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A Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2014. szeptember 1-től megújított formában indítja mérnökinformatikus és
villamosmérnöki alapképzéseit. A korábbi („régi”) és a megújult („új”) tantervek átmenete számos oktatásszervezési
kérdést vet fel, melyeket a Kari Tanács 2014. június 24-i ülésén határozatban szabályozott.

Alapelvek
1. A tanulmányaikat a Kar alapképzésein 2014 szeptemberétől megkezdő hallgatók alapértelmezésben a megújított
(a továbbiakban „új”) mintatanterv szerint haladnak, ennek tantárgyait veszik fel, az erre vonatkozó tanulmányi
szabályzatok és előírások irányadóak rájuk nézve.
2. A tanulmányaikat a Kar alapképzésein 2013 szeptemberében, vagy korábban megkezdett hallgatók továbbra is a
korábbi (a továbbiakban „régi”) mintatantervek szerint folytatják tanulmányaikat.
3. Az új mintatantervek felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre úgy, hogy azok első szemeszteres tantárgyai
2014 szeptemberében kerülnek először meghirdetésre, majd innen kezdve félévről félévre egy-egy újabb félévet
szorítanak ki a felsőbb szemeszterekben meghirdetett régi mintatantervekből. A 7 szemeszteres
alapképzéseknek megfelelően a régi mintatantervek utolsó szemeszterei utoljára a 2016/17 tanév őszi félévében
kerülnek meghirdetésre.
4. Az 1. és 2. pontban meghatározott mindkét hallgatói csoport számára a saját mintatantervének tantárgyai
teljesítendők. A képzésüket 2013-ban vagy korábban megkezdett hallgatók számára az új mintatanterv (más
Neptun kódú) tantárgyai csak a saját mintatantervüktől való lemaradás esetén vehetők fel a következő
pontokban szabályozott helyettesítési (ekvivalencia) szabályok szerint. Az alapképzésekre 2014. szeptembertől
bekerülő hallgatók esetleg korábban teljesített tantárgyai befogadási (akkreditációs) szabályok alapján kerülnek
elfogadásra.
5. Mindkét alapszak új és régi mintatantervei megfelelő tantárgyainak felvehetőségére a Kar a Neptun Egységes
Tanulmányi Rendszerben kölcsönös kizárást írt elő (egyik tantárgy teljesítése kizárja a másik felvehetőségét).
6. A Kar garantálja, hogy a mintatantervtől lemaradó hallgatók számára mintatantervük tantárgyainak teljesítését
vagy az eredeti (régi) tantárgyak meghirdetésével, vagy a megfelelő helyettesítő (új) tantárgyak felvehetőségével
a BME TVSz által előírt tanulmányi idő (a képzési idő kétszerese) lejártáig biztosítja.
7. A Kar valamelyik alapképzésére 2013-ban felvételt nyert, azonban tanulmányait két passzív félévvel megkezdett
hallgatók (akik aktív tanulmányaikat 2014 szeptemberében kezdik meg) számára a Kar már az új tantervek
teljesítését írja elő.

Tantárgyak helyettesítése és befogadása
8. A régi mintatantervek tantárgyainak az új mintatantervek tantárgyaival történő helyettesítésére a Kar
helyettesítési táblázatokat tesz közzé mindkét alapszakon. Egy régi mintatanterv szerinti tantárgy
helyettesítésére egy új mintatanterv szerinti tantárgy teljesítése írható elő. A helyettesítő tantárgy(ak) teljesítése
során előfordulhat, hogy a hallgató az eredeti tantárgy kreditértékénél több vagy kevesebb kreditértékű
tantárgya(ka)t kell teljesítsen. Ilyen esetben a hallgatónak kredittöbblete vagy kredithiánya keletkezik. A
helyettesítésekből származó hiányok és többletek összegzendők, azaz egymást kompenzálják. Amennyiben az
összegzést követően még marad hiány vagy többlet, az a szabadon választható tantárgyak megfelelő felvételével
egyenlíthető ki. Kredittöbblet esetén a hallgató a mintatanterve által előírt szabadon választható tantárgyblokk
kreditértékénél kevesebb, kredithiány esetén pedig több szabadon választható tantárgyat kell felvegyen úgy,
hogy képzése végére elérje a mintatantervek által előírt min. 210 teljesített kreditet.
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9. Az új mintatantervet teljesítő hallgatók által korábban teljesített tantárgyaik befogadására a Kar befogadási
(akkreditációs) táblázatokat tesz közzé. Egy vagy több régi mintatanterv szerinti tantárgy befogadható egy új
mintatanterv szerinti tantárgyként. A befogadás során előfordulhat, hogy a hallgatónak az új mintatanterv által
előírt tantárgy kreditértékénél kevesebb vagy több kreditje keletkezik. Az előző ponthoz hasonlóan ebben az
esetben is a hallgató a keletkezett végső kredithiányt vagy kredittöbbletet a szabadon választható tantárgyak
megfelelő felvételével egyenlítheti ki.
10. Előfordulhat olyan helyzet, hogy a hallgató korábban teljesített tantárgya nem fogadható el az új mintatanterv
teljesítendő tantárgya helyett, ugyanakkor az új képzésre való befogadása kizárná az új tantárgy felvehetőségét
(a tantárgyak 25-75% közötti tematikai átfedése miatt). Ilyen esetekben a korábban teljesített tantárgy
befogadása nem kérhető az új képzésre.
11. A 8. és 9. pontokban megjelölt helyettesítési és befogadási táblázatokat a Kar honlapján közzéteszi
(alapszakonként 2-2 táblázat). Ezek módosítására csak nyilvánvalóvá vált hibás adat, vagy megfeleltetést igénylő
hallgatók létszámának oly mértékű csökkenése esetén kerülhet sor, amikor a régi tantárgyak meghirdetése már
gazdaságilag ésszerűtlenné válna. Ilyen esetekben a régi tantárgyak teljesíthetőségét a Kar szakmai szempontok
alapján meghozott egyedi döntésekkel biztosítja.

Tantárgyak mintatantervtől lemaradt teljesítése
12. A felmenő rendszerben egymást kiváltó tantervek miatt a régi tanterv szerint haladó hallgatók számára
tantárgyaik mintatantervükhöz képest lemaradt teljesítése a következő módokon lehetséges:
a. az adott szak számára előírt helyettesítő táblázatban szereplő tantárgy(ak) teljesítésével,
b. nem helyettesíthető tantárgy esetén a Kar által a régi mintatanterv szerint indított tantárgy
teljesítésével,
c. a régi tanterv kifutásának utolsó szakaszában a Kar által előírt egyedi tantárgyteljesítéssel.
13. Vizsgakövetelménnyel záruló tantárgy helyettesítője lehet félévközi jeggyel záruló tantárgy is, és megfordítva.
14. Vizsgakövetelménnyel záruló tantárgyból megszerzett aláírással rendelkező hallgató a (régi) tantárgyat az eredeti
tantárgy vizsgakurzusának felvételével teljesítheti.

Újra felvett hallgatók tantervi besorolása
15. A Kar alapképzéseire 2014-től felvételt nyert, de alapképzéseinken korábban már tanulmányokat folytató
(elbocsájtott, majd újra felvételt nyert) hallgatók számára – akik már nagyobb mennyiségű, a régi tanterv szerint
teljesített kreditmennyiséggel rendelkezhetnek az adott alapképzésen - a Kar a következő lehetőségeket kínálja
fel:
a. az új mintatanterv szerinti képzésre felvett hallgató választhatja az új mintatanterv szerinti haladást, a
Kar azonban az új mintatanterv szerinti tantárgyak meghirdetését csak a 3. pontban meghirdetett
felmenő rendszerben garantálja. Amennyiben a hallgató felsőbb szemeszteres tantárgyakat kíván
felvenni, azok első indítását meg kell várnia.
b. azoknak a hallgatóknak, akik az alapképzésekre nyert
i. 2014 évi felvétel esetén legalább 30,
ii. 2015 évi felvétel esetén legalább 90,
iii. 2016-2019 évi felvétel esetén legalább 150
(régi) mintatanterv szerint teljesített kredittel rendelkeznek, melyek befogadását a felvételüket követően
azonnal (a regisztrációs hetet megelőzően) kérik, és kérelmükben nyilatkoznak arról, hogy
tanulmányaikat a megkezdett régi mintatanterv szerint kívánják folytatni, a Kar biztosítja a régi
mintatanterv szerinti továbbhaladás lehetőségét. Ezek a hallgatók a továbbiakban minden tekintetben a
2. pont szerinti, a régi mintatantervet teljesítő hallgatóknak számítanak, korábban teljesített
szakirány/specializáció tantárgyaik elfogadhatósága azonban egyedi elbírálás alá esik. 2020-tól a régi
mintatantervre való visszakerülés lehetősége megszűnik.
c. azoknak a hallgatóknak, akik a b. pont szerinti kreditmennyiséggel nem rendelkeznek felvételükkor,
mindenképpen az új mintatantervek szerint kell teljesíteniük tanulmányaikat.
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Specializációk meghirdetése és indítása
16. Az új mintatantervekben a specializációk (korábbi nevükön szakirányok) – tartalmukat és méretüket tekintve is –
lényeges átalakításokon mentek keresztül. Megváltozott a specializációk indításának mintatanterv szerinti féléve,
amely átkerült a 6. szemeszter elejéről az 5. szemeszter elejére. Emiatt a Kar a specializációk meghirdetése és
választhatósága tekintetében a következő szabályozást írja elő:
a. a régi mintatanterv szerinti specializációk utoljára 2015 őszén kerülnek meghirdetésre, és 2016
februárjában indulnak utoljára. Az utoljára indított specializációk a régi mintatanterv szerint teljesíthetők
és az azokat teljesítő hallgatók mintatanterv szerint 2017 januárjában teljesíthetik alapképzésüket. A régi
specializációk tantárgyainak lemaradt teljesítésére is a korábban leírt helyettesítési szabályok
vonatkoznak.
b. az új mintatanterv szerinti specializációk először 2016 tavaszán kerülnek meghirdetésre és 2016
szeptemberében indulnak először. Az új mintatanterv szerint haladó hallgatók ekkor végzik el a
mintatanterv szerinti 4. szemeszterüket, és kérhetik besorolásukat az új specializációkra és ágazatokra
(amelyik szakon van ilyen).
c. a régi mintatanterv szerint haladó lemaradt hallgatók 2016 tavaszától csak az új specializációkra
nyerhetnek besorolást. Mivel az új specializációk tantárgyainak kreditszáma összesen
i. (mérnökinformatikus szak) 6 kredittel több, mint a régi mintatanterv specializációié, ezen
hallgatók számára a nagyobb kredit kiméretű specializáció teljesítése miatt elegendő 10-6=4
kreditnyi
ii. (villamosmérnöki szak) 7 kredittel több, mint a régi mintatanterv specializációié, ezen hallgatók
számára a nagyobb kredit kiméretű specializáció teljesítése miatt elegendő 10-7=3 kreditnyi
szabadon választható tantárgy teljesítése (korrigálva az esetleges keletkezett kredittöbblet vagy
kredithiány mértékével) az abszolutórium megszerzéséhez.
17. A specializációválasztási szabályzat (korábban szakirányválasztási szabályzat) tartalmazza a specializációkra való
besorolás tanulmányi feltételeit. Lévén ez előtanulmányi mérföldkő előírás, minden hallgató számára a saját
mintatantervéhez tartozó szabályzat az irányadó a besorolás feltételeire. (Az új mintatanterv pl. a szigorlat
teljesítésével olyan előírást tartalmaz, ami a régi mintatantervben nem is szerepelt.) Az új specializációkra
történő besorolás algoritmusát és a specializációk/ágazatok létszámkorlátait tartalmazó dékáni utasítás az új
specializációk elindulásával mindkét mintatanterv szerint haladó hallgatókra vonatkozik.

Egyedi esetek, nem szabályozott kérdések
18. Jelen szabályzatban nem, vagy csak hiányosan szabályozott, valamint egyedi kezelést igénylő esetekben a Kari
Tanulmányi Bizottság dönt.
19. Többször előforduló, nagyobb létszámú hallgatót érintő nem szabályozott esetben a KTB kiegészítő rendelkezést
fűzhet hozzá a jelen szabályozáshoz
20. Egyedi, méltányosságot igénylő esetek kezelésére a hallgatók elektronikus úton nyújthatnak be kérelmet a
Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben a Kari Tanulmányi Bizottsághoz.

Dr. Tevesz Gábor s.k.
oktatási dékánhelyettes
BME VIK
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