A felzárkózást segítő szabadon választható tantárgyakról
Az érvényben lévő felsőoktatási felvételi rendszer pontszámítási eljárásának és a felvételi
vizsgák megszűnésének következményeként a műszaki és természettudományos
egyetemek évek óta azzal szembesülnek, hogy a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert
hallgatóik természettudományos (matematikai, fizikai, kémiai) előképzettsége erősen
inhomogén, a magas pontszámmal felvett hallgatóink számára is sokszor nehézséget okoz a
természettudományos tantárgyak középszintű érettségi szintjéhez igazodó elvárt
ismeretszint teljesítése. Ez a nehézség azt eredményezi, hogy hallgatóink elmaradnak ezen
tantárgyak teljesítésében, az előtanulmányi rend által megkötött tantárgyi egymásra
épülések miatt a hallgatók lemaradnak a mintatanterv ajánlott ütemétől, tanulmányaikat csak
költségtérítéses finanszírozási formában tudják befejezni, vagy már a korai félévekben
elbocsátásra kerülnek alacsony tanulmányi teljesítményük miatt.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem valamennyi kara a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat egy új rendelkezésével (2009 májusától) igyekszik segíteni hallgatóit. A
frissen felvett hallgatók tudásszintjét ezekből a tantárgyakból felmérjük még a regisztrációs
héten, a középiskolai ismeretekre épülő felmérő dolgozaton elért eredményük függvényében
tudjuk ugyanis megítélni, hogy szükségük van-e olyan szabadon választható tantárgyak
felvételére, melyek a középfokú érettségi anyagát ismétlik át kiscsoportos gyakorlati
foglalkozások keretében egy féléven keresztül.
A Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatói jelenleg fizikából és matematikából vehetnek
fel felzárkózást segítő tantárgyakat. A tantárgyak felvétele nem kötelező, de a következő
igen fontos előnyökkel jár a hallgatók számára:





rendszerezi, ill. pótolja azokat a középszintű érettségi ismereteket, melyeket
hallgatóinknak a középiskolában kellett volna megszerezniük,
a tantárgy teljesítéséért a hallgató kreditet kap, amely beleszámít tanulmányai
teljesítésébe, különös tekintettel az első félévekben sok hallgató számára a
legnagyobb nehézséget jelentő min. 2 * 15 kredit kötelező teljesítésébe (az
önköltséges képzésre való átsorolás megelőzése érdekében),
a természettudományos tantárgyak megkezdésekor valamennyi hallgatónak egy ún.
felmérő (0.) zárthelyit kell teljesítenie a középiskolás anyagból. Azon hallgatóink
számára, akik akár a regisztrációs heti felmérőt sikeresen megírták, akár a
felzárkóztató tantárgy követelményeit sikeresen teljesítik a félév alatt, ezen zárthelyit
teljesítettnek fogadjuk el.

A VIK hallgatói a regisztrációs héten fizikából írnak felmérő tesztet annak eldöntésére, hogy
szükségük van-e a felzárkóztató tantárgy felvételére. Mind matematikából, mind fizikából –
mivel ezek a tantárgyak már az 1. szemeszterben indulnak - az első, vagy a második héten
megírandó felmérő dolgozattal tájékozódunk hallgatóink tudásszintjéről, a felzárkóztató
tantárgy az adott (matematika vagy fizika) kurzussal párhuzamosan végezhető el. Indokolt
esetben lehetőséget biztosítunk a felzárkózató tantárgy felvétele esetén akár a mintatanterv
szerinti kurzus határidő után (a 3. oktatási hét végéig) történő lemondására is.
Tisztelt Hallgatónk !
Valamennyi fenti előírásunk és intézkedésünk azt a célt igyekszik szolgálni, hogy Ön
zökkenőmentesen tudjon beilleszkedni Egyetemünk, Karunk oktatási rendjébe. Használja ki
ezeket a lehetőségeket, éljen velük – közös célunk, hogy diplománk minősége és hírneve
megőrzése érdekében Ön a lehető legmagasabb tudásszinttel hagyja majd el Egyetemünket.
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