ELŐTERJESZTÉS a Szabályzatok összevetése nyomán felmerülő kérdések rendezésére
ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai
idézett szabályzatok:
 ÓE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata [a
2012. szeptember 1. előtt beiratkozottakra
vonatkozik (régi TVSz)]
 ÓE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 2012.
szeptember 1-ét követően beiratkozott
hallgatók számára (új TVSz)
 ÓE Hallgatói Jogorvoslati Eljárás
Szabályzata

NYME GEOINFORMATIKAI KAR Szabályzata

JAVASLATOK
Alapelvek:



NYME SzMSz III. rész
Hallgatói Követelményrendszer (HK)

A 2014. szeptember 1-jén hallgatói jogviszonyt létesítőkre
(új, belépő hallgatók) az Óbudai Egyetem szabályzatai
vonatkoznak majd.
A már jogviszonnyal rendelkező GEO-s hallgatók
esetében (bent lévő hallgatók) az ÓE szabályzatai az
előterjesztésben megfogalmazott, s az egyeztető felek
által elfogadott kivételekkel lesznek érvényesek.

A tanterv és a mintatanterv 4.§
régi és új TVSz 4.§ (3)

a testnevelés kritérium követelmény a bent lévő GEO-s
hallgatókra nem vonatkozna, csak az új hallgatók esetén
kerülne bevezetésre

„A kritérium követelmény a tantervekben szereplő olyan
kötelezően teljesítendő előírás, amelyhez nem tartozik
kreditpont. Ilyen lehet a szakmai gyakorlat, (általában
6 hét) a testnevelésben való részvétel, (minden
szakon két féléven keresztül heti 0+2 óraszámmal).”

egyeztetés után: javaslat elfogadva

régi és új TVSz 4.§ (9)
„A mintatantervben a szabadon választható tantárgyak
vizsgái nélkül a vizsgaidőszakokban teljesítendő
vizsgák maximális száma 5.”

A GEO-n előfordul 6, ill. 7 vizsga is

javaslat: maximalizálják a vizsgák számát a GEO-n is a
mintatantervben 5-re (vizsgakövetelmény helyett évközi
jegy követelmény legyen)
egyeztetés után: javaslat elfogadva, a
mintatanterveket átalakítják

Nyelvtanulás és nyelvvizsga 6.§
régi és új TVSz 6.§ (2)

„Az egyetem az angol, német, spanyol, olasz,
francia, portugál, orosz nyelvek valamelyikéből letett,
a szakok képzési és kimeneti követelményeiben az
oklevél kiadásához előírt szintű nyelvvizsgát fogadja el
az oklevél kiadásának feltételeként….”

javasolt az ÓE szabályzat alkalmazása minden hallgatóra
egyeztetés után: javaslat elfogadva, a felsorolt
nyelvekből fogadják el a nyelvvizsgát

javasolt a tantervek átalakítása oly módon, hogy az angol
nyelv 2 féléves tárggyá váljon
a GEO Karon 4 féléven át történő angol, ill. német
nyelvtanulás van

egyeztetés után: kimenő rendszerben marad a 4
féléven át történő angol vagy német tanulás
de az új mintatantervben már 2 félévben lesz, és lesz
2 kritériumtárgy

régi TVSz 6.§ (3)
„A végbizonyítvány megszerzésének feltétele:
a)
Minden
nappali
alapképzésben
résztvevő
hallgatónak kritérium tárgyként fel kell vennie egy, az
egyetem által meghirdetett angol vagy német nyelvű
szakmai kurzust, és teljesítenie kell, az arra előírt
számonkérést.
b) Amennyiben a hallgató a kritériumtárgyat nem angol
nyelven teljesítette, úgy igazolnia kell angol alapfokú
nyelvtudását. Ameddig a hallgató nem tesz eleget ezen
kötelezettségének, igazolt nyelvtudás hiányában
végbizonyítvány nem adható számára,
hallgatói
jogviszonya pedig szünetel (passzív félév számítása:
10§).”
új TVSz 6.§ (4)
„A végbizonyítvány megszerzésének feltétele:
a) Minden nappali alapképzésben résztvevő
hallgatónak kritérium tárgyként fel kell vennie
kettő, az egyetem által meghirdetett angol
vagy német nyelvű szakmai kurzust, és
teljesítenie kell, az arra előírt számonkérést.
b) Amennyiben a hallgató a kritériumtárgyat nem
angol nyelven teljesítette, úgy igazolnia kell
angol alapfokú nyelvtudását. Ameddig a
hallgató
nem
tesz
eleget
ezen
kötelezettségének,
igazolt
nyelvtudás
hiányában végbizonyítvány nem adható
számára,
hallgatói jogviszonya pedig
szünetel.”

javaslat: a bent lévő hallgatókra ez a rendelkezés ne
vonatkozzon,
az új hallgatók vonatkozásában kerüljön bevezetésre a 2
kritériumtárgy teljesítése

egyeztetés után: javaslat elfogadva, az újakra lesz 2
kritériumtárgy

A hallgatói jogorvoslati jog 8.§
régi és új TVSz 8.§ (3)
A hallgató az egyetem döntése vagy intézkedése,
illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban
együtt: döntés) ellen – a közléstől, ennek hiányában a
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül –
jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével
kapcsolatos döntést.
Hallgatói Jogorvoslati Eljárás Szab. 2.§(3)
A jogorvoslati eljárás általános szabályait kell
alkalmazni:
a) a tanulmányi és vizsgaügyekben,

NYME SzMSz Hallgatói Követelményrendszer
24.§ (1)
A jelentkező a felvételi döntést illetően, a határozat
kézhezvételét követő 8 napon belül fellebbezéssel élhet. A
határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

javaslat: a kedvezőbb ÓE szabály (15 napos határidő)
alkalmazása a GEO-s hallgatókra is kerüljön bevezetésre
egyeztetés után: javaslat elfogadva, mindenkire
nézve 15 napos határidő vonatkozik

b)
c)

a hallgatók szak-, illetve intézményváltoztatási
kérelmei tekintetében,
a felsőfokú szakképzés, alapképzés,
szakirányú továbbképzés felvételi ügyeiben

A hallgató jogviszony szünetelése 10.§
régi és új TVSz 10.§ (1)
„Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési
időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván
eleget tenni, a hallgatói jogviszonya szünetel. A
hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének
ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató
több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának
szüneteltetésével. Az első félév kezdete előtti
szünetelésre, a hallgató kérelmére az illetékes kar
Tanulmányi Bizottsága adhat engedélyt.”

az ÓE-n kedvezőbb a szabályozás
HK 68.§ (8)
egyeztetés után: javaslat elfogadva, lehet az első
félév kezdete előtt is szünetelést kérni

A hallgatói jogviszony megszűnése 11.§
régi TVSz 11.§ (3) c) és új TVSz 11.§ (3) d)
Az egyetem egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak
a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki
c) megszerzett
kreditpontok
száma
a
beiratkozását követő 4 aktív félév elteltével nem
éri el az 55 kreditet a nappali képzés, illetve 40
kreditet az esti, a levelező, és a távoktatás
esetén. (Ebbe a kreditbe maximálisan a
mintatantervben
feltüntetett
szabadon
választható tárgyak kreditértéke számítható be.)

a bent lévő hallgatókra ez a pont nem vonatkozna
a GEO-n nincs ez az elbocsátási indok
egyeztetés után: javaslat elfogadva, az új hallgatókra
már él ez a megszüntetési indok

A tantárgyak meghirdetése és felvétele 16.§
régi és új TVSz 16.§ (2)
„A karok az intézetek javaslatai alapján a megelőző
félév szorgalmi időszakának zárását követő
második hét végéig a hallgatói információs
rendszerben közzéteszik a következő félévben a
kurzusok indításával meghirdetendő tantárgyakat…”

74.§ (3) tantárgyak meghirdetése „a megelőző félév
szorgalmi időszakának vége előtt legkésőbb egy héttel
közzétesz a Neptun rendszerben”

a tárgyak meghirdetése az ÓE szabályzat szerint
történjen
egyeztetés után: javaslat elfogadva

Részvétel a foglalkozásokon 23.§
régi és új TVSz 23.§ (1)
„Kötelező részt venni a tantermi gyakorlatokon, a
laboratóriumi foglalkozásokon, a testnevelési
foglalkozásokon valamint a szakmai termelési
gyakorlatokon. Ugyancsak kötelező a levelezős
hallgatók részvétele a konzultációkon. Az előadások
látogatása ajánlott, de az előadásokon való részvétel
mértékéről az adott tantárgy követelményrendszerében
kell rendelkezni.”

régi és új TVSz 23.§ (3)

az ÓE-en tételesen fel van sorolva, hogy mely
foglalkozásokon kötelező a részvétel.
A hallgató igazolatlan hiányzásainak ebben a körben az
aláírás-, illetve az évközi jegy megadásának
megtagadása a következménye.
javaslat: az ÓE szabályzat vonatkozzon minden
hallgatóra

egyeztetés után: javaslat elfogadva, a GEO-n is ez a
gyakorlat működött

„Amennyiben a hallgató hiányzásai valamely
kötelezően látogatandó tárgyból meghaladják a tárgy
félévi összóraszámának 30%-át, a hallgató aláírást,
illetve évközi jegyet nem kaphat.”

Az ismeretek ellenőrzése 24.§
régi és új TVSz 24.§ (5)
„Ha a hallgató az évközi jegy megszerzésének
követelményeit nem teljesítette (pl.: nem írt, vagy
elégtelen zh-t írt, nem adta be a mérési jegyzőkönyvet
stb.) a szorgalmi időszakban egy alkalommal
lehetőséget kell biztosítani a pótlására. Ha a hallgató a
pótlási lehetőséggel sem tudja az évközi jegyet
megszerezni, és a tantárgy követelményrendszere
lehetőséget biztosít arra, akkor a vizsgaidőszak első
tíz munkanapjának egyikén, egy alkalommal
kísérletet tehet az évközi jegy megszerzésére a
TTSZ-ben meghatározott különeljárási díj befizetése
után.”

javaslat: mindenkire egységesen az vonatkozzon, hogy
egy alkalommal lehessen megkísérelni
76.§ (10) évközi jegy megszerzésére „egy, ill. két
alkalommal javító vizsga jelleggel kísérletet tehet”
egyeztetés után: javaslat elfogadva, a GEO-n is ez a
gyakorlat működött

régi és új TVSz 24.§ (6)
„Az aláírás feltételeként a félévközi ellenőrzéseken
elérhető pontszám legfeljebb 50%-ának (vagy 2, 00-es
átlagnak) elérését lehet előírni.”

76. § (11) aláírás feltétele 2.50-es átlag

javaslat: legyen mindenkire vonatkozóan a kedvezőbb
ÓE szabályozás (2,00-es átlag)
egyeztetés után: javaslat elfogadva

Az oklevélre vonatkozó rendelkezések 31.§
régi és új TVSz 31.§ (3)
„(3) Az abszolutórium kiadásánál különösen vizsgálni
kell a következők meglétét:
a) intézményi nyelvi kritériumvizsgák teljesítése
(6. § (3)),
b) angol alapfokú nyelvtudás, azok számára, akik
a kritériumtárgyat német nyelven teljesítették
c) a testnevelés követelményeinek teljesítése,
d) az előírt szakmai gyakorlat teljesítése,
e) a hallgató a szakhoz tartozó kreditek minimum
harmincöt százalékát OE-en szerezte”

a GEO-n nincs testnevelés és szakmai kritériumtárgy

egyeztetés után: a bent lévő hallgatókra ez nem
vonatkozik, csupán az új hallgatókra

A szakdolgozat/diplomamunka 32.§
régi és új TVSz 32.§ (5)
„A bírálatot írásban kell elkészíteni, melynek 1
példányát a záróvizsga előtt legalább 3 nappal a
jelöltnek át kell adni (osztályzati javaslat nélkül).”

87.§ (6) diplomamunka bírálatát a védés előtt 5 nappal el
kell juttatni a jelölthöz.

javaslat: az ÓE szabályzat vonatkozzon minden
hallgatóra
egyeztetés után: javaslat elfogadva

A záróvizsga 33.§
régi TVSz 33.§ (8)
„A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő

88.§ (4) záróvizsga a régi képzésen 7 éven belül feltétel
nélkül, 7 év után feltételhez kötheti a Kar.

javaslat: az ÓE szabályzat vonatkozzon minden
hallgatóra

záróvizsga-időszakban
a
hallgatói
jogviszony
keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése
után, a végbizonyítvány kiállításától számított
hetedik
év
elteltéig
bármelyik
záróvizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények
szerint letehető. A záróvizsga ezen időpontig történő
letételekor különbözeti vizsgára nem kötelezhető a
jelölt, de a záróvizsga idején hatályos képzési
követelményeknek
a
záróvizsgára
vonatkozó
rendelkezéseinek kell megfelelnie. A végbizonyítvány
kiállításától számított hetedik év eltelte után a Kar
Tanulmányi
Bizottsága
határozza
meg
a
záróvizsgára bocsátás feltételeit, továbbá dönt a
különbözeti vizsgák esetleges kiírásáról.”

új TVSz 33.§ (2)
„A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően
bocsátható
záróvizsgára.
A
záróvizsga
a
végbizonyítvány
megszerzését
követő
vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében,
majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két
éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az
érvényes képzési követelmények szerint letehető. A
hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év
eltelte után záróvizsga nem tehető.

régi TVSz 33.§ (3) új TVSz 33.§ (4)
A záróvizsgára összesen legalább 20 és legfeljebb 30
kreditpontnak megfelelő ismeretanyagot felölelő
tantárgyak (tantárgycsoportok) jelölhetők ki.

egyeztetés után: javaslat elfogadva, az új TVSz-ben
rögzített szabályozás vonatkozik egységesen minden
új képzésen lévő hallgatóra

88.§ (7) záróvizsgára összesen legalább 15 és legfeljebb
30 kreditnek megfelelő ismeretanyagot felölelő tárgyak
csoportja jelölhető ki.

javaslat: az ÓE szabályzat vonatkozzon minden
hallgatóra
egyeztetés után: javaslat elfogadva

Az oklevél 37.§
régi és új TVSz 37.§ (5)
A 35.§ szerint kiszámított átlageredmény (Z) alapján az
oklevelet a következők szerint kell minősíteni:
Magyar: Angol:
kiváló
(outstanding)
5,00
jeles
(excellent)
4,51 - 4,99
jó
(good)
3,51 - 4,50
közepes
(satisfactory)
2,51 - 3,50
elégséges
(pass)
2,00 - 2,50

89.§ (7) oklevél minősítése:
4.5-5.0 kiváló
3.5-4.49 jó
2,5-3,49 közepes
2.0-2.49 elégséges

javaslat: minden hallgatóra nézve egységesen az ÓE
minősítését alkalmazzuk
egyeztetés után: javaslat elfogadva

A kitüntetéses oklevél 38.§
régi és új TVSz 38.§ (1)
„Kitüntetéses oklevelet kaphat az, aki a záróvizsga
minden tárgyából jeles eredményt ér el,
szakdolgozatának és valamennyi szigorlatának
osztályzata jeles, összes többi vizsgájának és

89. § (8) kitüntetéses oklevelet kap: záróvizsgán
mindenből jeles és minden szigorlata jeles vagy súlyozott
tanulmányi átlaga 4,00 és nincs az osztályzatai között 3asnál rosszabb jegy

javaslat: legyen mindenkire vonatkozóan ÓE
szabályozás, ami kedvezőbb, mint a GEO-s

egyeztetés után: javaslat elfogadva

gyakorlati jegyének átlaga legalább 3,51, továbbá
osztályzatai között közepesnél gyengébb nincs.”

további felmerülő kérdések
javaslat: a szakmai gyakorlatra nézve a GEO-s
szabályzat a mérvadó

 intézményen kívül teljesítendő szakmai
gyakorlat kritérium-feltétel

egyeztetés után: javaslat elfogadva
a GEO-n egyelőre maradna ez a szabályozás azzal, hogy
felül kellene vizsgálni annak lehetőségét, hogy 1 napon, 1
bizottság előtt legyen a jövőben a védés és a záróvizsga

 záróvizsga szervezése
(a GEO-n külön bizottság előtt és más napon a
diploma védése, és záróvizsga)

egyeztetés után: javaslat elfogadva
javaslat:
A 2012. szeptember 1. után beiratkozott hallgatóknál az
e-indexet vezetnék be. Esetükben a meglévő
hagyományos leckekönyvek lezárására kerülnének és
számukra kiadnák azokat.

 e-leckekönyv

egyeztetés után: javaslat elfogadva

JUTTATÁSOK / TÉRÍTÉSI DÍJAK kérdésköre





tanulmányi ösztöndíj
a GEO-n van egy szorzó, ha a
mintatanterv szerint halad a hallgató
a GEO-n a „C”-s tárgyak
szociális ösztöndíj
a GEO-n a határidők és igazolások
szigorúbbak
szakmai gyakorlat és szakmai kirándulás
támogatása
a HÖK tisztségviselők díjazása más
keretből történik

Ʃ:
 A pénzek elosztásának egységesnek kell lennie!
 A tanulmányi- és szociális ösztöndíjak
tekintetében az Óbudai Egyetem szabályzata
kell, hogy érvényesüljön.

egyeztetés után: javaslat elfogadva azzal, hogy a
földmérő és földrendező mérnök szakon az intézeti
terepgyakorlat támogatása továbbra is megmaradna

tárgyfelvétel


normál tárgyfelvétel:
 3. alkalom: 5 000.-Ft/krd

a GEO-n a 3. tárgyfelvétel is ingyenes

egyeztetés után: a bent lévő hallgatóknak nem, de az
új hallgatóknak már kellene díjat fizetni a 3.
tárgyfelvételért

vizsga 1 tárgyból





egy félévben maximum 2-szer

javaslat: az ÓE szabályozás elfogadása minden
hallgatóra nézve
egy félévben maximum 3-szor

egyeztetés után: javaslat elfogadva

egy tanegységből tett sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák száma
maximum 5

maximum 5
javító vizsga díja
2 000.- Ft

1 000.- Ft
ismétlő javító vizsga díja

2 000.- Ft

2 000.- Ft
ismétlő javító szigorlat díja

3 000.- Ft

2 000.- Ft

záróvizsga ismétlésének díja
4 000.- Ft/ tárgy

egyeztetés után: javaslat elfogadva
5 000.- Ft/tárgy

határidőn túli tárgyfelvétel/leadás díja
3 000.- Ft/tárgy

1 000.- Ft/tárgy
10% feletti kredit díja

1 500.- Ft/kredit

JAVASOLT az ÓE díjtételek alkalmazása minden
hallgatóra.

1 000.- Ft/kredit

