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Specializációválasztási szabályzat 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar, 

Üzemmérnök-informatikus (BProf) alapképzés 
 

Elfogadta a Kari Tanács 2018. június 19-i ülése 

 

 

1. § A szabályzat hatálya  

(1) Jelen szabályzat hatálya 2018. őszi szemeszterétől kiterjed a BME Villamosmérnöki és 

Informatikai Karán az üzemmérnök-informatikus szakon a nappali alapképzésben (BProf) 

résztvevő hallgatók specializációválasztására.  

(2) A jelen dokumentumban nem szabályozott elvi kérdésekben a dékán, lebonyolítási 

kérdésekben az oktatási dékánhelyettes, egyéb kérdésekben a Kari Tanulmányi Bizottság az 

illetékes.  

 

2. § A specializációválasztás szabályai  

(1) Az üzemmérnök-informatikus szakon a specializáció célja a kooperatív képzés szakmai 

előkészítése és a hallgató anyatanszékének kijelölése.  

(2) Az egyes specializációk létszámára a kar alsó és felső korlátot (minimum és maximum) 

határoz meg. Az egyes specializációkhoz rendelt konkrét számértékeket, a besorolási 

algoritmust, a határidőket és a végrehajtás további részleteit a jelen szabályzat végrehajtását 

szabályozó dékáni utasítás tartalmazza. 

(3) A specializációválasztás folyamat, amely a specializációk bemutatásából, specializációra 

jelentkezésből, továbbá specializációba sorolásból áll. A specializációra jelentkezés a hallgató; 

a bemutató szervezése és a besorolás a kar feladata. 

(4) Specializációra minden hallgató jelentkezhet. 

(5) Specializációba sorolásra azon hallgató jogosult, aki a besorolást megelőző vizsgaidőszak 

végéig eleget tett az alábbi követelményeknek: 

a) legalább egy specializációra jelentkezett; 

b) a mintatantervben az első három félévre előírt tantárgyakból legalább 70 kreditpontot 

megszerzett; 

c) a mintatantervben az első két szemeszterre előírt, nem nulla kreditértékű tantárgyakat – 

legfeljebb egyetlen tantárgy kivételével – teljesítette. 

(6) Amennyiben a hallgató mindkét Tanköri foglalkozás tantárgyból megszerezte az aláírást, az 

(5) c) feltétel kettő tantárgy hiánnyal elfogadható. 

 

3. § Besorolás  

(1) A jelentkezett hallgatók besorolása a specializációkra tanulmányi eredményeik alapján 

kialakított rangsor alapján történik. 

(2) A rangsor alapja a rangsorátlag, amelyet az első három félév mintatanterv szerinti 

tantárgyainak eredménye alapján kell kiszámítani. A számítás módja a megszerzett 

érdemjegyek kreditekkel súlyozott összege osztva 90 kredittel, azaz olyan súlyozott átlag, 

amelyben a hiányzó tantárgyak 0 értékkel szerepelnek.  

(3) A specializációba sorolás egy fordulóban történik, a rangsorátlag alapján. 

(4) Ha a hallgatót korábban már besorolták valamely specializációra, de azt passzív félév, 

külföldi részképzés vagy egyéb ok miatt nem kezdte meg, a számára biztosított helyet nem 

veszíti el. 

(5) A hallgató – méltányossága terhére – egy alkalommal, a specializációba kerülés kezdetétől 

számított fél éven belül, a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott 

tanulmányi nyilvántartó rendszerben (TR) benyújtott kérvénnyel kérheti specializációja 



2 
 

megváltoztatását. A kérelem elfogadása esetén a hallgató a következő félévtől kikerül az eredeti 

specializációról, és részt vehet az aktuális besoroláson ugyanazokkal a feltételekkel, mint azok 

a hallgatók, akik még nem voltak specializáción. A specializációt váltó hallgatónak az eredeti 

specializáción elvégzett tantárgyai ügyében a Kari Kreditátviteli Bizottság hoz döntést. 

 

4. § A specializációválasztás menete 

(1) A specializációválasztás adott félévben történő végrehajtásának részleteiről a félév 

időbeosztásának meghatározásával egyidejűleg kiadandó dékáni utasítás rendelkezik. A dékáni 

utasításban rendelkezni kell a hallgatók tájékoztatásának, a jelentkezések leadásának és a 

besorolás lebonyolításának módjáról és ütemezéséről.   

(2) A hallgatók tájékoztatásának ki kell terjednie az egyes tanszékeken elérhető 

specializációkra, kooperatív képzési helyekre és szakterületekre. A specializációk 

gazdatanszékei az általuk gondozott specializációról elektronikusan elérhető összefoglaló 

tájékoztatót tesznek közzé. 

(3) A hallgatók a jelentkezési időszakban a tanulmányi nyilvántartó rendszerben (TR) adják le 

jelentkezésüket a választott specializációkra. A jelentkezések leadásának módját és előírásait a 

végrehajtást szabályozó dékáni utasítás tartalmazza. Amelyik hallgató nem ad le az 

előírásoknak megfelelő jelentkezést, nem sorolják be. 

(4) Az adott félévre történő besorolás alapját képező rangsorátlagot a specializáció indítását 

megelőző vizsgaidőszak végét követő héten kell meghatározni és az érintettekkel közölni.  

 

5. § A specializációválasztás lebonyolításáért felelős személyek és testületek  

(1) A specializációválasztás lebonyolítását az oktatási dékánhelyettes koordinálja, így 

gondoskodik a hallgatók megfelelő tájékoztatásáról, a jelentkezés és besorolás technikai 

feltételeinek biztosításáról.  

(2) Az oktatási dékánhelyettes munkáját a Dékáni Hivatal segíti. 

(3) A besorolást a dékán hagyja jóvá. 

 


