Egyéni tanulmányi rend
(1) Egyéni tanulmányi rendet meghatározott időre kérhet a hallgató az indok
megjelölésével.
(2) A Karon egyéni tanrend szerinti oktatásban részesülhet minden, II. évfolyam feletti
hallgató, aki kiemelkedő teljesítményt nyújt. Szociális indokok alapján egyéni tanrend
nem engedélyezhető.
(3) Az egyéni tanrend iránti kérelmet a hallgató a főtárgy tanár és a tanszékvezető írásbeli
támogató nyilatkozatával nyújthat be a Tanulmányi Bizottságnak. Az dékánnak címzett
levélre az dékán írásos választ küld a hallgatónak.
(4) Az egyéni tanrendre irányuló kérelmet az előző félév vizsgaidőszakának végéig kell
benyújtani. Ezzel egyidejűleg a tanszékvezetőnek jóvá kell hagyni a hallgató egyéni
tanulmányi tervét. Az egyéni tanrend megadásáról szóló dékáni engedély a képzésben
résztvevő minden érintett oktatóra nézve kötelező érvényű.
(5) Indokolt esetben az egyéni tanulmányi rendre vonatkozó engedély visszavonható.

Művészeti együttesek
27.§
(1) A Karon hallgatókból álló művészeti csoportok (zenekarok, kórusok, kamarazenei
együttesek) működnek. Hallgatók és oktatók közös művészeti együttest is alakíthatnak.
Ezek személyi összeállítása az együttes vezetőjének feladata.
(2) A művészeti együttesek adják azt a keretet, amelyben a különféle interpretációs
feladatokkal összefüggő szakmai és nevelési feladatok gyakorlati kivitelezése történik.
(3) A művészeti együttest ezzel megbízott oktató vezeti. Az együttes maga határozza meg
tevékenységének szakmai tartalmát, programját, amelyről konzultálnia kell az illetékes
tanszékvezetővel és a Kar dékánjával.
(4) Az előadó együttesekben vállalt közreműködést a hallgató legalább egy szemeszterig nem
mondhatja fel, ugyanakkor az együttes vezető oktatója is csak jelentős szakmai, fegyelmi
okból függesztheti fel valamely hallgató tagságát.
(5) A szemeszterre tervezett szakmai program felett többletigényként megjelenő szereplési
felkérésekről az együttes vezetője egyeztet a tagokkal. A véglegesített program magas
színvonalú megvalósításában a hallgatók akkor is kötelesek részt venni, ha a ráfordított
időmennyiség meghaladja a tantervben előírt próbaszámot.
(6) Az
együttesek
munkájától
történő
hallgatói
távolmaradás
ugyanolyan
jogkövetkezményekkel jár, mint más tantárgyak esetében. Különleges előírás, hogy az
együttes tagja azonnal elveszti az együttesben teljesítendő félévét, ha egy adott
hangverseny teljesített próbafolyamata után magáról a hangversenyről igazolatlanul
távol marad.

