2/2017. sz. Dékáni utasítás
a BSc Specializáció- és ágazatválasztási szabályzathoz
(2017. február 15. / Jakab László)
Jelen dékáni utasítás a BME-VIK Kari Tanácsa által 2014. november 18-án elfogadott BSc Specializációés ágazatválasztási szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) végrehajtását szabályozza a hivatkozott
szabályzat 2.§ (3) pontjában foglaltak szerint. A Szabályzathoz kapcsolódóan 2015. június 15-én kiadott
első dékáni utasítás jelen dékáni utasítás hatályba lépésével érvényét veszti.
1. Alapelvek
a. Minden hallgató a saját mintatantervéhez kapcsolódó specializációválasztási szabályzatban
meghatározott feltételek szerint vehet részt a specializációbesorolási eljárásban.
b. Szabályzat 2.§ (1): A villamosmérnöki szakon az ágazatok célja a hallgatók tanszékekhez
kötése. A mérnökinformatikus szakon nincsenek nevesített ágazatok, de a specializációválasztás a hallgatókat itt is a tanszékekhez köti (a továbbiakban ezen a szakon a
specializációnév + tanszék párost nevezzük ágazatnak).
c. Szabályzat 2.§ (2): A hallgatók csak a szakuknak meghirdetett specializációkat vehetik fel.
d. Szabályzat 2.§ (3): Az egyes specializációk, ágazatok (ha vannak) létszámára, illetve a
tanszékhez rendelt hallgatók számára a kar alsó és felső korlátot (minimum és maximum)
határoz meg.
e. A hallgató anyatanszéke az ágazatát gondozó tanszék.
2. A specializációválasztás menete
a. Szabályzat 3.§ (2): A specializációba, illetve ágazatra sorolás egy fordulóban történik, a
rangsorátlag alapján.
b. Szabályzat 4.§ (3): A hallgatók a specializációválasztási időszakban a Neptun Egységes
Tanulmányi Rendszerben adják le jelentkezésüket a választott specializációkra és
ágazatokra (összetartozó párban). A hallgatónak a jelentkezését az adott szakon induló
valamennyi ágazat megjelölésével kell leadnia csökkenő prioritási sorrendben.
Amennyiben egy hallgató jelentkezése nem tartalmazza az adott szak valamennyi
ágazatát, a hallgató vállalja, hogy a lista hiányzó része a specializáció besorolás során
kitöltésre kerül.
c. A specializációválasztásra jelentkezett hallgatók a rangsorátlag (Szabályzat 3.§ (3) pont) szerint
csökkenő sorba rendezett lista alapján kerülnek besorolásra a következő algoritmus szerint:
i.
A besorolásra jogosult hallgatók szakonkénti számának ismeretében meghatározásra
kerülnek az egyes specializációk és ágazatok minimális és maximális létszámkorlátai (a
hallgatók számától független százalékos értékeket jelen dékáni utasítás 3. pontja
tartalmazza).
ii.
A hallgatók csökkenő rangsorátlag és a saját csökkenő prioritási soruk szerint kerülnek
besorolásra, specializációra és ágazatra.
iii.
Minden besorolt hallgató után ellenőrzésre kerül, hogy a specializációkra és az
ágazatokra előírt létszámkorlátok a hátralévő hallgatói létszámmal még teljesíthető kell
legyen.
iv.
A villamosmérnöki szakon a besorolás folyamán kiderülhet, hogy egy hallgató nem
teljesítette azon specializációk előkészítő tantárgyait, amelyre ő besorolható lenne.

v.
vi.

Ilyenkor a hallgató átminősítésre kerül nem besorolhatóvá és az algoritmus újraindul az
i. ponttól kezdődően.
Minden specializáció és ágazat legalább az előírt alsó létszámkorlátig feltöltésre kell
kerüljön.
Minden specializáció csak úgy érheti el a számára előírt felső létszámkorlátot, hogy a
benne, és a többi specializációban szereplő ágazatok mindegyike legalább az előírt alsó
létszámkorlátra feltöltésre került.

3. A besorolás alsó és felső létszámkorlátai
mérnökinformatikus szak
specializáció
Infokommunikáció
Rendszertervezés
Szoftverfejlesztés
Vállalati információs rendszerek

minimum – maximum %
15 – 45
10 – 25
15 – 45
5 – 15

ágazati létszámhatárok %
30 – 70
15 – 50
15 – 50
15 – 50

villamosmérnöki szak
specializáció
Beágyazott és irányító rendszerek
Infokommunikációs rendszerek
Mikroelektronikai tervezés és gyártás
Fenntartható villamos energetika

minimum – maximum %
15 – 40
15 – 35
10 – 20
15 – 35

ágazati létszámhatárok %
15 – 50
15 – 50
40 – 60
15 – 50

Az ágazati besorolásnál valamennyi ágazat esetében a specializációra besorolt hallgatóknak az
ágazati létszámhatároknak megfelelő százaléka kerülhet egy-egy ágazatra. Közös (még a
specializációválasztási időszak előtt közzétett) megállapodással egy specializáció ágazati tanszékei
ezektől a százalékos korlátoktól eltérő korlátokban is megállapodhatnak.
3. Speciális esetek
a. Szabályzat 3.§ (5): A hallgató – méltányossága terhére – egy alkalommal, a specializációra
kerülés kezdetétől számított fél éven belül, a Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben
benyújtott méltányossági kérvénnyel kérheti a specializáció vagy ágazat, illetve hozzárendelt
tanszék megváltoztatását.
b. A specializáció besorolás során valamennyi hallgató valamelyik ágazatra besorolásra kerül.
Amennyiben egy hallgató az adott specializáción az adott félévben nem végzi tanulmányait
(passzív félév, külföldi részképzés, vagy specializációváltoztatási szándék miatt), a számára
biztosított helyet nem veszti el mindaddig, amíg specializációváltoztatási szándékát a Neptun
Egységes Tanulmányi Rendszerben hivatalosan be nem jelenti. Az ilyen hallgatók a besorolás
létszámkorlátaiba beszámítanak, esetleges specializációváltoztatási szándékuk bejelentését
követően újra besorolásra már nem kerül sor.
Jelen dékáni utasítás a kihirdetés napjától lép hatályba.
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