Szakirányok választásának szabályai az alapképzési szakokon
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A szakirány választásának időszaka a képzés 2. félévének vizsgaidőszaka.
Kivétel:
- programtervező informatikus alapszakon az 1. félév vizsgaidőszaka,
- földrajz alapszakon a 3. félév vizsgaidőszaka,
- testnevelő-edző alapszakon a 4. félév vizsgaidőszaka.
A TANÁR szakirányt minden szakon a képzés 2. félévének vizsgaidőszakában kell
választani.
A kar legkésőbb a szakirány-választás félévének első hónapjának végéig szakonként
meghatározza és nyilvánosságra hozza azokat a szakirányokat, amelyeket az
akkreditált szakirányok közül a következő tanévben indítani kíván, illeve ezen
szakirányok maximális létszámát is. E döntésnek megfelelően a Tanulmányi Osztály
szakonként elkészíti a szakirányra történő jelentkezéshez szükséges jelentkezési lapot.
A hallgató a jelentkezési lapon választásának megfelelően sorrendet állít fel a
szakirányok között, tanár szakirány választása esetén a 2. szakokat is sorrendbe állítja,
vagy jelzi, hogy nem választ szakirányt. Azokon a szakokon, ahol egy szakirány indul,
a hallgató eldönti, hogy a szakirányt választja vagy szakirány teljesítése nélkül teljesíti
a 180 kreditpontot. Ez utóbbi esetben legalább 160 kreditpontot a szak kötelező és
kötelezően választható tantárgyai közül kell teljesíteni.
A hallgató által kitöltött és aláírt jelentkezési lapok leadásának határideje a
Tanulmányi Osztályra: programtervező informatikus és földrajz szakos hallgatók
esetén: január 15., illetve a többi szakos hallgatók esetében: június 15.
A Tanulmányi Osztály január 30-ig, illetve június 30-ig tájékoztatja a képzésért felelős
intézeteket a szakirányokat választó hallgatók létszámáról.
A szakirányok indulásának feltétele minimálisan 10 jelentkező. (Feltéve, ha a szak
létszáma meghaladja a 10 főt.).
A tanárképzésben a kar az alábbi párosításokban garantálja a mintatanterv szerinti
órarend összeállítását (oda-vissza), ha legalább 6 hallgató választja a párosítást:
biológia-földrajz, biológia-kémia, biológia-környezettan, földrajz-környezettan, fizikamatematika,
fizika-környezettan,
kémia-környezettan,
biológia-testnevelés.
Lehetséges más párosítás választása is (akár másik karról is választható második
szak), de ebben az esetben a kar nem garantálja a képzési követelmények
teljesíthetőségét a 6 féléves képzési idő alatt. Ez utóbbi esetben az órarend
összeállítása a hallgató felelőssége.
A hallgatók szakirányokba való besorolása érdekében a vizsgaidőszakot követő 2.
munkanap végéig be kell fejezni a vizsgaeredmények rögzítését. Ezt követően a
Tanulmányi Osztály lezárja a leckekönyveket, és a hallgató összesített tanulmányi
eredménye (korrigált kreditindexe - KKI) alapján elvégzi a hallgatók besorolását a
szakirányokba.
A második szakként testnevelést választó hallgatóknak alkalmassági vizsgán kell
résztvenniük.
A szakirány-választáshoz meghatározott további feltételeket az intézetek szintjén a
szakirány-választás félévének első hónapjának a végéig hozzák nyilvánosságra (pl.:
meghatározott tantárgyak teljesítése).
A Tanulmányi Osztály az ETR-ben a hallgatókhoz hozzárendeli a választott
szakirányt. Ezzel a hallgató a szakirányon meghirdetett tantárgyak felvételéhez jogot
szerez. Másik szakirányon meghirdetett tantárgyakból csak az adott intézet által
engedélyezett tantárgyak felvételéhez szerez jogot. Ugyanez a megszorítás érvényes,
ha a hallgató nem választ szakirányt.
Az itt nem szabályozott kérdésekben az Oktatási és Kreditátviteli Bizottság, illetve a
Tanulmányi Bizottság az illetékes.

