Új kötelezően / szabadon választható tantárgy hirdetéséhez
szükséges adatok, az indítás kritériumai
Fogalmak:
-

-

MAB tantárgy fogalma: egy vagy több félévhez kapcsolódó, leckekönyvbe bejegyzett, kredittel
elismert, a tantárgyfelelős oktató által gondozott, ismeretek közlésére, begyakorlására alkalmas
oktatási egység.
tanterv: a Képzési és Kimeneti Követelményekben meghatározott, a szakon kötelezően
teljesítendő ismeretek összessége, rendszerezett gyűjteménye
tantárgy: a szak tantervének egy tanévében elsajátítandó alapegysége
tantárgyelem(ek): a tantárgyak alegysége(i)
tantárgy kötelezősége: kötelező, kötelezően választható, szabadon választható, kritérium tárgy
kurzus: a tantárgy oktatásának konkrét megjelenési formája, egy féléven keresztüli oktatása

1. Az új kötelezően/szabadon választható tantárgy indítása az oktatási szervezeti egység vezetőjének
kezdeményezésére, a Dékáni Hivatalba benyújtott kérelemmel történik. A véleményezést az Oktatási
Bizottság végzi. Formai és tartalmi követelményeknek megfelelő kérelem, valamint a bizottság
pozitív döntése esetén a kurzus indítását a Kari Tanács engedélyezi.
2. Kérelem beadási határideje: minden év február 15., mindkét félévre vonatkozóan. A jóváhagyott
tantárgyak a következő tanévtől hirdethetők meg kurzusként az ETR-ben.
3. A kérelemben kötelezően megadandó alapadatok:
- tantárgy címe magyar és angol nyelven minden képzésben, a német nyelvű képzés esetén
németül is
- tantárgyfelelős neve: az oktatási-szervezeti egység vezetője határozza meg, de az intézetvezető
jóváhagyó beleegyezése kötelező, amennyiben nem az oktatási-szervezeti egység vezetője a
hirdető
- (heti) óraszám, féléves összes óraszám
- tantárgy kötelezősége (kötelezően választható, szabadon választható)
- foglalkozás típusa: előadás, gyakorlat, szeminárium
- tantárgy ritmusa (őszi, vagy tavaszi félév)
- tantárgy modulja (alapozó és előkészítő, klinikai)
- tantárgy tantervben elfoglalt helye (1-12. szemeszter)
- jegyadás formája (beszámoló, ötfokozatú gyakorlati jegy)
- előfeltétel modul/tantárgy meghatározása
- tantárgyleírás a tantárgy céljára, képzésben elfoglalt helyére, jelentőségére is kitérve
- kötelező, illetve ajánlott irodalom megadása
- részletes tematika (hetekre lebontva)
- tantárgyi követelmények, vizsgáztatás módja (részletesen)
4. Tantárgyfelelős oktatóval szemben támasztott személyi feltételek:
- habilitált egyetemi oktató, egyetemi docens, illetve annál magasabb beosztású oktató

5. A kreditértéket az Oktatási Bizottság határozza meg, de alapszabályként a heti óraszám a tantárgy
kreditszáma.
6. Már meglévő tantárgy módosítása szintén február 15-i benyújtási határidővel, az Oktatási Bizottság
jóváhagyásával, Kari Tanács véglegesítésével történhet, felmenő rendszerben alkalmazva. Módosítás
alatt a tantárgy olyan alapvető paramétereinek változtatását értendő, mint a tantárgy címe, típusa,
tantárgyfelelős, heti óraszám, kreditérték, vizsgaforma.
7. Kötelező tantárgy indítása iránti vagy meglévő kötelező tantárgy módosítását kezdeményező kérelem
– a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően a kötelező óraszámok és kredit korlátozások
függvényében – az Oktatási Bizottsággal történt előzetes egyeztetést követően nyújtható be a fent
megadott határidőn (minden év február 15.) belül.

