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Önálló laboratórium, szakdolgozat-készítés és diplomatervezés 
tantárgyak felvétele a VIK-en 

 
2014.11.05., Sujbert László 

Módosítva: 2021.03.23. 
 
 
 
A Villamosmérnöki és Informatikai Karon az önálló laboratórium, szakdolgozat-
készítés vagy diplomatervezés tantárgyak (a továbbiakban projekttantárgyak) 
teljesítése csak olyan tanszéken lehetséges, amely részt vesz a hallgató 
választott specializációja, főspecializációja vagy mellékspecializációja 
oktatásában. Kivételes esetekben, a kiemelkedő eredményeket elérő hallgatók 
számára a kar lehetővé teszi, hogy a projekttantárgyak valamelyikét a VIK 
olyan tanszékén teljesítsék, amely nem vesz részt választott specializációjuk 
oktatásában.   
 
Az alábbi szabályok a tanulmányaikat alapképzésben legkorábban 2014-ben, 
mesterképzésben legkorábban 2015-ben megkezdő hallgatókra vonatkoznak. 
 
A specializáción kívüli projekttantárgy-felvételre az alábbi szabályok 
vonatkoznak: 
 

1. Az alapképzésben az Önálló laboratórium és a Szakdolgozat-készítés 
tantárgy vehető fel specializáción kívül. A Témalabort a hallgató az 
anyatanszékén köteles felvenni. 

2. A mesterképzésben az Önálló laboratórium 1.-2. és a Diplomatervezés 
1.-2. tantárgy vehető fel specializáción kívül.  

3. A projekttantárgyak specializáción kívüli felvételét a hallgató kérelmére 
az oktatási dékánhelyettes engedélyezi. A dékánhelyettes döntését 
egyedi mérlegelés alapján hozza. 

4. A kérelemhez csatolni kell a hallgató anyatanszékének véleményét, 
szakmai indoklását, valamint a kivételes helyzetet alátámasztó 
dokumentumokat. 

5. A mesterképzés Önálló laboratórium 1. tantárgyának specializáción 
kívüli felvételére kapott engedély érvényes az Önálló laboratórium 2. 
tantárgy esetében is, feltéve, hogy a hallgató a megkezdett témát 
folytatja, és az Önálló laboratórium 2. tantárgyat ugyanazon a tanszéken 
veszi fel. 

6. A mesterképzés Diplomatervezés 1. tantárgyának specializáción kívüli 
felvételére kapott engedély érvényes a Diplomatervezés 2. tantárgy 
esetében is, feltéve, hogy a hallgató a megkezdett témát folytatja, és a 
Diplomatervezés 2. tantárgyat ugyanazon a tanszéken veszi fel. 

 
 
Az oktatási dékánhelyettes egyedi mérlegelés alapján adja meg az engedélyt 
a specializáción kívüli projekttantárgy-felvételről. A kérelem elbírálása során az 
oktatási dékánhelyettes az alábbi eredmények, illetve tevékenységek alapján 
értékel: 
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1. A hallgató tanulmányait kiváló eredménnyel végzi. 
2. A hallgató Köztársasági Ösztöndíjat vagy hasonló elismerést (pl. A vagy 

B kategóriás szakmai KBME ösztöndíj) nyert el. 
3. A hallgató a választott tanszéken és a választott témában tudományos 

diákköri dolgozatot adott be. 
4. A hallgató a választott témában elfogadott tudományos publikációval 

rendelkezik. 
5. A hallgató a választott tanszéken legalább két féléven keresztül 

demonstrátori munkát végzett. 
6. A hallgató a választott tanszéken részt vett már lezárt projektben. 
7. A mesterképzésben részt vevő hallgató az alapképzésben a választott 

tanszék azonos szak számára meghirdetett specializációját hallgatta. 
 
 


