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KURZUSOK MEGHIRDETÉSE
A tantárgy- és kurzusmeghirdetés folyamtatáért az oktatási dékánhelyettes felelős. A
mintatanterv szerinti kötelező vagy kötelezően választható tárgyakat a mintatanterv szerinti
félévben kötelezően meg kell hirdetni. A kar köteles meghirdetni legalább másfélszer annyi
kreditértékű vagy legalább kettővel több kötelezően választható tárgyat, mint amennyit a
mintatanterv előír. A KTB javaslata alapján a dékán az adott oktatási szervezeti egységet kurzus
meghirdetésére kötelezheti. Vizsgás tárgyakból a vizsgakurzusok, beleértve szigorlatok
meghirdetése minden félévben kötelező.

KURZUSOK LÉTSZÁMA
Egy adott kurzusra megállapítható minimális és maximális létszám, de az egy oktatóra jutó
hallgatók száma nem haladhatja meg a 36 főt gyakorlatok és laborok esetén. A hallgató számára
biztosítani kell a mintatanterv szerinti haladást. A KTB egyetértésével a szabadon választható
tárgyak maximális létszáma korlátozható. A tárgyakhoz termet kell rendelni, ami nem lehet
kisebb, mint a maximális hallgatói létszám.

KURZUSOK MEGHIRDETÉSÉNEK IDŐPONTJA
A Neptun rendszerben a megelőző félév szorgalmi időszakának hatodik hetéig fel kell tüntetni
a meghirdetni kívánt tárgyakat és kurzusokat, illetve vizsgakurzusokat. A megelőző vizsgaidőszak
harmadik hetének végéig a kurzusok órarendi időpontjait, végül pedig a regisztrációs hét második
munkanapjáig az oktatót is fel kell tüntetni a laborok kivételével. Mintatantervi tárgyak kurzusai
nem ütközhetnek. Nemzetközi csereprogramos tárgyakat az előző szorgalmi időszak negyedik
hetének végéig meg kell hirdetni, a hatodik hetéig pedig időpontot kell adni hozzájuk.
A méltányossági kérelemmel kivételes esetekben a hallgató felmentést kérhet a TVSZ valamely
pontja alól. Fontos, hogy a kérvény az előkövetelmények - a tantárgyak egymásra épülésének
rendszere - alól semmilyen esetben nem ad felmentést.
A kurzus meghirdetésekor az alábbi adatokat kell megadni
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a kurzus kódja,
a kurzus típusa,
a kurzus jellege (kapcsolt, önálló),
a kurzus oktatói és részvételi arányuk a kurzus oktatásában,
a kurzusfelvételi követelmény (Pl. tanulmányok végzése valamelyik
szakon/specializáción, vagy ennek kizárása),
a kurzus indításához szükséges minimális és a fogadható maximális hallgatói létszám,
a várólista nagysága, amely nulla is lehet,
a kurzusra történő esetleges túljelentkezés esetén a rangsorolási szempontok
(amennyiben ez nem a jelentkezés sorrendje),
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a kurzus oktatásának nyelve,
a kurzushoz rendelt tanterem, ha annak biztosítását a jelen Szabályzat előírja és
a kurzus órarendi adatai, ha annak biztosítását a jelen Szabályzat előírja.

A szak- és specializációfelelősök ellenőrzik, hogy megfelelő számú és létszámú kurzusok
kerültek-e meghirdetésre, amennyiben nem, azt az oktatási dékánhelyettesnek jelzik és
korrigálják. A korrigálásokat követően az oktatási dékánhelyettes gondoskodik arról, hogy a
megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó hetének végéig meg legyenek hirdetve az előzetes
tárgyfelvételes tárgyak, terem és oktató megadása nem kötelező. A vizsgaidőszak végéig
módosítható, kiegészíthető vagy törölhető kurzus, kivéve a vizsgakurzusokat.

