módosítás lényege, hogy a Szakirány Szabályzat legutóbbi módosításával kialakult 

kritérium követelményeket - az adott szakirányválasztási eljárásra vonatkozó dékáni döntés 

alapján - a lebonyolító dékáni hivatal ne vagy alacsonyabb szinten vegye figyelembe 

kritérium-követelményként. A sorrendbe állítás szabályai nem változnak. 

 

A Szabályzat 4.§-a a szakirányok követelményei része az alábbi ponttal egészül ki: 

"4. A dékán az adott szakirányválasztási eljárás meghirdetésekor a 2. pont (Tervezői 

szakirány speciális követelményei) a. alpontja (kritérium követelmények) ii, iii, és iv., 

valamint a szerkezeti szakirányra vonatkozóan a 3.b bekezdéseiben leírt kritérium 

követelményeket az adott eljárásban egységesen módosíthatja."   

 

Háttér, részletek:  

A javaslatnak kettős célja van. Egyrészt a Szakirány Szabályzat legutóbbi (2013 november) 

módosításakor hatályba lépett új kritérium-feltételek olyan hallgató esetében is akadályai 

lehetnek a szakirányra kerülésnek, akik tanulmányaikat a Szabályzat módosítást megelőzően 

kezdték tanulmányaikat. Amennyiben az adott eljárásban lehetséges jelentkezők között van 

ilyen hallgató, akkor a dékánnak lehetősége van az ilyen kritériumkövetelmény alól való 

mentesítésre, természetesen ebben az esetben az összes hallgatóra nézve egységesen. 

Másrészt a kritériumkövetelmények következtében az adott eljárásban megállapított 

kapacitásszámok esetleg nem kerülnének feltöltésre, ami a tapasztalatok szerint további 

oktatásszervezési problémákat okoz. Ezért indokolt egy olyan eszköz bevezetése, amely 

ésszerű határok között nagyobb mozgásteret biztosít a Kar számára, természetesen egységes, 

átlátható feltételekkel. A Szabályzat ennél nagyobb mértékű módosítása nem indokolt, mivel 

a szakirányválasztásra jelentkező hallgatók száma idővel normál évfolyam szintre csökken. 

 

Várható költségkihatások: 

Az előterjesztésnek közvetlen költség kihatása nincsen.  

 

Határozati javaslat: 

A Szakirány Szabályzat 4.§ (A szakirányok követelményei) része az alábbi ponttal 

egészül ki: "4. A dékán az adott szakirányválasztási eljárás meghirdetésekor a 2. pont 

(Tervezői szakirány speciális követelményei) a. alpontja (kritérium követelmények) ii, 

iii, és iv., valamint a szerkezeti szakirányra vonatkozóan a 3.b bekezdéseiben leírt 

kritérium követelményeket az adott eljárásban egységesen módosíthatja."   

 

 

Felelős: Dékáni Hivatal 

Határidő: azonnal 

 

Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el! 

 

 

  

 Dobszay Gergely sk. 

 (e l ő t e r j e s z t ő) 


