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Tárgycím
A tantárgy neve angolul: ............
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3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

4. A tantárgy előadója:
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:






5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: 
Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:
Neptun-kód	Cím
7. A tantárgy célkitűzése:

8. A tantárgy részletes tematikája:

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium):

10. Követelmények:
a.	A szorgalmi időszakban:
b.	A vizsgaidőszakban: 
c.	Elővizsga: 

11. Pótlási lehetőségek:

12. Konzultációs lehetőségek:

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):
Kontakt óra
56
Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

……………..

Vizsgafelkészülés

Összesen
150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:









A fejléc kitöltése
A két oszlop a webes adatlapon egymás mellé kerül, a Word mintában mindössze azért írjuk külön sorokba, mert a Word-ös táblázat másoláskor fura eredményeket adna.

A baloldali fejléc-oszlopban a tipikus tartalom:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Ha más a szakfelelős és az oktató kar:

Szakfelelős: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Beoktat: Pannon Egyetem
Informatikai Kar

A jobb oldali fejléc-oszlop tipikus tartalma:
Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Beágyazott rendszerek szakirány

Részletes leírás:

A fejléc bal oldali mezője
A tantárgyat a VIK valamely tanszéke oktatja olyan képzésben, amelynek a VIK a gazdája:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
	A tantárgyat a BME más karának (pl. GTK) tanszéke oktatja olyan képzésben, amelynek a VIK a gazdája:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Szakfelelős: Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Beoktató: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
	A tantárgyat más egyetem (pl. SE) tanszéke oktatja olyan képzésben, amelynek a VIK a gazdája:

Szakfelelős:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Beoktató:
Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
	A tantárgyat a VIK valamely tanszéke oktatja olyan képzésben, amelynek a BME más kara (pl. GTK) a gazdája:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Szakfelelős: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Beoktató: Villamosmérnöki és Informatikai Kar
	A tantárgyat a VIK valamely tanszéke oktatja olyan képzésben, amelynek más egyetem (pl. SE) a gazdája:

Szakfelelős:
Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
Beoktató:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A fejléc jobb oldali mezője a VIK szakjain vagy a VIK által beoktatott szakokon
Definíciók:
Definíció: XSc.
Érvényes behelyettesítések:
	XSc  =  BSc,

XSc  =  MSc.
	Definíció: y szak és Y szak.

Érvényes behelyettesítések:
y szak:
	villamosmérnöki szak,

mérnök informatikus szak,
egészségügyi mérnöki szak,
megjegyzés: csak MSc,
	gazdaságinformatikus szak,

megjegyzés: előkészületben,
	„beoktatott szak neve”.

Y szak:
	Villamosmérnöki szak,

Mérnök informatikus szak,
Egészségügyi mérnöki szak (csak MSc),
Gazdaságinformatikus szak (előkészületben),
„Beoktatott szak neve”.
	Definíció: z szakirány és Z szakirány.

Érvényes behelyettesítések:
z szakirány:
	pl. beágyazott információs rendszerek szakirány,

Z szakirány:
	pl. Beágyazott információs rendszerek szakirány.

	Definíció: v mellékszakirány és V mellékszakirány.

Érvényes behelyettesítések:
v mellékszakirány:
	pl. programozható logikai eszközök alkalmazástechnikája,

V mellékszakirány:
	pl. Programozható logikai eszközök alkalmazástechnikája mellékszakirány.

	Definíció: w ágazat és W ágazat.

Érvényes behelyettesítések:
w ágazat:
	pl. beágyazott információs rendszerek ágazat,

W ágazat:
	pl. Beágyazott információs rendszerek ágazat.


Főbb esetek a jobboldali mező kitöltésére:
Természettudományos vagy szakmai közös tantárgy az y szakon:
(előadás, gyakorlat, labor,
továbbá Önálló labor, Szakdolgozat, Diplomaterv, Szakmai gyakorlat, ha a szak nem bomlik szakirányokra)
Y szak, XSc képzés
	Természettudományos vagy szakmai közös tantárgy az y1 és az y2 szakokon:

(előadás, gyakorlat, labor,
továbbá Önálló labor, Szakdolgozat, Diplomaterv, Szakmai gyakorlat, ha a szak nem bomlik szakirányokra)
Y1 szak, XSc képzés
Y2 szak, XSc képzés
	Elágazó természettudományos vagy szakmai közös tantárgy az y szakon:

(előadás, gyakorlat, labor)
Y szak, XSc képzés
Elágazó közös tantárgy
	Szakirány-tantárgy az y szakon, z szakirányon:

(előadás, gyakorlat, Szakirány-labor, Önálló labor, Szakdolgozat, Diplomaterv, Szakmai gyakorlat) 
Y szak, XSc képzés
Z szakirány
	Szakirány-tantárgy az y1 szakon, 1z szakirányon és az y2 szakon, z2 szakirányon:

(előadás, gyakorlat, Szakirány-labor, Önálló labor, Szakdolgozat, Diplomaterv, Szakmai gyakorlat) 
Y1 szak, XSc képzés
Z1 szakirány
Y2 szak
Z2 szakirány
	Elágazó szakirány-tantárgy az y szakon, z szakirányon:

(előadás, gyakorlat, labor)
Y szak, XSc képzés
Z szakirány
Elágazó szakirány-tantárgy
	Ágazat-tantárgy az y szakon, z szakirányon, w ágazaton: 

(Szakirány-labor, Önálló labor, Szakdolgozat, Szakmai gyakorlat)
Y szak, BSc képzés
Z szakirány
W ágazat
	Kötelezően választható szakmai tantárgy az y szakon:

(előadás, gyakorlat)
Y szak, XSc képzés
Kötelezően választható tantárgy
	Kötelezően választható szakmai tantárgy az y1 és y2 szakokon:

(előadás, gyakorlat)
Y1 szak, XSc képzés
Y2 szak, XSc képzés
Kötelezően választható tantárgy
	V mellékszakirányba összefogott kötelezően választható szakmai tantárgy az y szakon:

(előadás, gyakorlat)
Y szak, MSc képzés
V mellékszakirány
	V mellékszakirányba összefogott kötelezően választható szakmai tantárgy az y1 és y2 szakokon:

(előadás, gyakorlat)
Y1 szak, MSc képzés
Y2 szak, MSc képzés
V mellékszakirány
	Gazdasági és humán kötelező tantárgy az y1 és y2 szakokon: 

(előadás, gyakorlat)
Y1 szak, XSc képzés
Y2 szak, XSc képzés
Gazdasági és humán kötelező tantárgy
	Gazdasági és humán kötelezően választható tantárgy az y1 és y2 szakokon: 

(előadás, gyakorlat)
Y1 szak, XSc képzés
Y2 szak, XSc képzés
Gazdasági és humán kötelezően választható tantárgy
	Szabadon választható tantárgy az y szakon: 

(előadás, gyakorlat, labor)
Y szak
Szabadon választható tantárgy
	Szabadon választható tantárgy az y1 és y2 szakokon: 

(előadás, gyakorlat, labor)
Y1 szak
Y2 szak
Szabadon választható tantárgy
További esetek a esetek a jobboldali mező kitöltésére:
a fenti 1-15. esetekben bemutatott logika alapján továbbgondolva. 

Megjegyzések:
A szakok alapvetően különböző tantárgyakból épülnek fel. Előfordulhat azonban, hogy egy-egy tantárgy két vagy több szakot is kiszolgál. Ha egy tantárgy több szakot is kiszolgál, akkor minden esetben egy közös tantárgy-adatlapot állítunk ki.
A közös tantárgy-adatlap előnye:
	ránézésre látszik, hogy egy tantárgy mely szakokat szolgál ki,

a tantárgyhoz csak egy Neptun-kód tartozik, amely egyúttal a tantárgy-adatlap azonosítója is.
	Ha egy tantárgy több szakot is kiszolgál, akkor ezek a szakok vagy csak BSc vagy csak MSc képzéshez tartoznak az esetek döntő többségében. A fenti 1-15. esetekben is ezzel a feltételezéssel éltünk. Szigorúan ritka kivételként az is előfordulhat azonban, hogy egy tantárgy vegyesen BSc és MSc szakokat szolgál ki. Ekkor így módosul pl. a fenti 2. eset:

Y1 szak, X1Sc képzés
Y2 szak, X2Sc képzés
	Ha egy tantárgy több olyan szakot is kiszolgál, amelyek különböző egyetemhez és/vagy karhoz tartoznak az I.-ben megadott lehetőségek szerint, akkor a teljes fejlécet többszörözzük egymás alatt, a rövidebb oszlopot üres sorral kiegészítve.

A VIK saját és beoktatott szakjaira vonatkozó KKK-k (Képzési és Kimeneti Követelmények) esetenként más módon kezelik a lehetséges vagy előírt szakirányokat. A fenti 1-15. pontok szerinti megoldás mindegyik szakirány-felfogás kezelésére alkalmas.
Szakirányhoz és/vagy ágazathoz vannak rendelve a következő tantárgyak a VIK mai gyakorlatában: Önálló labor, Szakdolgozat, Diplomaterv, Szakmai gyakorlat. Ezeket a tantárgy-adatlapokat generikus formában dolgozzuk ki.
e.1.	Volt olyan időszak a VIK életében, amikor e tantárgyak a szakhoz voltak rendelve, annak ellenére, hogy a szak szakirányokat is magába foglalt (műszaki informatikus szak, 5-éves képzés, 2002 előtti tanrend). Ezt a felfogást egyes KKK-k ma is lehetővé tennék.
e.2.	Felvetődött, hogy lesz olyan szak a VIK választékában, amely nem bomlik szakirányokra.
	Szakmai gyakorlatot a mérnök informatikus BSc szakon is kezel a Kar, fakultatív formában.

A fenti 1-15. tantárgy-típusok többsége egyúttal kötelezően választható szakmai tantárgyak is lehetnek, akár azonos, akár más szakokon. Ennek feltételei, többek között:
	a szak KKK-ja behatárolja a szak kötelezően választható tantárgyainak ismeretkörét,

az órarend-szerkesztés megkötései.
E kombinációkat nem tüntetjük fel külön tantárgy-típusként, mert elbonyolítaná a rendszert. Ehelyett, áttekinthető táblázatos formában célszerű az ilyen konkrét lehetőségeket megadni.
	Új tantárgy esetén a VIK Dékáni Hivatal tanulmányi előadójától kell tantárgykódot kérni.


További információ: A szemeszter sorszámozása a VIK MSc szakjain
Tavaszi kezdés esetén: 1-gyel kezdődik: az első tavaszi szemeszter az 1.
Őszi kezdés esetén: 0-val kezdődik: az első őszi szemeszter a 0., az első tavaszi az 1.
A tavaszi és az őszi kezdésű MSc képzésekhez eltérő tantervi háló tartozik, annak érdekében, hogy minimalizálni lehessen a keresztféléves tantárgyak számát.
	A tantárgy szemeszterének sorszámát minden esetben csak a tavaszi kezdésű tantervi háló szerint tüntetjük fel. Az őszi kezdésű tantervi háló féléve a kétféle háló összerendeléséből következik. Így egyszerűbb a tantárgy-adatlapok karbantartása.



