4/2013. (XII. 10.) sz. dékáni utasítás
a specializációk közötti választási eljárásról
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rend 39. § (1) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom
ki:

I. fejezet Az utasítás célja és hatálya
1. § Az utasítás célja, hogy szabályozza
(1) a specializációk közötti választási eljárást (továbbiakban: választási eljárás)
az alap- és mesterképzéseken;
(2) az utólagos – választási eljáráson kívüli – specializációhoz hozzárendelést,
valamint
(3) a specializációhoz történt hozzárendelés megváltoztatását (a specializációk
közötti átjárást).
2. § Az utasítás hatálya kiterjed
(1) az alapképzési szakok 3. § (1) szerinti feltételeknek megfelelő, a specializációk közötti választásra jogosult hallgatóira, továbbá
(2) a mesterképzési szakok hallgatóira,
(3) a szakirányfelelősökre,
(4) a specializációkat gondozó tanszékek vezetőire,
(5) az oktatási dékánhelyettesre,
(6) a Dékáni Hivatalra.
3. § A specializációk közötti választásra jogosult hallgató (továbbiakban: jelentkező)
(1) Alapképzési szakok esetén az a hallgató jogosult az 1. § szerinti eljárásokban részt venni, aki a következőkben felsorolt összes követelményeknek
együttesen megfelel:
(a) legalább 90 kreditponttal rendelkezik,
(b) eredményesen teljesítette a Matematika tárgyból előírt szigorlatot,
(c) megfelel az általa választani kívánt specializációkhoz rendelt, a 8. §
(2)(g) szerint előírt bemeneti feltételeknek.
(2) Mesterképzési szakok esetén az a hallgató jogosult az 1. § szerinti eljárásokban részt venni, aki
(a) a Kar által gondozott valamely mesterképzésére az országos felvételi eljárásban jelentkezést nyújtott be vagy

(b) a Kar által gondozott valamely mesterképzésen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

II. fejezet A választási eljárási részei, lebonyolítói
4. § A választási eljárás része
(1) a specializációk meghirdetése,
(2) a specializációk bemutatkozása,
(3) a specializációkra történő jelentkezés,
(4) a jelentkezők besorolása,
(5) a felvételi döntés.
5. § A választási eljárást a Dékáni Hivatal (továbbiakban: Hivatal) bonyolítja le.

III. fejezet A specializációk meghirdetése,
a Szakirányválasztási Tájékoztató
6. § A specializációk meghirdetése azoknak a Szakirányválasztási Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján történő közzétételével valósul meg.
7. § Adatszolgáltatás a Tájékoztatóhoz
(1) A specializációt gondozó tanszék és a szakirányfelelős adatot szolgáltat Tájékoztató összeállításához, továbbá a jelentkezéshez kapcsolódó eljáráshoz
és ennek keretében a kari nyilvántartás létrehozásához a Hivatal számára.
(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért a specializációt gondozó
tanszék vezetője és a szakirányfelelős együttesen felelős.
(3) Az adatszolgáltatás határideje
(a) az alapképzési szakok tavaszi félévben történő választási eljárása esetén
a tavaszi félév 5. oktatási hetének első munkanapja;
(b) a februárban induló mesterképzésekre vonatkozóan a képzés indítását
megelőző év november 15. napja;
(c) a szeptemberben induló mesterképzésekre vonatkozóan ugyanazon év
május 15. napja.
(4) A Hivatal gondoskodik a Tájékoztató elektronikus formában történő közzétételéről
(a) a februárban induló mesterképzésekre vonatkozóan a képzés indítását
megelőző év november 30. napjáig;
(b) a szeptemberben induló mesterképzésekre vonatkozóan a képzés indítási évében május 31. napjáig;
(c) az alapképzési szakok esetén a tavaszi félév 6. oktatási hetének első
munkanapjáig.
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(5) A Hivatal a Tájékoztatóban megjelentetett hirdetményeket kiegészítő, módosító közleményt – a specializációt gondozó tanszékek által legkésőbb a
jelentkezési határidőt 10 nappal megelőzően közölt adatok alapján – legkésőbb a jelentkezési határidőt 5 nappal megelőzően tehet közzé.
(6) A Hivatal a Tájékoztató teljes tartalmát a kar hivatalos honlapján mindenki
számára hozzáférhető formában közzéteszi, és erről értesíti a 2. § (3) és 2. §
(4) szerinti személyeket.
(7) A Hivatal a Tájékoztató kiegészítését tartalmazó közleményt – amennyiben
ilyen megjelenik – teljes terjedelemben, a kar hivatalos honlapján mindenki
számára hozzáférhető formában közzéteszi, és erről értesíti a 2. § (3) és 2. §
(4) szerinti személyeket.
(8) A Tájékoztató a kari hallgatói képviselet lapjában nyomtatott formában is
megjelentethető.
(9) A Hivatal gondoskodik arról, hogy a tájékoztató teljes tartalma legalább 5
évig visszakereshető legyen.
8. § A Tájékoztató tartalma
(1) A Tájékoztatóban megjelenő hirdetmény tartalmazza azt az adott választási eljárásban maximális felvehető hallgatói kapacitást, amelyet a specializációt gondozó tanszék – a rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételeket
figyelembe véve – specializációnként, az adott időszakban meghirdet, valamint azt a minimális felvételi létszámot, mely a specializáció indításának
feltétele.
(2) A Tájékoztató a specializációt gondozó tanszék által meghirdetett minden
egyes specializációra vonatkozóan tartalmazza
(a) a specializáció képzési célját,
(b) a specializációban megszerezhető főbb ismereteket és kompetenciákat,
(c) a specializációért felelős Tanszék megnevezését,
(d) a specializációt gondozó Tanszék(ek) megnevezését,
(e) a specializációért felelős szakirányfelelős nevét és elérhetőségeit,
(f) a specializáció bemutatkozó előadásainak időpontjait (csak alapképzési
szakok esetén),
(g) kizárólag alapképzési szakok esetén a specializációra történő felvétel –
szükséges, de nem elégséges – bemeneti feltételeit, mely feltételként valamely tárgyak (legfeljebb kettő) teljesítése vagy valamely tárgy legalább megadott eredményű teljesítése vagy minimálisan elérendő pontszám vagy ezek kombinációja adható meg,
(h) a jelentkezők rangsorolásának elveivel, a rangsorolás módjával kapcsolatos információkat,
(i) a képzés nyelvét, amennyiben az nem magyar,
(j) a pontszámítás módját a 14. § előírásai szerinti valamely lehetőség szerint,
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(k) a választás szempontjából fontosnak ítélt, egyéb információkat.
(3) Az (1) bekezdés szerinti maximális hallgatói kapacitás összlétszáma nem
haladhatja meg
(a) az alapképzésben meghirdetett specializációk esetén a specializációt
gondozó tanszék(ek) teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos
fokozattal rendelkező oktatóinak 10-szeresét,
(b) a mesterképzésben meghirdetett specializációk esetén a specializációt
gondozó tanszék(ek) teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos
fokozattal rendelkező oktatóinak 5-szörösét.
(4) Az (1) bekezdés szerinti minimális felvételi létszám egy választási eljárásban
(a) az alapképzésben meghirdetett specializációk esetén 10,
(b) a mesterképzésben meghirdetett specializációk esetén 5
főnél kevesebb nem lehet.

IV. fejezet Választási eljárások
9. § Választási eljárások fajtái
(1) A specializációk közötti választási eljárás lehet általános és rendkívüli.
(2) Az általános választási eljárás
(a) alapképzési szakok esetén a tanév tavaszi félévében,
(b) mesterképzési szakok esetén az országos általános és keresztféléves felvételi eljárásához kapcsolódóan
kerül lebonyolításra.
(3) A rendkívüli választási eljárás az általános választási eljáráson kívül bármikor, a hallgató írásban benyújtott kérelmére folytatható le.
(4) A rendkívüli választási eljárás
(a) specializációhoz történő utólagos hozzárendelésre vagy
(b) valamely specializációról történő elbocsátásra és egy másik specializációhoz történő felvételre
irányulhat. A rendkívüli választási eljárás szabályait a 13. § tartalmazza.
10. § Specializációk bemutatkozása az alapképzési szakokon
(1) A specializációt gondozó tanszékek a szakirányfelelőssel együtt a Tájékoztatóban meghirdetettek szerint bemutatkozó előadás(oka)t tartanak.
(2) A bemutatkozó előadást – a választásra jogosult hallgatók mintatantervi
órarendi elfoglaltságaira való fokozott figyelemmel – úgy kell megszervezni, hogy azon minden érdeklődő részt vehessen, továbbá a választást
meghatározó minden szükséges információhoz hozzájuthasson.
(3) A bemutatkozó előadások helyszínét és időpontját az azokat szervező tanszékek honlapjukon is közzéteszik.
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11. § Specializációk bemutatkozása a mesterképzési szakokon
(1) A specializációt gondozó tanszék a szakirányfelelőssel egyeztetve a tanszék(ek) honlapján tájékoztató anyagokat tesznek közzé.
(2) A specializációt gondozó tanszékek a szakirányfelelőssel egyeztetve a jelentkezési időszak alatt tájékoztató előadást tarthatnak.
12. § Jelentkezés a specializációkra
(1) A specializációkra történő jelentkezés
(a) alapképzési szakok esetén a hallgatói információs rendszeren (a
NEPTUN.net rendszeren) keresztül,
(b) mesterképzési szakok esetén a kar honlapjáról letölthető jelentkezési
lap kitöltésével, a jelentkező általi aláírásával és a Hivatalba történő eljuttatásával
történik.
(2) A jelentkező
(a) alapképzési szakok esetén legfeljebb három,
(b) mesterképzési szakok esetén legfeljebb három
specializációt jelölhet meg, egyidejűleg jelezve, hogy milyen sorrendben
kéri azok elbírálását.
(3) A jelentkezési időszak
(a) alapképzési szakok esetén a tavaszi félév vizsgaidőszakának első napján 0:00 órakor kezdődik és vizsgaidőszak utolsó napját követő 5. munkanap 18:00 óráig
(b) mesterképzési szakok esetén az általános, ill. a keresztféléves felvételi
eljárással azonos időben kezdődik és a félév kezdetét megelőző 10. naptári nap 12:00 óráig
tart.
(4) A jelentkezési időszak végéig a jelentkezőnek lehetősége van az általa
megadott jelentkezési sorrend módosítására.
(5) Azok a hallgatók, akik felvételt nyertek a kar valamely mesterképzésére,
de a megadott határidőig nem nyújtottak be jelentkezést valamely specializációra, rendkívüli választási eljárás keretében kérhetik specializációhoz
rendelésüket.
13. § A rendkívüli választási eljárás
(1) A rendkívüli választási eljárásban a kar valamely alapképzési szakjának
hallgatója kérheti az 1. melléklet szerinti űrlap kitöltésével és a NEPTUN.net
rendszeren keresztül kérelemként történő benyújtásával, egy általa megjelölt specializációhoz történő utólagos hozzárendelését, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek
(a) a hallgató a 3. § (1) előírásai szerint jogosult a specializációk közötti választásra,
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(b) a specializációt gondozó tanszéknek – a kérelem benyújtásakor – van
szabad kapacitása a 8. § (3) előírásai szerint,
(c) a specializációt gondozó tanszék által a meghirdetési időszakban a 8. §
(1) szerint megadott maximális létszámot nem töltötte be,
(d) a hallgató megfelel a specializációt gondozó tanszék által a 8. § (2)(g)
szerint előírt feltételeknek,
(e) a specializációt gondozó tanszék fogadja a hallgatót.
(2) A rendkívüli választási eljárásban a kar valamely alapképzési szakjának
hallgatója kérheti a 2. melléklet szerinti űrlap kitöltésével és a NEPTUN.net
rendszeren keresztül kérelemként történő benyújtásával, az aktuális specializációról történő elbocsátását és egy másik, általa választott specializációhoz történő hozzárendelését, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek
(a) a választott specializációt gondozó tanszéknek – a kérelem benyújtásakor – van szabad kapacitása a 8. § (3) előírásai szerint,
(b) a választott specializációt gondozó tanszék által a meghirdetési időszakban a 8. § (1) szerint megadott maximális létszámot nem töltötte be,
(c) a hallgató megfelel a választott specializációt gondozó tanszék által a 8.
§ (2)(g) szerint előírt feltételeknek,
(d) az aktuális specializációt gondozó tanszék hozzájárul hallgató specializációról történő elbocsátásához,
(e) a választott specializációt gondozó tanszék fogadja a hallgatót.
(3) A rendkívüli választási eljárásban a kar valamely mesterképzési szakjának
hallgatója kérheti a 3. melléklet szerinti űrlap kitöltésével és a NEPTUN.net
rendszeren keresztül kérelemként történő benyújtásával, az aktuális specializációról történő elbocsátását és egy másik, általa választott specializációhoz történő hozzárendelését, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek
(a) a választott specializációt gondozó tanszéknek – a kérelem benyújtásakor – van szabad kapacitása a 8. § (3) előírásai szerint,
(b) a választott specializációt gondozó tanszék által a meghirdetési időszakban a 8. § (1) szerint megadott maximális létszámot nem töltötte be,
(c) az aktuális specializációt gondozó tanszék hozzájárul hallgató specializációról történő elbocsátásához,
(d) a specializációt gondozó tanszék fogadja a hallgatót.
(4) A rendkívüli választási eljárás keretében benyújtott kérelmekről a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.
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V. fejezet Pontszámítás
14. § Pontszámítás a választási eljárásában. A jelentkező minden jelentkezése (általa megjelölt specializáció) esetén a teljesítményét pontszámmal kell értékelni,
amelyet a következők szerint kell számítani.
(1) Alapképzési szakok hallgatói esetén
(a) a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó, kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag 100-szorosa vagy
(b) a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó, kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag és a specializációhoz a 8. § (2)(g) szerint megadott tárgy
(tárgyak) eredményének (eredményei számtani középértékének) a
szakirányt gondozó tanszék és a szakirányfelelős által megadott súlyozású átlagának 100-szorosa.
(2) Mesterképzési szakok hallgatói esetén
(a) az országos felvételi eljárásban a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint meghatározott felvételi összpontszám vagy
(b) az országos felvételi eljárásban a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint meghatározott felvételi összpontszám 0,8-szeresének és a felvételi
elbeszélgetés során a szakdolgozat ismertetés tartalmára, valamint a
felvételi bizottság által feltett kérdésekre adott válaszokra kapott pontszám összege.
(3) A kétfajta számítási módszer közül az adott specializáció esetén azt kell alkalmazni, amit a specializációt gondozó tanszék a Tájékoztatóban megadott. Ennek hiányában alapképzési szakok esetén az (1)(a), mesterképzési
szakok esetén a (2)(a) szerint kell eljárni.

VI. fejezet A besorolási eljárás és döntés.
Hozzárendelés a specializációhoz
15. § A besorolási eljárás
(1) A besorolási eljárásban az oktatási dékánhelyettes, a Hivatal, továbbá a
szakirányfelelősök és a specializációt gondozó tanszékek vezetői vesznek
részt.
(2) A besorolási eljárás rendjét a jelen utasítás 4. melléklete tartalmazza.
(3) A besorolási döntés előkészítéseként a Hivatal – a rendelkezésre álló adatok alapján – tervezetet készít az egyes specializációkhoz rendelendő hallgatók számáról. A javaslatot a Hivatal megküldi a szakirányfelelősöknek
és a specializációt gondozó tanszékek vezetőinek.
(4) A tervezet alapján a szakirányfelelős és a specializációt gondozó tanszék
vezetője – a Hivatal felhívására – együttesen egy alkalommal kezdeményezhetik
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(a) a Tájékoztatóban megadott maximális felvehető létszám emelését legfeljebb a 8. § (3) bekezdés szerinti felső korlátig;
(b) minőségi követelményként minimálisan elérendő pontszám megadását
vagy a korábban megadott pontszám módosítását.
(5) A (4) szerinti javaslat alapján a Hivatal újabb besorolási tervezetet készít.
(6) A szakirányfelelős és a specializációt gondozó tanszék vezetője a (4) szerinti adatokat a Hivatal által megadott határidőig köteles továbbítani a Hivatalnak.
(7) A besorolási döntésben a Hivatal azt állapítja meg, hogy a jelentkező a jelentkezési kérelmében megjelölt és rangsorolt specializációk közül mely
esetében érte el a felvételhez szükséges ponthatárt. Egyazon választási eljárásban a jelentkező az általa meghatározott rangsor alapján csak egy jelentkezési helyre sorolható be.
(8) A végleges besorolási döntést a Hivatal
(a) alapképzési szakok esetén, továbbá mesterképzési szakok esetén az általános felvételi eljáráshoz kapcsolódóan a választási eljárás utolsó napját követő 8. munkanap 16:00 óráig
(b) mesterképzési szakok esetén a keresztféléves felvételi eljáráshoz kapcsolódóan a regisztrációs hét első napját megelőző munkanap 16:00 óráig
a Kar honlapján közzéteszi.
(9) Azok a jelentkezők, akik egyik általuk megjelölt specializációra sem kerültek besorolásra, a 13. § szerinti eljárásban kérhetik specializációhoz való
hozzárendelésüket.
16. § Hozzárendelés a specializációhoz
(1) A Hivatal a besorolási döntést elektronikus levélben és – amennyiben lehetséges – a NEPTUN.net rendszeren keresztül közli a jelentkezővel.
(2) A döntés indokolásának tartalmaznia kell a jelentkező valamennyi jelentkezésére vonatkozóan a jelentkező pontszámát.
(3) A besorolási döntés alapján a Hivatal kezdeményei a Központi Tanulmányi Hivatalon keresztül a jelentkező hallgató azon specializációhoz történő
hozzárendelését, amelyre besorolást nyert.

VII. fejezet A mesterképzésekre vonatkozó különös szabályok
17. § Mesterképzések specializációi közötti választási eljárás sajátosságai
(1) A mesterképzések esetében a 15. § szerinti eljárásra csak a keresztféléves
felvételi eljárásban kerül sor.
(2) Az általános felvételi eljárásban csak azokra a specializációkra lehet jelentkezni, amelyek
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(a) a keresztféléves felvételi eljárásban elérték az indításukhoz szükséges
minimális létszámot és
(b) rendelkeznek még szabad kapacitással.
(3) Az általános felvételi eljárásban mesterképzésre felvett jelentkezőt az általa
megjelölt rangsor szerinti első olyan specializációra kell besorolni, amely
megfelel a (2) bekezdésben leírt feltételeknek.
(4) A hozzárendelést a 16. § szerint kell végrehajtani.
18. § Kivételes eljárás
(1) A mesterképzések specializációi közötti választás során a specializációt
gondozó tanszék vezetője és a szakirányfelelős együttes kérésére, az oktatási dékánhelyettes egyedi engedélye alapján az általános felvételi eljárásban olyan specializáció is meghirdethető, amely nem felel meg a 17. § (2)(a)
feltételnek.
(2) Az (1) szerint meghirdetett specializáció indításának feltétele, hogy az oda
besorolt jelentkezők száma elérje az 5 főt.
(3) A besorolást és hozzárendelést a 16. § szerint kell végrehajtani.

VIII. fejezet A jogorvoslat joga
19. § Jogorvoslat az általános választási eljárásban
(1) A 15. §, 16. §, 17. §, és 18. § alapján meghozott döntések ellen a jelentkező
fellebbezéssel élhet a 16. § (1) szerinti döntés kézhezvételétől számított 8,
de legkésőbb a besorolási döntések 15. § (8) szerinti közzétételétől számított 15 naptári napon belül.
(2) A fellebbezést a Kari Tanulmányi Bizottság bírálja el a benyújtástól számított 8 napon belül, döntéséről a jelentkezőt és a Hivatalt elektronikus levélben értesíti. A Hivatal a döntésnek megfelelően kezdeményezi a hallgató
specializációhoz rendelését, amennyiben azt a jelentkező a döntés ismeretében kéri. A döntés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.
20. § Jogorvoslat a rendkívüli választási eljárásban
(1) A 13. § szerinti eljárás keretében meghozott döntések esetében jogorvoslattal élni nem lehet.

IX. fejezet Záró rendelkezések
21. § Felhatalmazó rendelkezések
(1) Az utasítás végrehajtásáért az oktatási dékánhelyettes felelős.
(2) Felhatalmazást kap az oktatási dékánhelyettes, hogy
(a) az utasítás végrehajtása érdekében egyes kérdéseket körlevélben szabályozzon,
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(b) az utasításban nem szabályozott, egyedi elbírálást igénylő esetekben
egyedi döntéseket hozzon.
22. § Hatályba léptető rendelkezések
(1) Ez az utasítás 2013. december 11. napján lép hatályba.
(2) Ezen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat veszítik a specializációk közötti választásról (szakirányválasztásról) szóló korábbi szabályzatok, utasítások és körlevelek.
23. § Átmeneti rendelkezések
(1) Azon mesterképzési szakokon, ahol a tanterv két specializáció választását
írja elő
(a) a specializációkra a 8. § (4)(b) pontban előírt létszámnál kisebb alsó létszámhatár is megállapítható,
(b) a 4. melléklet szerinti eljárást kettős besorolással kell lefolytatni és az eljárás során – ha alsó létszámhatárt nem írtak elő – a 7. lépést figyelmen
kívül kell hagyni,
(c) a jelentkezőt az első két olyan specializációra kell besorolni, amelyek
feltételeinek eleget tesz és az adott specializáció indítható.

Budapest, 2013. december 10.

Dr. Czigány Tibor
egyetemi tanár, dékán
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1. melléklet a 4/2013. dékáni utasításhoz

KÉRELEM
specializációhoz történő hozzárendeléshez (rendkívüli eljárásban, alapszakon)
Alulírott …………………..………………………………………………... |__|__|__|__|__|__|
(családi és utónév)

(NEPTUN kód)

a(z)……………………………..…………………………………………szak hallgatója, utólagosan
jelentkezem a(z) ………………………………………………………………………. specializációra.
Hallgatói jogviszonyom kezdete: …………………………………………
(tanév és félév)

Kijelentem, hogy a választáshoz szükséges feltételeknek mindenben eleget tettem.
érdemjegy

megszerzés dátuma

Matematika szigorlat:

………………………(….)

…………………………..

………………………………………

………………………(….)

…………………………..

………………………………………

………………………(….)

…………………………..

Megszerzett kreditek száma:

|__|__|__| (a kérvény kitöltésekor)

Görgetett átlag:

|__|,|__|__| (a kérvény kitöltésekor)

1. kritérium tárgy

2. kritérium tárgy (ha van)

A hallgató specializációhoz történő hozzárendelését támogatom.
P.H.
……………………………………………………
szakirányfelelős

……………………………………………………
specializációt gondozó tanszék vezetője

Kelt Budapesten, a 20…… év ……………………….. hónap ………. napján.
……………………………………………………
hallgató
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2. melléklet a 4/2013. dékáni utasításhoz

KÉRELEM
specializációhoz történő hozzárendelés módosításra (alapszak)
Alulírott …………………..………………………………………………... |__|__|__|__|__|__|
(családi és utónév)

(NEPTUN kód)

a(z)………………………………..………………………………………………szak hallgatója, kérem
elbocsátásomat a(z) ………………………………………………………..………. specializációról.
Tudomásul veszem a hallgató specializációról történő elbocsátását.
P.H.
……………………………………………………
szakirányfelelős

……………………………………………………
specializációt gondozó tanszék vezetője

Egyidejűleg kérem hozzárendelésemet a(z)
……………………………………………………………………………….…………….. specializációhoz.
Kijelentem, hogy a megadott specializáció Tájékoztatóban előírt követelményeit teljesítettem.
érdemjegy

megszerzés dátuma

………………………………………

………………………(….)

…………………………..

………………………………………

………………………(….)

…………………………..

Görgetett átlag:

|__|,|__|__| (a kérvény kitöltésekor)

1. kritérium tárgy

2. kritérium tárgy (ha van)

Hozzájárulok a hallgató specializációhoz történő hozzárendeléséhez.
P.H.
……………………………………………………
szakirányfelelős

……………………………………………………
specializációt gondozó tanszék vezetője

Kelt Budapesten, a 20…… év ……………………….. hónap ………. napján.

……………………………………………………
hallgató
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3. melléklet a 4/2013. dékáni utasításhoz

KÉRELEM
specializációhoz történő hozzárendelés módosításra (mesterszak)
Alulírott …………………..………………………………………………... |__|__|__|__|__|__|
(családi és utónév)

(NEPTUN kód)

a(z)………………………………..………………………………………………szak hallgatója, kérem
elbocsátásomat a(z) ………………………………………………………..………. specializációról.
Tudomásul veszem a hallgató specializációról történő elbocsátását.

P.H.
……………………………………………………
szakirányfelelős

……………………………………………………
specializációt gondozó tanszék vezetője

Egyidejűleg kérem hozzárendelésemet a(z)
……………………………………………………………………………….…………….. specializációhoz.
Kijelentem, hogy a megadott specializációhoz a Tájékoztatóban előírt felvételi
követelményeket teljesítettem.
Tájékoztató szerint számított pontszám: |__|__|__| (a kérvény kitöltésekor)
Hozzájárulok a hallgató specializációhoz történő hozzárendeléséhez.
P.H.
……………………………………………………
szakirányfelelős

……………………………………………………
specializációt gondozó tanszék vezetője

Kelt Budapesten, a 20…… év ……………………….. hónap ………. napján.

……………………………………………………
hallgató
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4. melléklet a 4/2013. dékáni utasításhoz
A besorolási eljárást a következő lépések szerint kell lefolytatni.
1. A Hivatal a jelentkezőket minden jelentkezési helyükön a Tájékoztatóban
meghatározott módon számított pontszám szerint csökkenő sorrendbe állítja
(csökkenőpontos lista).
2. Az csökkenőpontos listában megjelöli azokat a jelentkezőket, akik a specializációra megadott maximális kapacitáson belül vannak és pontszámuk az előírt
minimális értéket eléri vagy meghaladja.
3. A 2. szerinti listát a 15. § (4) szerint megküldi a specializációkat gondozó tanszékeknek és a szakirányfelelősöknek.
4. A 15. § (4) szerint kapott adatok alapján a Hivatal új csökkenőpontos listát készít.
5. A maximális kapacitást meghaladó vagy a megadott minimális pontszámot el
nem érő jelentkezőket átsorolja a sorrendben következő jelentkezési helyükre.
6. A Hivatal a 2. szerint csökkenőpontos listát készít.
7. A Hivatal azon specializációk jelentkezőit, ahol a jelentkezők száma nem érte
el az indításhoz szükséges minimális értéket, átsorolja a sorrendben következő
jelentkezési helyre. E specializációk az eljárás további szakaszában nem vesznek részt, ezekre hallgató nem sorolható át.
8. A Hivatal a 2. szerint csökkenőpontos listát készít.
9. A maximális kapacitást meghaladó vagy a megadott minimális pontszámot el
nem érő jelentkezőket átsorolja a sorrendben következő jelentkezési helyükre.
10. A 8. és 9. pontbeli eljárás szükség szerint ismételendő.
11. A Hivatal elkészíti a végleges besorolási döntést, mely a következők egyike
lehet
alapképzési szakokon
a) besorolva az 1. helyen megjelölt specializációra
b) besorolva a 2. helyen megjelölt specializációra
c) besorolva a 3. helyen megjelölt specializációra
d) nem nyert besorolást egyik megjelölt specializációra sem
mesterképzési szakokon
a) besorolva az 1. helyen megjelölt specializációra
b) besorolva a 2. helyen megjelölt specializációra
c) besorolva a 3. helyen megjelölt specializációra
d) nem nyert besorolást egyik megjelölt specializációra sem
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