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1. IMSc program időtábla 2016 nyarán 
 

Hét Normál kari működés IMSc program 
Esemény Időszak/időpont Esemény Időszak/időpont 

24. Tanszékvezetői Értekezlet jún. 14. (K) 
IMSc tájékoztató közzététele a honlapon 
Jelentkezési felület megnyitása elsőéveseknek 

jún. 15. (Sze) 
jún. 15. (Sze) 

25. 
Kari Tanács 
Vizsgaidőszak befejezése 

jún. 21. (K) 
jún. 24. (P) 

Tájékoztató fórum jelenleg elsőéveseknek 
Jelentkezési határidő jelenleg elsőéveseknek 

jún. 23. (Cs) 15h- 
jún. 26. (V) 

26. Előzetes tantárgyfelvétel indul jún. 27. (H) 18h- 
Elsőéves jelentkezések elbírálása 
Jelentkezők behívása motivációs beszélgetésre 

jún. 27. (H) – júl. 1 (P) 
júl. 1. (P)  

27.   Felvételi motivációs beszélgetések júl. 4. (H) – júl. 8. (P) 

28. 
Felvételizők jelentkezési sorrend módosításának 
határideje (egyszer lehetséges) 

júl. 12. (K) 
Kiértesítés a döntésről 
Átsorolás IMSc tankörbe (2. évf.) 

júl. 12. (K) 
júl. 12. (K) – júl. 15. (P) 

29.     

30. 
2016Á felvételi döntés 
Dékáni levél kiküldése a felvetteknek 

júl. 26. (K) 
júl. 28. (Cs) 

Jelentkezési felület megnyitása gólyáknak 
Felhívás IMSc képzésre a dékáni levélben 

júl. 27. (Sze) 
júl. 28. (Cs) 

…     

33. 
Gólyatábor 
Kari vezetés tájékoztatója a gólyatáborban 

aug. 16. (K) – aug. 20. (Szo) 
aug. 17. (Sze) 

Tájékoztató az IMSc képzésről a gólyatáborban aug. 17. (Sze) 

34. 

Egyetem indul a nyári szünet után 
Gólyák besorolása tankörökbe 
Központi tantárgyfelvétel a gólyáknak 
Szülői fórum 
Beköltözés a kollégiumba 

aug. 22. (H) 
aug. 25. (Cs) 
aug. 26. (P) – aug. 29. (H) 
aug. 26. (P) és aug. 28. (V) 
aug. 28. (V) 

Jelentkezési határidő gólyáknak 
Gólyák jelentkezéseinek elbírálása 
Kiértesítés a döntésről 
Jelentkezők behívása motivációs beszélgetésre 

aug. 22. (H) 
aug. 23. (K) – aug. 26. (P) 
aug. 26. (P) 
aug. 26. (P) 

35. 
Regisztrációs hét 
Végleges tantárgyfelvétel 
Egyetemi és kari évnyitó 

aug. 29. (H) – szept. 4. (V) 
aug. 29. (H) 16h- 
szept. 1. (Cs) 

Felvételi motivációs beszélgetések 
Tankörbesorolás-korrekciók 
Szerződéskötés IMSc képzésre 

aug. 29. (H) – aug. 31. (Sze) 
aug. 31. (Sze) 
szept. 2. (P) 

36. Szorgalmi időszak indul szept. 5. (H)   
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Megjegyzések az időtáblához: 

1. A jelenleg elsőéveseknek a KT határozat után, de a jelentkezési határidő lezárulta előtt a 
vizsgaidőszak végén tájékoztató fórumot tartunk. Ezen a program vezetője (Péceli Gábor) és a kar 
vezetői tartanak egy rövid tájékoztatót, majd a hallgatók kötetlen formában kérdéseket tehetnek 
fel, elmondhatják elvárásaikat, véleményüket a programról. 

2. Az IMSc programra jelentkezők (a jelentkezés feltételei teljesülésének ellenőrzését követően) 
felvételi motivációs beszélgetésen vesznek részt. A beszélgetések ún. felvételi bizottságokban 
zajlanak, melyek min. 2 főből állnak tagjai a kar vezető oktatói lehetnek. Egy-egy motivációs 
beszélgetés időtartama 15-20 perc. Lévén a beszélgetések már vonalhúzás után történnek, ezek 
célja nem a felvétel/kizárás, hanem a hallgatókkal való ismerkedés, a program irányába történő 
motiválás. (Amennyiben a beszélgetésen a hallgató nem jelenik meg, az nem befolyásolja a felvétel 
tényét.) A párhuzamosan működő bizottságok száma függ a jelentkezők számától, a bizottságokat 
a kar dékánja (Vajta László) és az IMSc program vezetője (Péceli Gábor) jelölik ki legkésőbb 2016. 
június 30-ig. 

3. A felvett elsőévesek átsorolása IMSc tankörökbe azért szükséges, mert tantárgyfelvételüket 
(órarendjüket) befolyásolja a felvételi döntés. 

4. A 2016Á felvételi eljárásban felvett gólyák számára a jelentkezés lehetősége a felvételi döntést 
követően nyílik meg. 

5. A gólyák jelentkezéseinek elbírálása és a motivációs beszélgetések feszített tempóban a 
regisztrációs hét első felében kerül lebonyolításra. Az itt figyelembeveendő szempontok: 

a) a nem budapesti hallgatók csak az előző hét végén tudnak beköltözni a kollégiumba 
b) a regisztrációs hét bizonyos időszakaiban más kötelező elfoglaltságaik vannak (beiratkozás, 

fizika felmérő) 
c) a jelentkezettek besorolása IMSc tankörökbe a regisztrációs hetet megelőzően megtörténik. 

Ez szükséges az előzetes tantárgyfelvételük biztosítása érdekében. A regisztrációs hét hétfő 
16h-tól megszűnik az első szemeszteres tantárgyak „védettsége”, azaz a korábbi évfolyamok 
lemaradt hallgatói szabadon felvehetik a szabad helyeket. Az IMSc programra felvételt nyert, 
de a regisztrációs héten valamiért mégis visszalépő hallgatók visszasorolása normál 
tankörökbe már egyedi kezeléstechnikával történik. 

6. Az IMSc programra bekerült hallgatókkal a kar szerződést köt. A szerződésben rögzítésre kerülnek 
a program által biztosított előnyök, és a hallgatók által ennek ellenértékeként vállalt 
kötelezettségek. A hallgatónak a képzésről való esetleges kikerülése esetén a szerződés 
automatikusan hatályát veszti (nem tartalmaz visszatérítés jellegű kötelezettséget). 


