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       Tárgy: Tárgyhirdetés 2017/2018. tanév I. félév 

 

 

Tisztelt Oktató Kolléga! 

 

Kérem, a 2017/2018. tanév I. félév tantárgyainak és kurzusainak (DETEP is) a Neptun rendszerben történő 

hirdetését és az órarendben történő elhelyezését 2017. július 14. péntek 12.00 óráig megtenni, vagy a 

Tanszék/Intézet oktatási felelősének a tárgyhirdetésre vonatkozó igényét időben jelezni szíveskedjen. 

 

Kérem továbbá az Intézeti Oktatási Felelősöket, hogy a szeptemberben induló képzésekhez tartozó  

ÚJ (2017-es) mintatantervek feltöltését június végére készítsék el, 
mivel a felvett hallgatók adatainak, a 2017. július 26.-ai felvételi döntést követő konvertálása előtt az EHIK-nek és 

a Tanulmányi Osztálynak még számos beállítást kell elvégezni a Neptunban, továbbá az érintett 

tárgyak/kurzusok hirdetése is csak így történhet! 

Az alábbiakban tájékoztatom a vizsgakurzus hirdetésének és felvételének, valamint korlátainak legfontosabb 

szabályairól, melynek betartását kérjük: 

 

Vizsgakurzus csak előadáshoz hirdethető.  

Amennyiben a vizsgakurzussal teljesítendő tárgy előfeltételként szerepel más tárgynál, a ráépülő tárgy ugyanazon 

félévben történő felvétele nem engedélyezhető.  

A vizsgakurzusra történő jelentkezés tantárgyfelvételnek minősül, így annak számába beszámít. 

Vizsgakurzusra csak az jelentkezhet, aki már megelőzően hallgatta a tárgyat, megszerezte az aláírást és van 

legalább egy eredménytelen vizsgája. 

- Egy szak tananyagának szerkezete, a kurzusok egymásra épülése miatt, vannak olyan kitüntetett, alapozó jellegű 

tárgyak, amelyekből nem hirdethető vizsgakurzus. Ezeket a kurzusokat minden szakon az érintett oktatók, a szak 

szakfelelőse és az intézet oktatási felelőse együtt határozza meg. Rendkívüli esetben (pl. a képzési időt meghaladó 

tanulmányi idő, hosszabb betegség, kórházi ápolás, …) az ilyen tárgyakból a hallgató írásos kérelmet nyújthat be 

vizsgakurzus hirdetésre az általános kérelmi űrlapon a kar oktatási dékánhelyettesének címezve, aki az érintett 

intézettel egyeztetve hozza meg a döntést. Pozitív elbírálás esetén a hallgatót a tanulmányi osztály jelentkezteti be 

a vizsgakurzusra. 

 

A Vizsgakurzus hirdetését oktatói kérésre elvégezhetik a tanszéki/intézeti adminisztrátorok. A hallgatók a 

vizsgakurzus hirdetését közvetlenül az oktatótól kérhetik szóban, az oktató pedig maga eldöntheti, kíván-e 

vizsgakurzust hirdetni az adott tárgyból. 

A hallgatók kérelem beadása nélkül maguk felvehetik a Vizsgakurzust, mert a Neptun csak az arra jogosult 

hallgatóknak fogja elfogadni a tárgyfelvételt.  

 

Nyomatékosan kérem az intézeti adminisztrátorokat és az oktatókat, hogy sem hallgatói, sem oktatói 

kérésre ne jelentkeztessenek be egyetlen hallgatót sem vizsgakurzusra. A Tanulmányi Osztály a 

tárgyfelvételi időszakot követően ellenőrizni és törölni fogja a jogosulatlanul felvett vizsgakurzusokat.  

 

Amennyiben egy kurzusának meghatározott előfeltétele van, az előfeltétel teljesítése alóli mentességre vonatkozó 

kérvényt csakis szigorúan megindokolva, kivételes esetben támogasson!  

 

MSc tanárok esetében a Záró szigorlat felvétele is csak a tárgyfelvételi időszakban lehetséges, ezért kérjük, 

hogy a félév elején legyen szíves gondoskodni a tárgy meghirdetéséről! 

 

Kérem, hogy az Ön által meghirdetett kurzusokra való jelentkezéseket a NEPTUN-ban figyelemmel kísérni, a 

létszámkorlátokat, ha lehetséges és szükséges, a tárgyfelvételi időszakban változtatni szíveskedjen! Ezt követően 

meghirdetéseiben semminemű módosítást kérem, ne tegyen!  
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Amennyiben Ön adott meg minimum létszámot a tárgy hirdetésekor és a jelentkezők létszáma nem éri el a 

létszám-minimumot, ebben az esetben a kurzus nem indul. Kérem, erről a félév második hetének végén értesítse a 

hallgatókat, hogy írásban kérjék lejelentkeztetésüket a Tanulmányi Osztályon az adott tárgyról és kurzusról. 

 

Megállapodás szerint valamennyi, a tanszék által tartott foglalkozást – illetve azon tárgyak meghirdetését, amiért a 

tanszék a felelős – a tanszéken kell meghirdetni, függetlenül attól, hogy mely kar hallgatóira vonatkozik, illetve 

mely tanszék oktatója tartja. (Kivételt képeznek a vizsgakurzusok!) 

 

A kari nagyelőadók/tantermek elfoglaltságát Sáriné Kókó Edina (62587, sarine.koko.edina@science.unideb.hu  

Kémiai épület A/103. iroda) koordinálja. 

 

Felhívom figyelmét, hogy a DE-n az egyes nem szakmai szabadon választható kurzusokon a résztvevők 

száma maximum 100 fő lehet. 
Néhány indokolt esetben, az oktatási vezető írásos kérésére – amelyet az oktatási rektorhelyetteshez kell 

benyújtani a meghirdetés előtt legalább egy hónappal – felmentés adható a 100-as keret alól. 

 

Kérem, hogy a TVSz 8. § (Tantárgyi követelmények) (2) és (3) pontja előírásait maradéktalanul betartva indítsa 

oktatómunkáját a meghirdetett kurzusokon 

(2) A tantárgyi követelményrendszernek a következőket kell tartalmaznia: 

- a foglalkozásokon való részvétel előírásait, 

- a félévközi ellenőrzések követelményeit, számát, hozzávetőleges időpontját, pótlásuk, valamint javításuk 

lehetőségét, illetve azt, ha pótlásra nincs lehetőség, 

- a félévközi jegy megszerzésének feltételeit, ahol az aláírás a tanórákon történő részvételt igazolja, 

- vizsgával záruló tárgy esetén azt, hogy a tárgyhoz kapcsolódik-e olyan, párhuzamosan meghirdetett 

gyakorlat/szeminárium/labor, amelynek teljesítése a vizsgára bocsátás feltétele, 

- a vizsgára bocsátás feltételeit, amelyek teljesítését vizsgával záruló tárgyaknál aláírás igazolja, 

- az érdemjegy kialakításának módját, 

- a kötelező és az ajánlott irodalom jegyzékét, 

- a tárgyhoz rendelt kreditet. 

(3) A tantárgyfelelős oktatók által meghatározott tantárgyi követelményrendszert, a félévközi 

ellenőrzések időpontjait és a félévközi követelmények teljesítésének, valamint pótlásának határidejét, 

javítási lehetőségeit a kurzus első hetében írásban közölni kell a hallgatókkal.     
 

A Kar vezetésének állásfoglalása szerint a tantárgykövetelményekre vonatkozó írásbeli közlés úgy valósuljon 

meg, hogy az oktató az első órán részletes szóbeli tájékoztatást ad a követelmények kérdésében és megadja, hogy 

az írott változat, a heti bontásban megadott tematikával együtt, az intézeti honlapon pontosan hol található. 

 

Felhívom a figyelmet a külföldi hallgatóknak tartandó angol nyelvű kurzusok időben történő meghirdetésére.  

Félév közben kérem, ellenőrizze, hogy a kurzusára csak olyan hallgató jár, aki az illető kurzust felvette a 

Neptunban. Az angol nyelvű kurzusok óradíjának kifizetése kizárólag a Neptunban regisztrált hallgatói 

létszám alapján történhet! 
 

Dr. Kun Ferenc 

oktatási dékánhelyettes 
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