Kérdés:
Egyszakos magyaros hallgató vagyok, harmadéves. Nem tudom, hogy kötelező-e
nekünk specializációt felvenni. Én elkezdtem az Általános irodalomtudományi
specializációt. Felvettem nem szakterületi krediteket is, de senki nem
tudja megmondani, hogy ez kötezelő-e, vagy sem. Egyesek szerint, akinek van
specializációja, annak nem kell nem szakterületi krediteket felvennie.
Mások szerint kötelező mind a kettő (specalizáció, és nem szakterületi
kreditek) teljesítése, ez két egymástól független dolog. Vita témája az is,
hogy 20 avagy 40 kredit szükséges-e.
Nem szakterületi kreditnek elkezdtem a Lengyel specializációt, nem tudom,
hogy ez megengedett-e, hogy két specializációt is végezzek egyszerre.
Nagyon hálás lennék, ha tudnál segíteni, mert hiába nézegettem a tantervet,
ezek a dolgok nem világosak.
Remélem, hogy sikerült érthetően fogalmaznom.

Válasz:
Hogy kinek kell nem szakteruleti kreditet gyujtenie, es hanyat, azt en sajnos nem tudom. A
2004-2005-2 felevben harom kollegammal kozosen tartottunk egy Ugyintezes az egyetemen
(kb. muveltsegi) kurzust, es az egyik oktato (Doszpod Annamaria, akit a TO-rol talan tobben
ismernek) handoutkent kiosztott egy tablazatot arrol, hogy milyen szakegyuttallasokkal hany
ertelmisegkepzos es hany nemszakteruleti kredit kell a hallgatoknak. Egy ilyen tablazat van a
Dekania folyosojan is.
En most a Doszpod Annamaria-fele tablazatot tudom elovenni, ami pdf-ben van meg nekem,
vagyis a szovegen nem tudok javitani. Nehany oldalt kompletten ki tudtam torolni az akkori
handoutbol (2005. febr. 28), de ket oldal (az egyiken a tablazat, a masikon az
atkreditalasokrol szolo resz) megmaradt (ezeket hozzafuzom ehhez a szoveghez).
Hangsulyozom: ezeken a lapokon 1,5 evvel ezelotti adatok vannak, tehat elofordulhat, hogy
azota lett valtozas! Reszletesebb informaciot a TO-n lehet beszerezni!
A tablazatbol azt olvasom ki, hogy ha egyszakos valaki, akkor a tanarszak elvegzese eseten
20 kredit ertelmisegkepzos (ERSN) es 40 kredit nem szakteruleti (NSZANE01 kepzesben
elszamolhato) kurzust kell elvegeznie. Ha az egy szakja mellett nem csinal tanarszakot, akkor
a nem szakteruleti eloirt kreditek 80-ra nonek.
Az NSZANE01 tantervet megvizsgalva azt lathatjuk, hogy abban a hallgatora van bizva,
hoygan akarja ezt a 40 vagy 80 kreditet osszegyujteni: darabonkent osszeszedi mindenfele
olyan kurzusbol, amit ezen a kepzesen keresztul el lehet erni, vagy a kepzes tanterveben
felsorolt specializaciok kozul csinal meg egyet-kettot. Amelyik specializaciobol megcsinal
min. 40 kreditet, abbol diplomabejegyzest kaphat.
A magyar szakos tantervben (MAGANE01, MAGANE02) az MK-5 „Egyeb szakiranyu
tovabbkepzes” merfoldkoben levo specializaciokbol NEM kell teljesitenia magyar szakon
belul semmit! Ezek azoknak vannak itt felkinalva, akik a szak kreditszama FOLOTT
raszanjak magukat egy specializacio teljesitesere, es ez vagy nem fer mar el a nem
szakteruleti kepzesukben, vagy nincs is olyan nekik. A magyar szakon felveve ezeket a
kurzusokat szinte biztosan fizetni kell majd ertuk! ha valaki ezeket a MAGANE01 /
MAGANE02 kepzesebe veszi fel, az NEM szamitodik at automatikusan az NSZANE01
kepzesbe, ezt kulon kervenyezni kell (sokkal esszerubb lenne rogton oda felvenni a
kurzusokat).

Egy evvel ezelott meg nem webes kurzusfelvetel volt a Karon, es ezert ha valaki beirt egy
olyan kurzuskodot az indexebe, ami tobb kepzesebe is elszamolhato volt, a kurzusfelvetelt
rogzito TO-eloadonak kellett dontenie, hogy a kurzust a hallgato melyik kepzesebe szamolja
el. Ez most utolag okozhat gondot: lehet, hogy tobb hallgatonak atszamitast kell kernie. En
ugyan minden nalam megfordulo hallgatonak elmondtam, hogy a kurzuskod ele irja be az
indexbe annak a kepzesnek a roviditeset, amelybe a kurzust szanja, de azt nem sikerult
elernem, hogy ez hivatalos elvaras legyen: igy maradt a talalomra torteno adatrogzites. Az
ETR-es kurzsfelvetellel ez a gond most megoldodik, de visszamenoleg is rendezni kell a
kurzusfelveteleket.
Terjed egy olyan hir is a hallgatok koreben, hogy aki magyar szakos, az magyar szakos
kurzusokat, illetve specializaciokat nem vegezhet el a nem szakteruleti kepzesben. Nos,
Doszpod Annamaria a kovetkezoket irta errol [a nem szakteruleti kepzesben]:

Csakhogy egyetlen olyan kurzus sincsen, amely SZUKSEGES lenne a magyar szak
elvegzesehez es elerheto a nem szakteruleti kepzesbol is! Nagyon gondosan csak azokat tettuk
az NSZANE01 iranyabol elerhetove, amelyek nem SZUKSEGESEK a magyar szakon (noha
olyanok szamara, akiknek pl. nem kell NSZANE-kredit, esetleg magyar szakon keresztul is
elerhetoek.)
Osszefoglalva:
(1) Magyar szakon egyetlen kotelezo specializacio sincs. Nyelcveszet orientacio eseten kell
szakiranyt valasztani. az 5. merfoldkoben levo specializaciokat csak plusz koltsegert lehet a
magyar szakon belul teljesiteni, tehat szo sincs kotelezsoegrol!
(2) A nem szakteruleti kreditekbol a szaktol fugg, mennyit kell gyujteni: adok egy 1,5 evvel
ezelotti tablazatot, de erdemes utanakerdezni a TO-n.
(3) A nem szakteruleti kepzesben eloirt kreditszamot lehet ossze-vissza kulonallo kurzusokkal
is teljesiteni (amik azt a kepzest kivalasztva lejonnek az ajanlatban, termeszetesen az esetleges
elofelteteleket figyelembe veve) vagy lehet az NSZANE01 tanterveben szereplo
specializaciokat teljesiteni (illetve ezt a ket modszert vegyesen is lehet alkalmazni).
Amennyiben valaki specializaciot teljesit min. 40 kredit ertekben, az arrol diplomabejygezset
kap.
(4) Akarhany specializaciot lehet parhuzamosan vegezni. A lenyeg csak az, hogy minden
hallgato utan fizet valaki: az allam vagy o maga. Ez a koltsegterites azt finanszirozza, hogy az
illeto az eloirt krediteket elvegezze (lasd a tablazatot), es afolott meg elvegezhet +10%-ot.
Amit meg efolott szerez meg kreditet, azert valamilyen modon fizetnie kell. A fizetes modja
es merteke meg tisztazatlan. Ez ugyben komoly HOK-fellepesre lenne szukseg, hogy amig ez
nincsen tisztazva, az addig gyujtott kreditekert ne lehessen penzt kerni. Biztos vagyok benne,
hogy itt jogserelem is all fenn: vagyis, hogy ugy kell „vasarolni” (kreditet), hogy a hallgato
nem tudja, mennyibe kerul. nem nagyon ertem, miert nincs vegre egy hallgato, aki jogaszhoz,
ujsagirohoz, akarkihez fordul ebben az ugyben!
Remelem, tudtam valaszolni a kerdesekre.

Nem szakterületi kreditek: specializációs követelmények teljesítésével

is megszerezhető! (fontos: az átkreditálásnál

részletezzük)
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Egyéb, és a 10 %-os teljesítések képzési köre: szóban ismertetném a jelenlegi helyzetet, mert éppen átmeneti időszakot él a
szabályozása a bolognai képzés illetve az ETR3 bevezetése miatt, közösen levonjuk a tanulságokat.
kritériumkövetelmények: olyan kötelezően teljesítendő előírás, amelyhez nem tartozik kredit. Ilyen lehet a szakmai gyakorlat,
a testnevelésben való részvétel, a nyelvi követelmény.
3.2.1.1.
Utólagos felvétel, visszavonulás: a leckekönyvben a tanár aláírásával rögzül, utólag kerül rögzítésre az ETR-ben.
Várhatóan még egy szemeszterben marad ez az eljárás.
Jövő: webes kurzusra jelentkezés, várható időpontja 2005-2006 tanév őszi szemesztere.
A felvenni kívánt kurzusokra jelentkezésről nyilatkozni lehet az ETR hallgatói webes felületén, a kurzus tényleges felvétele a
tanár leckekönyvben tett aláírásával valósul meg.
A megvalósulás feltételeiről szóban.
3.3.
A költségtérítés 50 %-ának befizetése a hallgató beiratkozásáig
A költségtérítéses finanszírozás- továbbiakban ktg.- alapesetei: ktg-s képzésre nyert felvétel, a finanszírozott féléveken túli
beiratkozás, első megszerzett diploma.
Finanszírozott félévek: 10 szemeszteres képzés esetén + 3, 8 szemeszteres képzés esetén +2 szemeszter un. képzési időn túli
állami finanszírozott képzés.
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Kivétel: két tanárképes szak együttes végzése esetén a második tanári szakra még egyszer 10 + 3 vagy 8+2 félév erejéig jár a
képzési időn túli állami finanszírozás.
Tanári diploma megszerzése esetén a második tanárképes szak ktg-s lesz, de nem a hallgató fizet!
Ktg-s képzés esetén lehetőség: csökkentés kérése.
Maximum 50%-os ktg. csökkentés kérhető tanulmányi vagy szociális alapon az adott szakgazda tanszéktől.
Határideje: az előző szemeszter szorgalmi időszakának vége
Oka: a költségtérítésekről szóló kivetéseknek el kell készülnie a következő szemeszter beiratkozási határidejéig.
Ktg: 80%-az adott tanszéké
20 % a karé.
3.4.
A kurzusok meghirdetése különös tekintettel a szigorlatra és az alapvizsgára
Ez ugyan tanszéki feladat, a szabályozásáról mégis jó tudni, az esetleges hibás vagy elmaradt meghirdetések miatt.
A kurzusok követelményrendszerét és részletes tematikáját a szorgalmi időszak előtt két héttel közzé kell tenni.
Részszigorlatokat illetve az alapvizsga részeit minden félévben önálló kurzusként kell meghirdetni és különálló kurzusonként
is kell felvenni.
( régi tantervű hallgatók esetében ez nem igaz )
alapvizsga: a nyelvszakos bölcsészképzés idegen nyelvi alapkövetelményeit megtestesítő nyelvtudásmérő vizsga. Sikeres
teljesítése valószínűsíti, hogy a hallgató a további követelményeknek nyelvi feltételeit teljesíteni tudja.
Az alapvizsga és a szigorlat tematikáját, követelményeit az esedékessége előtt legalább három hónappal közzé kell tenni.
Az alapvizsga és a szigorlat is akkor tekinthető teljesítettnek, ha mindegyik részjegye legalább elégséges.
Szakonként alapvizsgára összesen három, szigorlatra négy elégtelen szerezhető.
Ha az alapvizsga vagy a szigorlat valamelyik részvizsgája elégtelen, akkor ebből a részből újra kell vizsgáznia. A részvizsga
sikertelenség esetén alapvizsgánál egyszer, szigorlatnál kétszer ismételhető meg. Ha a részvizsga az ismétlés(ek) alkalmával is
elégtelen, akkor az egész alapvizsga vagy szigorlat elégtelennek minősül, és a teljes alapvizsgát meg kell ismételni. A részjegyeket
kizárólag a következő szemeszterre lehet átvinni.
( visszavonult bejegyzés mint lehetőség az egész szigorlat vagy vizsga elégtelen elkerülésére)
Kurzusok teljesítésével kapcsolatos további alapfogalmak és rendelkezések a következő alkalommal, TVSZ félév befejezése
3.5.
Más intézményben, karon, szakon meghirdetett vagy teljesített tanulmányok elismertetése, befogadása ( átkreditálás )
A kreditrendelet szerint egy szak tantervi követelményének teljesítéséhez olyan kurzus ismerhető el, amely különbözik
ugyanazon szak tantervének teljesítéséhez szükséges valamennyi kurzustól.
Eszerint a kurzuselismertetések típusai
-

párhuzamosan két szakon végzett tanulmányok esetén egy teljesített kurzus mindkét szakon elismerhető.
( a szakok más szakoktól saját képzési programjukba kurzusokat átvehetnek)

-

a más intézményben, karon teljesített kurzusok elismerése

-

szabadon választható kurzusként bármely az egyetemen meghirdetett kurzus
felvehető és elismertethető ha a kurzusok programja 75%-ban megegyezik

- specializáció elismertetése a nem szakterületi képzésben meghirdetett kurzusok teljesítésével
-

elvben nem szerezhető meg a szakon belüli specializáció ha a teljesítéséhez szükséges kurzusok megegyeznek a
szak teljesítéséhez is szükséges kurzusokkal .

-

a képesítési követelmények szerinti tantervek és a hagyományos tanterve közötti átjárhatóság mint külön
kezelt eset , részletezése igény szerint szakonként.
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