Tájékoztató az SZTE BTK Kari Tanulmányi Ügyrendjének az SZTE Tanulmányi és
Vizsgaszabályzata 8.1. pontját kiegészíteni hivatott, korábban felfüggesztett rendelkezésével
kapcsolatos eljárásrendről a 2016117-es tanév tavaszi szemeszterében

Az SZTE kézhez kapta az Emberi Erőforrások Minisztériumának állásfoglalását
az SZTE BTK Kari Tanulmányi Ügyrendjének (továbbiakban: Ügyrend) az SZTE
Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: TVSZ) 8.1. pontját kiegészítő, azonban
alkalmazásában az 112016. (IX. 16.) sz. Dékáni Intézkedéssei felfüggesztett rendelkezésével
kapcsolatban. Az állásfoglalás megerősíti, hogy az SZTE karai jogosultak saját
hatáskörben szabályozni a tanórák látogatásának rendjét. Mivel azonban a felfüggesztett
rendelkezés elfogadásakor abban is megállapodott a BTK Kari Tanács, hogy fél évelteltévei
áttekinti a szabályozás tapasztalatait és szükség esetén változtat, a felfüggesztés visszavonása
helyett felvettem a kapcsolatot az SZTE BTK HÖK képviselőivel e munka elvégzése
érdekében. Ok azonban az SZTE EHÖK kifejezett hozzájárulása nélkül nem partnerek az
Ügyrend felülvizsgálatában, az EHÖK viszont az SZTE szenátusa elé kívánja vinni a kérdést.
Mindennek következtében az alkalmazást felfüggesztő döntésemet kénytelen vagyok
hatályban tartani, ezért további rendelkezésig az előadások látogatásának szabályozása
kérdésében az SZTE TVSZ vonatkozó részében foglaltak az irányadók, me ly az oktatókra
bízza azt, hogy az általuk vezetett kurzusokon megengedik-e a hiányzást, s ha igen milyen
mértékű hiányzást engednek meg. Ezt azonban a félév elején, egyéb a teljesítésre vonatkozó
követelmények mellett, az ETR Coospace felületén minden oktatónak közzé kell tennie.

2. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések
tantárgyi követelmények: a tantárgy teljesítéséhez kapcsolódó közzétett előírások köre, mely
tartalmazza többek között:
- a foglalkozásokon (előadás, szeminárium, gyakorlat) 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 vizsgára bocsáthatóság követelményeit,
- az osztályzat kialakításának módját,
- felhasználható segédletek, irodalom listáját (ajánlott irodalom)
8.4. A tárgy oktatásáért felelős tanszék, illetve oktató legkésőbb a szorgalmi időszak
második
hetének
végéig
a hallgatók
számára
közzéteszi
a tantárgyi
követelményeket, a tantárgyi tematikát és a vizsgáztatás módját az ETR annotációs
felületén.
Mindezekre való tekintettel dékáni utasítás keretében elrendeltem, hogy a BTK minden
oktatója tegye közzé a szorgalmi időszak első két hetének végéig, azaz 2017. február 19.
23 óra 59-ig a Coospace Kurzusszínterek 'Színtér információk' felületén az általa oktatott
kurzus (előadás, szeminárium, gyakorlat) látogatására vonatkozó követelményeket
(megengedett hiányzások száma, igazolás módja, pótlás módja - amennyiben lehetséges a
pótlás), valamint a vizsgára bocsáthatóság és a tárgy teljesítésének egyéb követelményeit.
Amennyiben valaki nem teszi kötelezővé egy előadás látogatását, azt is fel kell tüntetni a
tantárgyi követelmények között.

Kérem mindazonáltal az oktatókat, hogy az Ügyrend felülvizsgált, általunk javasolt
szabályozásánál szigorúbbat lehetőség szerint senki se vezessen be saját előadásai
látogatását illetőleg. Erre azért van szükség, hogy az esetleges hallgatói óraütközések
kezelhetőek legyenek; a BTK vezetése ugyanis változatlanul elkötelezett amellett, hogy aKar
belső szabályait és eljárásrendjeit a hallgatók jogos érdekeinek maximális szem előtt
tartásával határozza meg.

az EMMI hivatkozott állásfoglalása
az SZTE BTK Kari Tanulmányi Ügyrendjének felülvizsgált, kari vezetés által javasolt,
de el nem fogadott szabályozása

Az SZTE BTK Tanulmányi Ügyrendjének a Kar vezetése által az elmúlt hetekben
kidolgozott módosítási javaslata
SZTE TVSZ 8. Fejezet: Tanulmányi kötelezettségek, ismeretellenőrzés
1. Az előadásokon való részvételre vonatkozó követelményeket a kurzus oktatója határozza
meg és a tantárgyi követelmények között teszi közzé a félév elején. Az oktató által
engedélyezett hiányzások száma a kurzusfelvételi időszakot követően nem lehet kevesebb,
mint 6 alkalom, továbbá nem írható elő az előadás kötelező látogatása a kurzusfelvételi
időszakban. Az engedélyezettet meghaladó számú hiányzás esetén a vizsgára bocsátás, illetve
a teljesítés aláírással történő értékelés megtagadható, az ETR-be pedig a „nem értékelhető”
bejegyzés kerül. Amennyiben az oktató a félév elején nem határoz meg az előadásokon való
részvételre vonatkozó követelményeket, úgy a teljesítés igazolását, ill. a vizsgára bocsátást
nem lehet az előadásokon való részvételhez kötni, az előadásokon elhangzottak viszont
minden esetben a számonkérés részét képezik.
Gyakorlati jegyet a szemináriumon, ill. gyakorlaton való részvétel nélkül megszerezni nem
lehet, kivéve, ha a hallgató kedvezményes tanulmányi rendben részesül a kurzus
vonatkozásában. Hiányzás esetén, ha a pótlás lehetséges, azt biztosítani kell. Háromnál több
pótlás nélküli hiányzás esetén az aláírást és értékelést meg kell tagadni („nem értékelhető”).
A hat hetet meghaladó hiányzás esetén a gyakorlat nem teljesíthető, az ETR-be „nem
értékelhető” bejegyzés kerül, a kurzust újból fel kell venni.
A nem heti rendszerességgel tartott foglalkozásokon a hiányzás mértéke a 20%-ot nem
haladhatja meg. Azon szemináriumok és gyakorlatok esetén, melyeknek értékelése
folyamatos számonkérésen alapul, az elégtelen gyakorlati jegy kijavítására csak az adott
tantárgy újbóli felvételével van mód. Azon szemináriumok és gyakorlatok esetén, amelyek
teljesítése nem folyamatos számonkérés (pl. zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat)
alapján történik, egyszer lehetőség van az elégtelen gyakorlati jegy kijavítására. A javítás
módját és határidejét a kurzus oktatója a félév elején a tantárgyi követelményekben teszi
közzé.
A gyakorlati jegyek megszerzésének határideje a szorgalmi időszak vége. Szemináriumi
követelmények (gyakorlati jegyek) teljesítésére a vizsgaidőszakban csak akkor van lehetőség,
ha azt az adott tantárgy oktatója lehetővé teszi.
A tantermi órákon való jelenlét nyilvántartásáról, a hiányzás miatti pótlás módjáról a kurzust
vezető oktató rendelkezik.

