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Nyitó rendelkezések 

A PTE Gyógyszerésztudományi Kar (továbbiakban Kar) Kurrikulum Bizottsága (továbbiakban 

Bizottság) összhangban a PTE működését szabályozó előírásokkal (PTE SZMSZ, PTE 

szabályzatok), valamint a kari szabályzatokkal (GYTK SZMSZ) a Kari Tanács állandó 

bizottságaként, a Kar sajátosságait figyelembe véve működik. Működésének elsődleges célja, 

hogy segítse a kari döntéshozás résztvevőinek munkáját. A Bizottság döntéselőkészítési 

jogairól a Kari SzMSz vonatkozó bekezdései – 24. és 25. § – rendelkeznek. Ennek megfelelően 

a Bizottság döntéselőkészítést végez a Kari Tanács tantervvel kapcsolatos határozataihoz. A 

Bizottság eljárása során tantárgyak tartalmi és formai jellemzőit vizsgálja, a tárgy 

kurrikulumban elfoglalt helyének szempontjából. A Bizottság az adott kérdésekről 

határozatokat hoz, melyek alapján a Kari Tanács döntéseihez javaslatokat állít össze. A 

Bizottság továbbá szakmai szempontból véleményezi a szaklétesítéseket, szakindításokat, 

továbbá véleményez minden, a Karon oklevél, tanúsítvány, kreditigazolás kiadásával járó 

önálló programot, valamint a képzések tanterveit. 

1. § A Kurrikulum Bizottság feladatai és tagjai 

A Bizottság a PTE GYTK Gyógyszerész Szak kurrikulumának karbantartását végzi. 

A Bizottság feladatai az alábbiak: 

(1) A jogszabályi változások nyomon követése (pl.: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a 

felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, 

valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és 

kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról) 

(2) A tanterv karbantartása, a korszerű képzési követelményeknek, igényeknek való 

megfeleltetése, valamint a tantervben szereplő tantárgytípusok (kötelező, elektív, fakultatív) 

rendeletben előírt arányainak megtartása. 

(3) A Kurrikulumot érintő változások és kérések (pl.: tárgyfelelős változás, csoportméret 

változtatás) esetén azok gyakorlati alkalmazhatóságának értékelése együttműködésben a 

Tanulmányi Hivatal munkatársaival. 

(4) A tantárgyak minősítése, azok besorolása a tanterv kötelezően teljesítendő, kötelezően 

választható, illetve szabadon választható moduljaiba, továbbá a besorolás szabályainak 

kidolgozása és közzététele; 
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(5) A PTE GYTK által meghirdetett graduális képzések tanterveinek módosítása, összeállítása 

és továbbítása a Kari Tanács számára, amely a kérdés döntéshozó fóruma; 

(6) Kurzusok felajánlása és befogadása a PTE Campus kredit csomagból, illetve a befogadás és 

felajánlás módjának meghatározása a PTE SZMSZ- és a TVSZ vonatkozó szabályai alapján. 

(7) A szaklétesítések, szakindítások, a Karon oklevél, tanúsítvány, kreditigazolás kiadásával 

járó önálló programok és tantervek szakmai szempontból történő véleményezése. 

A Bizottság tagjai: 

(1) A Bizottság elnökét és tagjait a dékán előterjesztése alapján a Szervezeti Egységvezetők 

Tanácsa véleményezi, majd a Kari Tanács döntési jogkörében hagyja jóvá. 

(2) A Bizottság tagjairól a kari SZMSZ szerint kari választáson döntenek. 

(3) A Bizottság tagjainak mandátuma egy dékáni periódusra érvényes. Egy személy több 

periódusban is adott bizottság tagja lehet. Az új bizottsági tagoknak legalább egynegyede új 

kell legyen (aki nem szerepelt az előző bizottság tagjai között), ugyanakkor a folytonosság 

érdekében a Bizottság tagjainak legalább egyharmadát az előző bizottsági tagok közül kell 

felkérni. 

(4) A Bizottsági tagság rendesen szűnik meg a mandátum lejártával, rendkívüli módon pedig 

lemondással vagy az egyetemi jogviszony megszűntével. A tagok pótlása a kari SZMSZ szerint 

történik. 

(5) A Bizottság állandó tagja az oktatási dékánhelyettes. A tagok a Bizottság munkája során a 

teljes kurrikulummal kapcsolatos érdekeket, és nem egyéni vagy intézeti érdekeket 

képviselnek. Ennek megfelelően részvételük a Bizottság munkájában akadályoztatás esetén 

nem helyettesíthető. 

(6) A Bizottság létszáma maximum 10 fő lehet. 
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2. § Kérelmezők 

Kurrikulum bizottsági eljárást kezdeményezők köre: 

(1) A PTE GYTK dékánja, illetve oktatási dékánhelyettese; 

(2) A PTE GYTK Gyógyszerész szakának szakvezetése, a szakvezető személyében; 

(3) A PTE GYTK és a PTE többi kara által meghirdetett képzésekhez tartozó tantárgyak 

felelősei, illetve új tantárgyak bejelentése esetén a leendő tantárgyfelelős; 

(4) A PTE ÁOK Tanulmányi Hivatal vezetője; 

3. § Ülésrend, határidők 

(1) PTE GYTK tantárgyfelelősei évente a Tanulmányi Hivatal által üzemeltetett Tárgybejelentő 

felületen (https://admin.aok.pte.hu/targybejelento/) végezhetik el a tárgyak bejelentését, illetve 

a tárgyi jellemzők megváltoztatását. A tárgybejelentési időszak vége február utolsó napja. 

(2) A Bizottság szükség szerint, de évente legalább háromszor ülésezik. Az ülésekre az őszi 

félévben egyszer (ekkor közösen a további kari állandó bizottságokkal: Kreditátviteli Bizottság, 

Kurrikulum Bizottság és Tanulmányi Bizottság), a tavaszi félévben kétszer, a tárgybejelentési 

időszak közepén (február) és a tárgybejelentési időszak lezárultával (április hónap közepén) 

kerül sor. A dékán, illetve a Bizottság elnöke további ülések tartását kezdeményezheti. A 

Bizottságot az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. Össze kell hívni a Bizottság 

ülését 8 napon belül, ha azt a dékán elrendeli.  

(3) A Bizottság üléseire meghívást kap a mindenkori Dékán, a mindenkori szak és program 

felelősök, a dékán helyettesek, a Dékáni Hivatal vezetője és a kari Tanulmányi Csoport 

vezetője. A Bizottság elnöke a Bizottság ülésére tanácskozási joggal esetenként meghívja 

mindazokat, akiknek jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges.  

(4) Az ülést a Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az elnök által felkért bizottsági tag 

vezeti.  

(5) A Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább fele jelen van.  

(6) Amennyiben a Bizottság határozatképtelen, a Bizottság elnöke megkísérli a 

határozatképesség helyreállítását, illetve gondoskodik az újabb ülés 24 órán belüli időpontra 

történő összehívásáról. A megismételt ülés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. 
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(7) Sürgős esetekben a Bizottság elektronikus szavazással is meghozhatja döntését két 

bizottsági ülés közötti időszakban, amennyiben a kérdés a Bizottság elnöke szerint egyszerű 

megítélésű. Elektronikus úton titkos szavazás nem bonyolítható le. Össze kell hívni az ülést a 

Bizottság bármely tagjának kérésére. 

4. § Benyújtandó dokumentumok 

(1) A tantárgybejelentés során megadandó tantárgyi jellemzőket a Tárgybejelentő felület 

(https://admin.aok.pte.hu/targybejelento/) tartalmazza. A tárgybejelentés és -módosítás 

feltétele a tantárgyfelelős által a rendszerben történő véglegesítés. 

(2) A választható tárgyak tantárgyindításokkal kapcsolatos kérelmei a Kurrikulum Bizottsághoz 

futnak be és a Bizottság dönt a tárgy tárgybejelentő rendszerbe történő rögzítéséről, melyet a 

Tanulmányi Hivatal munkatársainak megküld. A további adminisztráció a tantárgyfelelős és a 

Tanulmányi Hivatal között történik.  

5. § A Kurrikulum Bizottság ülése 

(1) Az ülés megnyitása után az elnök megállapítja a Bizottság határozatképességét. Az ülés 

akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van. 

(2) Az előterjesztést a Bizottság elnöke (vagy megbízottja) röviden ismerteti, illetve 

amennyiben az előterjesztés benyújtója az ülésen jelen van, kérelmét szóban is előterjesztheti. 

(3) Ezt követően a Bizottság tagjai az előterjesztés benyújtójához, valamint a jelenlévő 

érintettekhez kérdéseket intézhetnek. Egyenlő szavazat esetén az elnök dönt. Az előterjesztés 

benyújtója az egyéb érintettek észrevételeire az ülés során bármikor reagálhat. 

(4) A Bizottság az ülésen a kérelmek alapján tantárgyak jellemzőit vizsgálja. Az ülés során a 

kérdésekről vitát folytat, melynek lezárásaként szavazást tart, ahol egyszerű többséggel hoz 

határozatot. A Bizottság vizsgálati tevékenysége magában foglalja, de nem korlátozódik az 

alábbiakra: 

a) A Kérelmezők által bejelentett változtatási kérelmek vizsgálata. Ezen belül különösen: 

- az óraszám, a tantárgy modulba sorolása és kreditértékének meghatározása vagy 

megváltoztatása; 

- a tárgyhoz rendelt előfeltétel meghatározása vagy megváltoztatása; 

- a jegykialakítás módjának meghatározása vagy megváltoztatása; 
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- a tárgymeghirdetés ajánlott szemeszterének és ritmusának (őszi / tavaszi) meghatározásával 

vagy annak megváltoztatásával; 

- a tantárgyfelelős megnevezésével vagy megváltoztatásával; 

- a tantárgy címének meghatározásával vagy megváltoztatásával; 

b) valamint a tantárgy meghirdetésével és megszüntetésével kapcsolatos kérelmek vizsgálata. 

A Kari szakvezetéssel történő egyeztetés során 

- az ajánlott tanterv tárgyi összetételének; 

- a tárgyak kreditértékének az egész kurrikulum szempontjából történő vizsgálata. 

c) A PTE Campus-kredit csomagba történő kurzuskiajánlási és -befogadási kérelmek 

vizsgálata. 

Az adott tárgynak a kurrikulumban elfoglalt helyével kapcsolatos formai és tartalmi 

jellemzőinek vizsgálata magába foglalja, de nem korlátozódik az alábbiakra: 

a) Tantárgyleírás; 

b) Tematika; 

c) Hallgatói meghirdetés köre (ajánlott szemeszter, előfeltételek); 

d) Egyéb tartalmi információ (pl. előadási diasor); 

e) Korábban meghirdetésre került tárgyak esetén: 

- a tárgy felvételével kapcsolatos adatok; 

- a számonkérés során észlelt eredményesség adatai; 

- hallgatói elégedettség (feedback) adatok. 

(5) A kurrikulum túlterheltségének elkerülésére, valamint az értékes választható kurzusok 

felvételének elősegítése érdekében a Bizottság nem támogatja a következő elektív és fakultatív 

kurzusok meghirdetését az alább felsorolt, minősített esetekben. A nem támogatott meghirdetés 

esetén a Bizottság a kurzust meghirdető tantárgyfelelős számára a kurzus oktatásának (beleértve 

a tematikát, az oktatás időpontját és helyét) valamint a számonkérés módjának áttekintését 

javasolja. 

- A két utolsó – a kurzus oktatása szempontjából releváns – szemeszterben megfelelő 

hallgatói jelentkezés hiányában szüneteltetett kurzusok; 

- A két utolsó – a kurzus oktatása szempontjából releváns – szemeszterben a tantárgyfelelős 

által szüneteltetett kurzusok; 
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- A tantárgyfelelős által a Tanulmányi Hivatal kétszeri figyelmeztetése ellenére sem 

véglegesített kurzusok. 

(6) Ha a hallgatói létszám és a számonkérés eredményei alapján felmerül a tantárgy által 

támasztott követelmények aránytalansága ("ingyen kredit" vagy "követelmény nélküli 

kurzusok", esetleg magas lemorzsolódási arány), vagy a hallgatói feedback adatok alapján 

megkérdőjelezhető az oktatás színvonala. 

(7) A Kurrikulum Bizottság a tanterv szempontjából fontosnak ítélt tematikájú tantárgyak 

megtartása érdekében javaslatot tehet a tantárgyfelelősnek, valamint a szakmai vagy 

oktatásszervezési szempontból illetékes szervezeti egység vezetőjének, a tantárgyfelelős 

személyének, a tantárgy szervezeti egységhez tartozásának vagy más jellemzőjének 

módosítására. 

(8) Elektív és fakultatív tantárgyak kreditértékének meghatározásánál a Bizottság a tantárgy 

kontaktóráinak számát veszi alapul, de az egyes tantárgyak kreditértéke – különleges 

kivételektől eltekintve – nem haladhatja meg a 2-t. 

(9) Kreditérték nélküli ("0 kredites") új tantárgyak meghirdetését jogszabály tiltja. A hasznos 

hallgatói szabadidős elfoglaltságok nem tehetők a kurrikulum részévé, ill. az elektronikus 

tanulmányi rendszerben nem kezelhetőek. 

(10) Szabadon választható (fakultatív) tantárgyak kötelezően választhatóvá (elektívvé) 

minősítésének szempontjai: 

- A tantárgy jelentősége a képzés kurrikulumában; 

- A tantárgy sikeressége a kérelmet megelőző 2 tanévben (nem volt szüneteltetve a 

tantárgyfelelős kérésére vagy a jelentkezők alacsony száma miatt, megfelelő jelentkezői 

létszám); 

- A tantárgy tartós oktatására alkalmas, akkreditációs kritériumoknak megfelelő 

dokumentált nyelvtudással rendelkező oktatók megléte; 

- A tantárgyfelelős tantárgybejelentéssel és a Tanulmányi Hivatallal való ügyintézéssel 

kapcsolatos fegyelme, tantárgyfelelősi kötelezettségeinek teljesítése; 

- A tantárgy mindegyik képzési nyelven (de legalább magyarul és angolul vagy németül, 

úgy, hogy az másik idegen tannyelvű hallgatók számára nyitott legyen a tárgy felvétel.) 

meghirdetésre kerül. 
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6. § Határozathozatal és emlékeztető 

 (1) A Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az a javaslat válik határozattá, amelyhez a Bizottság elnöke (illetve 

a mindenkori levezető elnök) csatlakozott.  

(2) A Bizottság a határozathozataltól számított 3 munkanapon belül értesíti a döntéséről a 

Dékánt. 

(3) A Bizottság üléseiről a tanácskozás lényegét, valamint a hozott határozatokat rögzítő írásos 

emlékeztető készül. 

6. § Eljárási díj 

(1) A Kérelmezőket a Bizottság tevékenységével kapcsolatban eljárási díj nem terheli. 

7. § A Tanulmányi Hivatal eljárásrendje 

A Tanulmányi Hivatal és a Kari Informatikai Csoport az alábbiak szerint támogatja a Bizottság 

munkáját: 

- üzemelteti a Tárgybejelentő oldalt; 

- kezeli a Tárgybejelentő rendszer adatbázisát; 

- lekérdezéseket, kimutatásokat készít a Bizottság döntéseinek előkészítéséhez; 

- továbbítja a Bizottság felé a Tárgybejelentő rendszerben rögzített kérelmeket. 

A Tanulmányi Hivatal minden évben legkésőbb április 15-éig elküldi a Bizottságnak a 

Tantárgybejelentőben megadott kérelmek összefoglalását, valamint a következő 

dokumentumokat: 

- Az elektív és fakultatív kurzusok listáját, hallgatói létszámadatait és vizsgaeredményeit. 

- A két utolsó – a kurzus oktatása szempontjából releváns – szemeszterben szüneteltetett vagy 

alacsony hallgató jelentkezés miatt nem indított kurzusok listáját; 

- A tantárgyfelelős által a Tanulmányi Hivatal kétszeri figyelmeztetése ellenére a nem 

véglegesített kurzusok listáját; 

- A hallgatói feedback eredményeket. 

 

 

 



9 
 

Pécs, 2019. szeptember 1.  
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a Bizottság elnöke 


