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Az IMSc program átmeneti időszaka 2020-ban
(2020. január 15. / Charaf Hassan)
A Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Tanácsa 2019. november 26-án módosította a kari IMSc
program működésének bizonyos elemeit, az új szabályok 2020 szeptemberétől kerülnek bevezetésre.
A változások vonatkoztak az IMSc programban már résztvevő hallgatókra is a 2020/21 tanév őszi
félévétől kezdődően. Jelen dékáni utasítás ezen hallgatókra vonatkozó előírások átmeneti időszakát
szabályozza a 2019/20 tanév tavaszi félévétől kezdődően.
I. A mesterképzés időszaka
Az IMSc program legelső évfolyama 2019 februárjától kezdődően már mesterképzéses tanulmányait
végzi, a második évfolyam 2020 februárjától kezdi meg azokat. Mivel az IMSc program 2020
szeptemberétől bevezetésre kerülő változásai több tekintetben is érintik a mesterképzéses
tanulmányok időszakát, fontos az alapelvek egyértelműsítése az átmeneti időszakra is.
1.

A mesterképzésen nincs IMSc pontszerzési lehetőség. A képzés valamennyi szemeszterében a
2020/21 tanévtől kezdődően a program résztvevői gyakornoki szerepkört látnak el az őket
befogadó tanszéken (tipikusan az anyatanszékükön). IMSc pontok már jelenleg sem szerezhetők a
mesterképzéses tantárgyakhoz kapcsolódóan, a módosított program indulásáig ezen az állapoton
már nem is változtatnak a tantárgyfelelősök.

2.

Az IMSc programban szereplő azon lehetőség, hogy a programban résztvevő hallgatók számára a
mintatantervben szereplő mellékspecializáció óra- és kreditkerete terhére a Kar MSc fő- és
mellékspecializációinak tantárgykínálatából kiindulva egyéni program állítható össze, továbbra is
megmarad (ameddig egy esetleges tanterv-felülvizsgálat következtében a mintatanterv
szerkezete meg nem változik). Amelyik hallgató mesterképzését ezen rend szerint kezdte meg,
tanulmányait a mintatanterv esetleges változásaitól függetlenül e szerint fejezheti be.

II. Az átmeneti időszak: a 2019/20 tavaszi félév és ennek kihatása a 2020/21 őszi félévre
1.

A 2019/20 tanév őszi félévére meghirdetett Kari IMSc Ösztöndíj változatlan formában
kiértékelésre és átadásra kerül 2020 tavaszán is. Az IMSc pontszerzési lehetőség korlátozott
megléte a BSc képzés 6. és 7. félévében, valamint hiánya a mesterképzés alatt a következő
(részben később is fennmaradó) kiegészítő rendelkezéseket teszi szükségessé:
a. A 2019/20 tanév őszi félévében 7. tanulmányi félévüket teljesítő (BSc végzős) IMSc program
résztvevők számára ebben a félévében nem, vagy csak alig voltak szerezhetők IMSc pontok
(gazdasági-humán tantárgyakból, szabadon választható tantárgyakból és Szakdolgozatkészítés tantárgyból nem szerezhető IMSc pont). Ezért számukra ezen félév vizsgaidőszakának
végén pályázatot hirdetünk, melyen szakdolgozat munkájuk tömör összefoglalójával vehetnek
részt. A pályázatok benyújtása nem kötelező, a Kar által felkért, vezető oktatókból álló értékelő
bizottság a pályamunkákat 0-150 IMSc ponttal jutalmazhatja tartalmuktól és kivitelüktől

2.
3.

4.

függően. A Kari IMSc Ösztöndíj a 2019/20 tanév őszi félévére a már jelenleg is meghirdetett
algoritmus szerint kerül kiértékelésre (tanulmányi eredmény + szerzett IMSc pontok alapján).
b. A 2019/20 tanév őszi félévében 9. tanulmányi félévüket (2. MSc félévüket) végző IMSc
program résztvevők számára az a) ponthoz hasonló módon pályázat kerül meghirdetésre,
amelyre az Önálló laboratórium 1-2 tantárgyakban elvégzett munkájukkal pályázhatnak. A Kari
IMSc Ösztöndíj a 2019/20 tanév őszi félévére a már jelenleg is meghirdetett algoritmus szerint
kerül kiértékelésre (tanulmányi eredmény + szerzett IMSc pontok alapján).
c. A 2019/20 tanév tavaszi félévétől a 6. tanulmányi félévüket teljesítő IMSc program résztvevők
számára az Önálló laboratórium c. projekttantárgyban nyújtott többletteljesítmény
értékelésére a Kar pályázatot hirdet a félév végén, melyre az Önálló laboratórium tantárgyban
elvégzett munkájukkal pályázhatnak. A pályázatok benyújtása nem kötelező, a Kar által felkért,
vezető oktatókból álló értékelő bizottság a pályamunkákat 0-50 IMSc ponttal jutalmazhatja
tartalmuktól és kivitelüktől függően. A Kari IMSc Ösztöndíj a 2019/20 tanév őszi félévére a már
jelenleg is meghirdetett algoritmus szerint kerül kiértékelésre (tanulmányi eredmény +
szerzett IMSc pontok alapján).
A 2019/20 tanév tavaszi féléve alapján kerül utoljára átadásra a Kari IMSc Ösztöndíj, 2020 őszétől
szerepét átveszi a Dékáni IMSc ösztöndíj.
A 2020/21 tanév őszi félévétől kezdődően az IMSc program valamennyi résztvevője már a
módosított feltételek szerint vesz részt a programban. Azon hallgatók számára, akik a programhoz
még ezen félévet megelőzően csatlakoztak, a programban maradás feltételei (mintatanterv
szerinti haladás, teljesítményarányos haladás, min. 4,0-s tanulmányi átlag) változatlanok
maradnak, de az ösztöndíjak (alap, kiemelt, top, ill. Dékáni Kari Ösztöndíj) megszerzésének
feltételei már azonosak a programot 2020 szeptemberétől megkezdőkével. A meghirdetett IMSc
ösztöndíjak tanulmányi évenként változó mértéke szempontjából a programban már korábban
résztvevők tényleges tanulmányi évük szerint kerülnek figyelembevételre.
A 2020/21 tanév őszi félévében a programban már korábban résztvevő alapképzéses hallgatók
IMSc ösztöndíjának megállapításához a 2019/20 tanév tavaszi félévében elért tanulmányi
eredményeik (átlag, IMSc pontok) kerülnek figyelembevételre.

Jelen dékáni utasítás a kihirdetés napjától lép hatályba.
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