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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
Építészmérnöki Kar 

 

 

 

Előterjesztő neve és beosztása:   Horváth Bálint, elnök 

 

Szervezeti egység:     Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Kari Tanács 2018. január 24-i ülésére 

 

 

 

Az előterjesztés címe: 

Előtanulmányi rendek módosítása 

 

 

 

Az előterjesztést véleményezte: 

Kari Oktatási Bizottság 

Tanszékvezetői Értekezlet 

 

 

Budapest, 2018. január 18.  
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I. 

Az Előterjesztés tartalmi követelményei 

 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI  

A szakon folytatott tanulmányokban történő előrehaladás feltételeit a mintatantervben 

rögzített előtanulmányi követelmények határozzák meg. Az Előtanulmányi rend a szak 

mintatantervében szereplő tantárgyak előtanulmányi követelményeinek összessége. 

A TVSZ 37.§ (4) az előtanulmányi követelményekre bizonyos korlátozásokat határoz meg, 

melyeknek a Karon futó szakok Előtanulmányi rendjei jelenleg nem felelnek meg.  

Az előtanulmányi követelmények felülvizsgálatának végső határideje a TVSZ szerint 2020, 

azonban egyes esetekben a hallgatók finanszírozási státusza is függ az összetett, tartalmilag 

nem megalapozott és hosszú láncolatoktól, így Hallgatói Képviselet az előterjesztésben foglalt 

javaslatokat a sürgős követelménybeli változásoknak értékelte. 

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI  

Az előterjesztés értelmében kiszűrhetők a tantárgyi tematikák alapján nem indokolt egymásra 

épülések, amelynek következtében a hallgatók a továbbiakban egy racionalizáltabb, 

rugalmasabb tantervben folytathatják tanulmányaikat. 

A tartalmi racionalizálása mellett az előterjesztés elfogadásával a szakok Előtanulmányi 

rendjeinek több láncolata is megfelel majd a TVSZ vonatkozó előírásainak.  

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE 

Az Előtanulmányi rendek módosítására a Hallgatói Képviselet 2017 decemberében egy 

összefoglaló, számos futó tantárgyat érintő módosítási javaslatot terjesztett elő a Kar vezetése 

számára. 

A módosítási javaslatokat a 2018. január 16-i Tanszékvezetői Értekezlet tárgyalta, azok közül 

a jelenlegi előterjesztésben megnevezett elemeit támogatta. 

A Kari Oktatási Bizottság a 2018. január 18-i ülésén a Tanszékvezetői Értekezlet által 

támogatott elemeket tárgyalta és támogatta. 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

Az előterjesztés elfogadásával az érintett szakok (lásd: melléklet) Előtanulmányai rendjeinek 

túl nagy kreditkiméretű vagy túl hosszú láncolatai több részre bomlanak, megszakadnak. Ez 

által a TVSZ vonatkozó előírásainak is megfelelnek, továbbá a hallgatók számára rugalmasabb 

kereteket szabnak meg a tárgyfelvétel során, ami segítséget jelent az önköltséges 

finanszírozási formára való átsorolás elkerülésében. 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

Az előterjesztésnek és elfogadásának közvetlen költségkihatásai nincsenek. 



3 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

Az előterjesztés a Kar érintett szakjain érvényes Előtanulmányi rendekhez, valamint a BME 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzatához kapcsolódik. 

F) MELLÉKLETEK 

Táblázatos összefoglaló az érintett szakok, valamint tantárgyak jelenlegi, illetve előterjesztett 

előtanulmányi követelményeiről. 
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II. 

Határozati javaslat 

 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy  

elfogadja az előterjesztés mellékletében érintett szakok Előtanulmányi rendjeinek javasolt 

módosítását. 

 

A végrehajtásért felelős: Molnár Csaba DLA dékán 

Határidő:    a 2017/18-II. (tavaszi) félév kezdete, 2018. január 31. 

 

Kérem a tisztelt Kari Tanácsot az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására. 

 

Budapest, 2018. 01. 18. 

 

Horváth Bálint 

elnök 

 


