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8/2015. (IX. 9.) tanulmányi hirdetmény
A kifutó képzések elmaradt tárgyainak pótlásáról
1. A nemzetközi igazgatási alapszakon, az igazgatásszervező (közigazgatás-szervező) alapszakon,
illetőleg az európai és nemzetközi igazgatás mesterszakon Karunk a 2015/2016-os tanévben már
nem indíthatott új évfolyamokat, aminek következtében ezek a szakok ún. kifutó képzéssé váltak.
2. A megszűnő évfolyamok mintatantervben szereplő tárgyai az erre a célra meghirdetett
vizsgakurzusok felvételével pótolhatóak, tanrendi óráit már nem hirdetjük meg. Az elmaradt
tárgyak pótlására meghirdetett vizsgakurzusok ún. CV kurzusok lesznek, amelyek a rendes
vizsgaidőszakokban teljesíthetőek.
3. A 2. pontban meghatározott rendelkezések nem vonatkoznak a Testnevelés 1-2 tárgyra (ebben
csak nappali tagozatosok érintettek), a szakdolgozat konzultációra és közigazgatás-szervező szakon
a szakmai gyakorlatra. Ezek a tárgyak CV kurzussal nem teljesíthetők, hanem rendes
tárgyfelvétel szükséges. A szakmai gyakorlat azért csak a közigazgatás-szervező szakos hallgatókat
érinti, mert náluk ez kreditpont szerzéssel jár.
4. A kifutó képzések hallgatóinál a 2. pontban szereplő CV kurzusoknak a felvétele nem lesz a
korábbi félévben megszerzett aláíráshoz kötve, vagyis a tárgy korábbi lehallgatása nélkül is
felvehetők.
5. Az egyes tárgyakhoz kötött előhallgatási kötelezettségek azonban nem szűnnek meg. Ezért az 1.
pontban említett szakok mintatanterveiben szereplő keresztféléves tárgymeghirdetések továbbra
is érvényesek: ahol a mintatanterv EV vagy CV kurzust tartalmaz keresztféléven, ezek továbbra is
meghirdetésre kerülnek. Ezen túlmenően, ahol keresztféléves meghirdetést a mintatanterv nem
tartalmaz, CV kurzus ott is meghirdetésre kerül minden keresztfélévben, vagyis az őszi
félévben a tavaszi félév tárgyai is teljesíthetőek, illetőleg fordítva. Ez a lehetőség gyorsítja az
elmaradások pótlását, ugyanakkor a nem teljesített tárgyak számát is növelheti, ami viszont
elbocsátással járhat. Ezért kérem, hogy az érintett hallgatók csak megfontoltan éljenek a
lehetőséggel.
6. Ha valaki az 5. pontban meghatározott keresztféléves tárgymeghirdetési rendtől eltérő módon
(CV helyett EV, illetve EV helyett CV kurzus keretében) kívánja tárgyait teljesíteni, erre –
szabályszerű kérelem alapján, nyomós indok fennforgása esetén – a tanulmányi
dékánhelyettes engedélyt adhat.
7. Az igazgatásszervező és a közigazgatás-szervező alapszak mintatanterve azonos, így az
igazgatásszervező szakos hallgatók levelező tagozaton a 3, illetőleg tavasszal a 4. félévben szereplő
tárgyakat még a rendes szabályok szerint pótolhatják, szükség esetén a tanrendi óra felvételével.
Mivel az közigazgatás-szervező szak 2014-ben nappali tagozaton már nem indult, az
igazgatásszervező szak nappali tagozatán már a 3., illetőleg 4. félév tárgyai is a 2. pontban
meghatározott rend szerint lesznek meghirdetve.
8. A kifutó képzések mintatanterveiben több olyan tárgy is található, amelyek a jogász mesterszak,
illetőleg az igazságügyi igazgatási alapszak tantervében is szerepelnek, ahol tanrendi órákkal lesznek
meghirdetve. Ezeket az órákat, a CV kurzus felvétele mellett, természetesen a kifutó szakok
hallgatói is látogathatják.
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