Tájékoztató a tantárgyi elemek kezeléséről kötelező tantárgyak tantárgyfelelősei
számára
A kötelező tantárgyak bejelentése és meghirdetése az adott szakhoz kapcsolódó tanterv
alapján történik. A tanterv elfogadása és módosítása, a tantervi kérdéseket érintő döntések
meghozatala a Kari Tanács feladata, melyet előkészítő bizottsága, a Kurrikulum Bizottság
segítségével lát el.
A Kurrikulum Bizottság a hozzá beérkezett tantárgybejelentéseket és tantervi módosítási
javaslatokat a hatályos jogszabályok, a képzési és kimeneti követelmények, valamint a
szakindítási anyag ismeretében és azok betartásával megtárgyalja, véleményezi, majd
javaslatot tesz a Kari Tanácsnak azok elfogadására vagy elutasítására.
1. A tantárgyakhoz kapcsolódó alábbi tantárgyi elemek esetében szükséges a
Kurrikulum Bizottság hozzájárulása és kizárólag felmenő rendszerben vezethetők be:
a) a tantárgyak heti (vagy félévi) tanóraszáma (előadás + gyakorlat + szeminárium
bontásban)
b) a tantárgy kreditértéke
c) az ellenőrzés típusa (aláírás, félévközi jegy vagy vizsgajegy)
d) a tantárgy meghirdetésének félévei (őszi és/vagy tavaszi), a képzés során javasolt félév
e) a tantárgy modulhoz és szakhoz rendelése
f) az előfeltételi rend
Ezeket a tantárgyi adatokat minden év februárjában (február 1. és február 28. között) kell
bejelenteni a tantárgybejelentő felületen minden kötelező tantárgy esetében, akkor is, ha a
tantárgyi adatok nem változnak. Amennyiben a fenti adatok bármelyikét illetően módosítási
kérés érkezik a tantárgybejelentő űrlapon, a Kurrikulum Bizottság hatáskörébe tartozik annak
feldolgozása, előterjesztése a Kari Tanács számára.
Ezek az adatok a felmenő rendszertől eltérően, sem szemeszter közben, sem a szemeszter
kezdetét megelőzően nem változtathatók.
2. A tantárgyakhoz kapcsolódó alábbi tantárgyi elemek esetében szükséges a
Kurrikulum Bizottság hozzájárulása, és felmenő rendszertől eltekintve bevezethetők:
a) a tantárgy címének a tantárgy lényegét nem érintő változtatása
b) a tantárgyfelelős személye (A tantárgybejelentési időszakon kívül kizárólag az oktatási
dékánhelyettes, a szakvezető és a Tanulmányi Hivatal értesítése szükséges. A
kinevezés és a kinevezés visszavonása az illetékes intézet/klinika igazgatójának
hatáskörébe tartozik.) Vis maior esetén tanév közben is megváltoztatható. Szigorló
modul magyar tannyelvű tantárgy tantárgyfelelőse minden esetben az érintett klinika
igazgatója.
Ezeket a tantárgyi adatokat minden év februárjában (február 1. és február 28. között) kell
bejelenteni a tantárgybejelentő felületen

Ezek az adatok (a tantárgyfelelős személyét érintő nyomós ok kivételével) sem szemeszter
közben, sem a szemeszter kezdetét megelőzően nem változtathatók.

3. A tantárgyakhoz kapcsolódó alábbi tantárgyi elemek esetében nem szükséges a
Kurrikulum Bizottság hozzájárulása, azaz a tantárgyfelelős hatáskörébe tartozik:
a) a tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában, a tematika rövid
összefoglalása
b) az előadások, gyakorlatok és szemináriumok témáinak meghatározása
c) az előadások és a kiscsoportos foglalkozások oktatóinak kijelölése
d) az előadások és kiscsoportos foglalkozások órarendi helyének és idejének
meghatározása (a kari Tanulmányi Hivatal munkatársával együttműködve)
e) a félév elfogadásának feltételei, a vizsgára bocsátás és a jegymegajánlás
feltétele/feltételei (TVSZ vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével)
f) a távolmaradás pótlásának lehetőségei
g) a minimális és maximális létszám (TVSZ vonatkozó rendelkezéseinek
figyelembevételével)
h) a vizsgakérdések listája
i) a vizsgáztatók meghatározása
j) a kötelező és ajánlott könyvek, jegyzetek, internetes vagy egyéb segédanyagok listája
k) vizsgakurzus indításának és meghirdetési ritmusának meghatározása (őszi meghirdetés
esetén előrehozott vizsgalehetőség biztosításának meghatározása)
Ezeket a tantárgyi adatokat (kivéve a d.) pontot) minden év februárjában (február 1. és február
28. között) kell bejelenteni a tantárgybejelentő felületen
Ezek az adatok sem szemeszter közben, sem a szemeszter kezdetét megelőzően nem
változtathatók.

4. Amennyiben a tantárgyleírás nem tartalmazza, a tantárgy meghirdetésekor, a
regisztrációs hét kezdetét megelőzően, az alábbiakról is tájékoztatni kell a hallgatókat:
a) a félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és
időpontja
b) a félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) pótlásának és javításának
lehetősége
c) a vizsga jellege (szóbeli, írásbeli vagy mindkettő)
d) az osztályzat kialakításának módja
e) a tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája
f) a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa
g) a foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának
lehetősége
h) az igazolás módja a foglalkozásokról és a vizsgáról való távollét esetén

Az így adott információ nem állhat ellentétben a tantárgyleírásban közöltekkel. Ellentmondás
esetén a tantárgyleírás adatai érvényesek.Ezeket a tantárgyi adatokat a hatékony tájékoztatás
érdekében lehetőség szerint minél teljesebb mértékben szerepeltetni kell a tantárgyleírásban,
melyet minden év februárjában (február 1. és február 28. között) kell bejelenteni a
tantárgybejelentő felületen
Ezek az adatok szemeszter közben nem változtathatók.
5. A tantárgyfelelős a szemeszter közben módosíthatja az érintett hallgatók teljeskörű
tájékoztatása mellett és beleegyezése esetén:
a) az előadásokat tartó oktatók személyét
b) a foglalkozások címét
c) a kontaktórák helyszínét és idejét

Amennyiben a tantárgyleírás és/vagy a kiegészítő információk ellenkeznek a TVSZ
rendelkezéseivel, automatikusan a TVSZ rendelkezése érvényes a tárgyleírásban szereplő
szándéknak megfelelően értelmezve (pl. „a tantárgy tanóráiról 10% hiányzás engedélyezett”
szöveg automatikusan érvénytelen, helyette „a tantárgy tanóráiról 15% hiányzás
engedélyezett” szabály érvényesül).
A magyar, angol és német tannyelvű kötelező tantárgyak fontos jellemzőikben megegyeznek,
követelményrendszerük azonos akkor is, ha különböző tantárgyfelelősük van. Ezért a
megegyezésért az intézet/klinika igazgatója felelős. Vonatkoztatási alapként a magyar
tannyelvű tantárgy adatait kell tekintetbe venni.

