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A Kar bemutatása
A Természettudományi és Műszaki Kar (TTMK) 2008.
január 1-től a Nyugat-magyarországi Egyetem 8 karának
egyike. A Kar története 2002-es megalapításával, még az
egykori Berzsenyi Dániel Főiskolán kezdődött. Elődszervezete,
a Természettudományi Intézet már 1992-ben létrejött, azonban
a képzések többsége a még egységes, nem karokra különülő
főiskolán kezdődött el.
A Természettudományi és Műszaki Kar szerencsésen ötvözi
a képzési sokféleséget, jó lehetőséget biztosítva az itt folyó
alap- és alkalmazott kutatásokban az elmélyülésre, hallgatóink
számára elméleti és alkalmazott ismeretek megszerzésére.
Jelenleg nyolc alapszakkal, négy tanári és egy
diszciplináris mesterszakkal, valamint 38 különböző variációban párosítható osztatlan
tanárképzési szakpár-lehetőséggel rendelkezünk. A TTMK saját szakkollégiuma, a Kunc Adolf
Természettudományi Szakkollégium a legtehetségesebb hallgatók számára jelent új
közösségformáló teret, s egyben segíti őket tudományos tevékenységükben konferenciák,
előadóestek stb. szervezésével. A hallgatók – ismereteik birtokában – különböző mesterszakokon
vagy akár doktori iskolákban is folytathatják tanulmányaikat, de a gyakorlat számára is széles,
jól konvertálható tudás birtokába juthatnak. A Kar a gyakorlatorientált alapszakos képzések, a
diszciplináris mesterszak fejlesztése és a hallgatók gyakorlati foglalkoztatása érdekében
széleskörű kapcsolatokat alakított ki a gazdaság szereplőivel, a dekoncentrált államigazgatási
szervekkel és a területfejlesztés különböző szintjein tevékenykedő szervezetekkel.
A Kar hazai és nemzetközi kapcsolatait alapvetően az intézetek és a tudományos műhelyek
tevékenységére alapozza. A Karra érkezett oktatóknak széleskörű nemzetközi kapcsolatai
épültek ki, akik így számos modern ismeretet, módszert is hoztak magukkal.
Közreműködésükkel idegen nyelvi kurzusok váltak elérhetővé az Erasmus keretében érkezett
hallgatók részére. Az oktatók élénk kutatói tevékenységéhez kapcsolódik számos, a Karon
szervezett tudományos konferencia és egyéb szakmai rendezvény. Az aktív kutatói
tevékenységet jelzi több saját tudományos folyóirat megjelentetése is.
A Kar olyan szakembereket kíván képezni, akik a természet-, a műszaki és a gazdasági
tudományok alapismereteivel rendelkezve az ipar, a mezőgazdaság, az oktatás, valamint a civil
és intézményi szféra különböző szervezeteiben vagy önálló vállalkozóként találják meg
számításukat. A Kar kiválóságra törekvő, nyitott, rugalmas, hallgatóközpontú, oktató, kutató és
fejlesztő szervezeti egység, egyetemi kar kíván lenni. Ezt a célt képzési, oktatási és tudományos
kutatási tevékenységének folyamatos fejlesztésével, a képzés európai elemeinek erősítésével, a
munkaerő piaci igényeket szem előtt tartó, rugalmas, átjárható, többszintű képzési kínálat
kialakításával, valamint az infrastrukturális feltételek javításával kívánja elérni. A
Természettudományi és Műszaki Kar követendőnek tartja:
- a tudományos alapokra épülő gyakorlati oktatást,
- az oktatás és kutatás illeszkedését a nemzetközi folyamatokhoz,
- a természet megismerésének igényét és a környezettudatos szemléletmódot,
- az igényes értelmiségi létre, a hazaszeretetre és a kötelességtudatra nevelést.

Kari vezetés:
Dr. habil. Gyurácz József főiskolai tanár, dékán
Prof. Dr. Kolláth Zoltán egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes
Dr. Balogh András egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
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1. §
A Kar neve, címe, törvényes képviselője
1. A Kar neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar
2. A Kar nevének rövidítése: NymE TTMK1
3. A Kar idegen nyelvű megnevezése:
University of West Hungary Faculty of Natural and Technical Sciences
Westungarische Universität Naturwissenschaftliche und technische Fakultät
4. A Kar címe: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
1. A Kar törvényes képviselője a Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglaltak
2. alapján a rektor által kinevezett dékán. A dékán képviseleti joga önálló és általános. Képviseleti
jogát meghatározott ügyekben helyettesére, vagy illetékes munkatársára átruházhatja. Az általa
átadott hatáskör tovább át nem ruházható. A rendelkezés érvényessége írásbeliséghez kötött.
6. A Kar nevében aláírásra a dékán jogosult, ezt a jogot a dékánhelyettesekre átruházhatja.
2. §
A Kar bélyegzője, címere
1. A Kar bélyegzője kör alakú „Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki
Kar Szombathely” feliratú lenyomat, közepén a Magyar Köztársaság címerével. Ezt a
lenyomatú bélyegzőt kell használni a cégszerű aláírásnál.
2. A dékán által aláírt leveleken „Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki
Kar Dékán” lenyomatú bélyegzőt kell alkalmazni.
3.
4. Az egyes intézetek és más szervezeti egységek a nevüket tartalmazó bélyegzőt használhatják.
Ezek használata üzletkötésre, vásárlásra nem engedélyezett.
5. A bélyegzőlenyomatokról a Dékáni Hivatal nyilvántartást vezet. A Kar név-, címer- és
bélyegzőhasználatának rendjére vonatkozóan az egyetemi SzMSz az iránymutató.
6. A Kar logója és leírása

1

A Kar nevének változását a Szenátus a 148/2014. (XI. 19.) sz. határozatával fogadta el. Hatályos: 2014. XI. 19-től.
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Latin nyelvű szöveggyűrű, melyben az Egyetem latin nyelvű felirata olvasható, a selmecbányai
anyaintézmény alapítási dátumával:
UNIVERSITAS HUNGARIAE OCCIDENTALIS, ANNO 1735.
A felirat Stone Print betűtípussal, dupla gyöngysorral övezve íródik körbe. A szöveggyűrű által
körbezárt terület jobb oldalán nyitott Nap szimbólum jelenik meg, amelyet a szelet, a
vízhullámokat és a földfelszínt stilizáló motívum zár be, utalva a természettudományos
gondolkodás egyik első eredményének, az arisztotelészi természetfilozófiának, négy
szublunáris világot felépítő elemére.
Az alkalmazás részleteit az NymE arculati kézikönyve tartalmazza.
3. §
A Kar feladata
1. A Kar alapvető feladata, hogy az Egyetem SzMSz-ében meghatározott feladatokat kari szinten
megvalósítsa, különösen, hogy:
- a Szabályzatban felsorolt tudományterületeken és tudományágakban, a szakindítási
engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint –
nappali és levelező tagozaton – alapképzést, BSc, BA, mesterképzést MSc, MA szintű
képzést, doktori képzést, szakirányú továbbképzést, valamint felsőoktatási szakképzést
és felnőttképzést folytasson, e képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt adjon
ki;
- osztatlan tanárképzési szakokon a szakterületi képzési modulokban képzést folytasson;
- a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken és tudományágakban kutatás-fejlesztési,
tudományszervező tevékenységet, valamint művészeti alkotó tevékenységet végezzen;
- alapfunkcióján túl a gazdasági, társadalmi, kulturális igényeknek megfelelően
költségtérítéses szolgáltatásként, illetve kiegészítő tevékenységként oktatási, kutatási,
szaktanácsadó, szolgáltató feladatokat is ellásson;
- egyéni, csoportos és intézményi programok indításával, finanszírozásával, tudományos
rendezvények, kiállítások szervezésével, a hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítésével
és fenntartásával, tudományos művek kiadásával és más formában segítse a tudományos
és művészeti tevékenységek megvalósulását;
- az oktatás és kutatás színvonalas ellátásához, a hallgatói mobilitáshoz szükséges
nemzetközi kapcsolatokat fenntartsa és ápolja;
- ellássa az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és annak fejlesztésével kapcsolatos
ráeső feladatokat;
- közreműködjön a tudásalapú társadalom műszaki, számítástechnikai és informatikai
kultúrájának fejlesztésében;
- az alkalmazásban levő közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat a vonatkozó
jogszabályok szerint végezze;
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- fejlessze a hallgatók szaknyelvi ismereteit magyar és idegen nyelven.
2. A Kar feladatait az oktatók, kutatók, a nem oktatói munkakörben foglalkoztatottak, valamint a
hallgatók együttműködésével valósítja meg. A gazdasági, műszaki, tanulmányi és informatikai
szolgáltatói tevékenységet a Savaria Egyetemi Központ közreműködésével végzi.
3. A Kar az Nftv-ben és a NymE SzMSz-ében meghatározott keretek között más feladatokat is
elláthat.
4. A Kar oktatási, továbbképzési, tudományos és művészeti tevékenységében – a jogszabályok és
egyetemi szabályzatok által meghatározott keretek között – együttműködik a többi karral, az
azonos, ill. hasonló képzést folytató hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel, valamint a
tudományos, közoktatási, közművelődési és művészeti intézményekkel, szervezetekkel.
5. A Kar támogatja oktatóinak, hallgatóinak és dolgozóinak részvételét hazai és nemzetközi szakmai
egyesületekben, társaságokban.
6. A Kar az együttműködés elősegítése, a szerkezeti és irányítási rendjének további korszerűsítése,
az oktatási, a tudományos és az anyagi erőforrások közös hasznosítása érdekében társulásban
való részvételt, önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozását kezdeményezheti.
7. A Kar önkormányzati joga:
saját ügyrendjének kialakítása,
a Kar oktatási kapacitásának meghatározása
tantervek, tananyagok, képzési programok meghatározása, az alapképzés, felsőoktatási
szakképzés, szakirányú továbbképzés és egyéb továbbképzések megszervezése
tudományos kutatási program kidolgozása, kutatási feladatok szervezése,
a Kar kezelésében levő vagyontárgyakkal kapcsolatos jogok gyakorlása,
nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása és fejlesztése.
4. §
A Kar által folytatott képzések
1. A Karon a képzés nyelve magyar, azonban az egyetemi SzMSz által megszabott keretek között
idegen nyelven is folyhat.
2. A Karon folyó képzés szintjeit az 1. sz. melléklet tartalmazza
3. A Kar a székhelyén kívül is folytathat képzést külső helyszínen működő tagozat formájában, a
megfelelő jogszabályi feltételek megléte esetén.
5. §
A Kar oktatási-kutatási szervezeti egységei
1. A Kar szervezeti felépítésének organogramját a jelen Ügyrend 2. sz. melléklete tartalmazza.
2. A Karon az oktatás és a tudományos tevékenység a Kar intézeteiben, valamint azok intézeti
tanszékein folyik.
3. Az intézet a Kar által folytatott egy vagy több szakon alap- és mesterképzés, kifutó rendszerben
egyetemi vagy főiskolai képzés, osztatlan tanárképzés szakterületi képzési moduljaiban,
felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés, egy szakon belül több tantárgy oktatási
feladatainak ellátása és az ezekhez tartozó tudományág(ak)ban folyó kutatás céljából
létrehozott, oktatási-kutatási szervezeti egység.
4. Az intézet a dékán felügyelete alá tartozó szervezeti egység, vezetését intézetigazgató látja el.
5. Az intézet oktatási-kutatási tevékenységét általában a hozzá rendelt intézeti tanszéki
szervezet(ek)ben látja el.
6. Az intézeten belül, az intézeti tanszékek mellett, kutatási központok és műhelyek is
működhetnek.
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7.

Az intézet igazgatója a tanszékvezetők, a szakfelelős(ök) és tantárgyfelelős(ök)
közreműködésével gondoskodik a szakhoz tartozó tantárgyak oktatásának megszervezéséről,
koordinálásáról és ellenőrzéséről, és ezzel összefüggésben az intézeti belső struktúra
működtetéséről és az intézetre kinevezett oktatók, kutatók és nem oktató-kutató
közalkalmazottak foglalkoztatásáról.
8. Az intézeti tanszék, a TTMK-n szakindítási engedéllyel rendelkező szak oktatásában
közreműködő, és az ehhez tartozó képzési ágban kutatást folytató nem önálló oktatási
szervezeti egység, szakmai irányítását tanszékvezető látja el.
7. §
A Kar vezetése
A dékán feladata, hatásköre
1. A Kart a dékán vezeti. Munkáját a dékánhelyettesek közreműködésével látja el.
2. A dékán munkáltatói jogait az NymE SzMSz II. I. fejezet 5.§-a szabályozza.
3. A dékán feladatát, hatáskörét a NymE SzMSz I. IV. fejezet 35. .§-a § szabályozza.

A dékánhelyettesek feladata, hatásköre
1. A tudományos dékánhelyettes feladat- és jogköre a dékánnal együttműködve:
- a Kar tudományos tevékenységének és nemzetközi kapcsolatainak tervezése, irányítása
- a Kar tudományos tevékenységének szervezése, ellenőrzése
- a Kar képviselete tudományos és nemzetközi rendezvényeken.
2. Az oktatási dékánhelyettes feladat- és jogköre a dékánnal együttműködve
- a Kar oktatási, akkreditációs tevékenységének irányítása,
- új képzési programok kidolgozásának irányítása,
- a meglévő tantervi programok korszerűsítése,
- a Karon folyó oktatási tevékenység koordinálása;
- minőségügy szervezése, koordinálása,
- PR és marketingtevékenység szervezése, koordinálása.
8. §
A Kari Tanács összetétele, mandátuma
(NymE SzMSz I. Szervezete és Működési Rend IV. fejezet)
1. A Kari Tanács a Kar legfelsőbb szintű vezető testülete, amely döntési, ellenőrzési,
véleményezési, jóváhagyó, beszámoltató, megsemmisítő és javaslattételi jogokkal
rendelkezik. A Kari Tanács elnöke a dékán.
2. A Kar önkormányzati vezető testülete a Kari Tanács
3. A Kari Tanács szavazati jogú tagjainak száma 13 fő.
4. A Kari Tanácsnak tisztsége alapján tagja (1 fő)
a) a dékán, aki egyben a Tanács elnöke,
5. A Kari Tanácsnak választás alapján tagja (12 fő):
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- 7 fő a kari oktatók/kutatók köréből
- 1 fő a szakalkalmazottak, ügyviteli alkalmazottak és fizikai dolgozók köréből,
- 1 fő reprezentatív szakszervezet képviseletében (a Szakszervezet delegálja
szabályzata szerint)
- 3 fő a hallgatók és doktoranduszok képviseletében, akiket a HÖK szabályzata
alapján delegálnak. A delegálás írásban történik. Az erről szóló iratot a Dékáni Hivatal
őrzi
6. A Kari Tanács munkájában tanácskozási joggal részt vesznek:
a) állandó meghívottak:
- a dékáni ügyintéző (aki egyben a Tanács titkára)
- a dékánhelyettesek,
- a Savaria Egyetemi Központ (SEK) rektorhelyettese
- a SEK igazgatója,
- a Kitaibel Pál Doktori Iskola vezetője,
- a szavazati joggal nem rendelkező intézetigazgatók,
- a Közalkalmazotti Tanács képviselője,
- a SEK Könyvtár és Levéltár vezetője,
- az ETK szombathelyi egység egységvezetője.
b) alkalmankénti meghívottak:
- szakfelelősök,
- átoktató szervezeti egységek képviselője,
- a dékán, vagy az előterjesztő által felkért résztvevő,
- a gazdaság és a tudomány képviselői;
c) A napirendi pontokat tartalmazó meghívót a rektornak és a kancellárnak is meg kell
küldeni.
7. A Kari Tanács közalkalmazotti státuszban levő tagjait 5 évre választják az Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzat 31. §-ában rögzítettek szerint. Ha a megválasztott képviselő helye
megüresedik, az új képviselő mandátuma az eredetileg megválasztott mandátummal azonos
ideig tart.
8. A kari tanácstagok szavazati joga személyhez kötött.
9. Egyazon személy ugyanabban a Tanácsban kétféle – választott és tisztsége alapján – szavazati
joggal bíró tag nem lehet. A kétféle feladatot egyidejűleg nem láthatja el. Ha a Kari Tanács
választott tagja tagsága idején – vezetői megbízása következtében – a Tanács tagjává válik,
hivatalból tanácstagsága idejére a választott tagságát fel kell függeszteni, s helyére az adott
választói körből az a jelölt lép, aki a megválasztottak után a legtöbb, a megválasztáshoz
elégséges szavazatot kapta. Ugyanez az eljárás érvényes a tartósan távollevő szavazati jogú
tanácstag helyettesítése esetén is, a távollét idejére.
10. A Kari Tanács hatáskörében beszámoltatja:
-

a dékánt, az intézetigazgatókat, az egyéb kari szervezeti egységek vezetőit,
a Savaria Egyetemi Központ igazgatóját az előző naptári év gazdálkodásáról és az aktuális
naptári év költségvetésének tervezéséről a tavaszi szemeszter első ülésén;
a Karon működő bármelyik bizottságot.
9. §
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A Kar testületei, a Kari Tanács bizottságai
1. A Kari Tanács működésének elősegítésére tanácsadó testületeket, állandó bizottságokat és
munkabizottságokat hozhat létre. A bizottságokat a Kari Tanács saját megbízatásának
időtartamára alakítja meg.
2. A Kari Tanács állandó bizottságai véleményezik a szakterületükre eső előterjesztéseket,
előterjesztési javaslatokkal élnek, ellenőrzik a szakterületükre eső határozatok végrehajtását.
3. A Kari Tanács állandó és munkabizottságaiban a tagokat és az elnököt dékáni előterjesztés
alapján a Kari Tanács választja. A bizottságokba a hallgatókat a HÖK alapszabálya szerint
delegálják.
4. A Kari Tanács állandó és munkabizottságaiban a tagokat és az elnököt dékáni előterjesztés
alapján a Kari Tanács választja. A bizottságokba a hallgatókat a HÖK alapszabálya szerint
delegálják.
5. A Kari Tanács bármely tagja tanácskozási joggal részt vehet az állandó és munkabizottságok
ülésein.
6. Az állandó és munkabizottságok az ügyrendjüket és éves munkatervüket maguk állapítják meg
(egyéb szabályozás hiányában az egyetemi SzMSz a mértékadó).
Tanácsadó testületek:
a) Dékáni Tanács
A dékán tanácsadó testülete, véleményezi és előkészíti a Kari Tanács és a dékán döntéseit.
Tagjai a dékánhelyettesek, a doktori iskola vezetője és a Kar intézeteinek igazgatói.
Aktuális ügyek esetén, de legalább negyedévente egy alkalommal hívja össze a Kar
dékánja.
b) Összdolgozói Értekezlet
A Kar teljes dolgozói létszámának tájékoztatását és véleményének meghallgatását
szolgáló összejövetel. Évente legalább egy alkalommal továbbá a Kar oktatói
létszámának 50%-a javaslatára hívja össze a Kar dékánja.
A Kari Tanács állandó bizottságai:
a) Tudományos és Tudományos Diákköri Bizottság: vezeti és szervezi a Kar tudományos életét,
segíti a kutatási témák felderítését, összegyűjti és koordinálja a kar tudományos és tudományos
diákköri tevékenységét, megszervezi a kari tudományos rendezvényeket, a kari TDK
konferenciákat. Egyezteti a tudományos pályázatokat. Biztosítja a TDK munka során elért
eredmények szakmai nyilvánosságát, támogatja azok hasznosítását.
b) Minőségbiztosítási Bizottság: Kompetenciájába oktatásminőségi kérdések, oktatók hallgatói
véleményezése, oktatói fegyelem tartoznak.
c) Gazdasági és Stratégiai Bizottság: a Kari Tanács átfogó javaslattevő, döntés előkészítő és
végrehajtást ellenőrző testülete. Feladata a Kar hosszú-, közép- és rövid távú stratégiai
terveinek kimunkálása, a feltételek változásának folyamatos elemzése és értékelése.
d) Tanulmányi Bizottság: Hallgatói panaszok kivizsgálása, speciális hallgatói igények elbírálása
HKR 66. § szerint
e) Kreditátviteli Bizottság: Hallgatók kreditakkumulációival kapcsolatos ügyeinek elbírálása. HKR
66. § szerint

8/15

f) Felvételi Bizottság: A karon folyó képzésekhez kapcsolódó felvételi vizsgák, motivációs
elbeszélgetések szervezése, lebonyolítása HKR 20. § szerint
g) Fegyelmi és Kártérítési Bizottság: Hallgató fegyelmi és kártérítési ügyek HKR 39. §szerint
h) Juttatási és Térítési Bizottság: Hallgatói juttatási és térítési ügyek HKR 105. § szerint
i.) Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság
ia.) A TTMK Kari Tanácsa a TTMK-n az állatkísérleti szabályzat végrehajtásának
ellenőrzésére és az állatkísérleteinek szakmai-etikai felügyeletére, valamint az
állatkísérlet végzésére jogosult személyek oktatásának, képzésének szervezésére
Munkahelyi Állatkísérleti Bizottságot működtet.
ib) A bizottság alapvető feladatai:- az állatkísérletek szabályzatának (etikai kódex) elkészítése,
- az állatkísérleti szabályzat végrehajtásának ellenőrzése, az állatkísérletek szakmaietikai felügyelete,
- az állatkísérletek végzésére jogosult személyek oktatásának, képzésének megszervezése.
ic) A Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság elnökét és tagjait a TTMK dékánja nevezi.
id) A Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság összetételét, működését, feladat- és hatáskörét a
jelen ügyrend mellékletét képező külön szabályzat rendelkezései állapítják meg.
10. §
Az intézeti értekezlet
1. Az intézeti tanszék és intézet esetén az értekezlet feladatait az oktatók és egyéb diplomások, a
hallgatók és az egyéb közalkalmazottak képviselőivel kibővített értekezlete látja el.
2. Az intézeti értekezlet elnöke az intézetigazgató.
3. Az intézeti értekezlet szavazati joggal rendelkező tagjai a tanszék diplomás főállású vagy további
jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói.
4. Az értekezleten tanácskozási joggal vehet részt:
a rektor, rektorhelyettes (SEK), a dékán, illetve képviselőik,
az intézetben dolgozó nem diplomások választott képviselői, a kari hallgatói
önkormányzatok választmányi tagja(i)
mindazok, akiket az intézetigazgató állandó vagy eseti jelleggel meghív.
5. Az intézeti értekezlet hatásköre:
a) meghatározza az intézet ügyrendjét,
b) a tanterv keretei között kialakítja az általa oktatott tantárgyak programját,
vizsgakövetelményeit, tananyagait,
c) kialakítja az intézet kutatási tervét,
d) kialakítja az intézet emberi erőforrásainak fejlesztési tervét,
e) véleményt nyilvánít a felettes szervek, testületek és vezetők hatáskörébe tartozó személyi
kérdések ügyében,
f) meghatározza az intézet rendelkezésére álló forrás felhasználását,
g) véleményt nyilvánít az intézet munkájáról szóló beszámolóval, valamint az egység
működésével összefüggő minden lényeges kérdésről.
6. Az intézeti értekezletről emlékeztetőt kell készíteni.
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7. Az oktatók és diplomás dolgozók az intézeti értekezletről csak az intézetigazgató engedélyével
hiányozhatnak.
11. §
Doktori Iskola vezetője
1. Az EMK és a TTMK közös Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola működtetését –
amelynek feladata az egyetemen folyó tudományos képzés és minősítés irányítása –doktori
iskola vezetője látja el.
2. A Doktori Iskola vezetője felel az iskola tudományos színvonaláért és oktatási munkájáért. A
Doktori Iskola vezetőjét az EDHT javaslata és a MAB jóváhagyása után a rektor bízza meg és
menti fel.
3. A Doktori Iskola vezetőjének munkáját a Tudományági Doktori Tanács segíti.
4. A doktori iskolák vezetőjének feladata az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatban
foglaltakon túl a képzések szakmai irányítása, az iskolák külső és belső képviselete, a képzés
formáinak kialakítása, fejlesztése rendjének felügyelete, a Kar oktatási tevékenységéhez való
illesztése.
12. §
A Karon működő egyéb szervezeti egységek
Dékáni Hivatal
1. A dékán mellett a kari ügyviteli és szervezési feladatok ellátására Dékáni Hivatal működik. A
Dékáni Hivatal önálló szervezeti egység, munkáját a dékánnak közvetlenül alárendelt
ügyintéző koordinálja.
3. A Dékáni Hivatal feladatai:
– a dékán és helyettesei, valamint a Kari Tanács és bizottságai döntési, javaslattételi és
véleményezési jogkörébe tartozó ügyek előkészítése, a döntések végrehajtásával összefüggő
szervezési, igazgatási munka ellátása,
– együttműködik és kapcsolatot tart az Egyetem központi egységeivel, a Rektori Hivatal, a
Kancellári Hivatal és a Savaria Egyetemi Központ illetékes munkatársaival,
– a Kar irányításával kapcsolatos ügyviteli tevékenység,
– a Karra vonatkozó jogszabályok alkalmazásában, a Kari belső utasítások előkészítésében és
gondozásában való közreműködés,
– a dékán segítése a munkáltatói jogok gyakorlásában, valamint a személyzeti munka ellátásában,
– a Kar egyetemi polgárait érintő szociálpolitikai feladatok ellátása,
– a Kar irattárának kezelése,
– a vezetői döntésekhez szükséges információk biztosítása,
– a gazdasági ügyek, beszerzések és pénzügyi feladatok operatív lebonyolításában közreműködés,
– kari ERASMUS és egyéb oktatói/hallgatói mobilitási programok ügyintézése;
– közreműködik a kari rendezvények lebonyolításában;
– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Kancellári Hivatal munkatársaival a jogi
és minőségbiztosítási feladatok ügyintézése során;
– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Gazdasági Igazgatóság munkatársaival a
gazdasági, munkaügyi, személyügyi, pénzügyi és számviteli feladatok ügyintézése során;
– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Műszaki Igazgatóság munkatársaival a
műszaki, vagyongazdálkodási feladatok ügyintézése során;
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– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Egyetemi Tanulmányi Központ
munkatársaival a kari tanulmányi ügyek ügyintézése során;
– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment
Központ munkatársaival a kari pályázati és a központ hatáskörébe tartozó tevékenységek
ügyintézése során;
– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció az Egyetemi Informatikai Központ
munkatársaival a kari informatikai és oktatástechnikai ügyintézés során;
– folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció a Savaria Egyetemi Központ
munkatársaival a kari igazgatási ügyintézés során;
– kapcsolattartás az NymE SEK Könyvtár és Levéltárral.

13. §
Öntevékeny csoport, egyéb szervezet
1. A Karon létrejövő öntevékeny csoportok és egyéb szervezetek vonatkozásában az egyetem
SzMSz-ében foglaltak szerint kell eljárni.
2. A Karon és intézményeiben politikai pártok és szekták nem működhetnek, irodát nem tarthatnak
fenn, gyűlést nem rendezhetnek.
3. A szakmai, tudományos, kulturális, sport, egészségügyi, szociális, a szabadidő hasznos eltöltését
szolgáló és egyéb hasonló célú nemzetközi, vagy országos egyesületek és azok helyi tagozatai
a dékán engedélyével a működésükre vonatkozó ügyrend szerint tevékenykedhetnek (pl.
hallgatói öntevékeny szervezetek).
4. A dékáni engedély kérelemhez csatolni kell a működésre vonatkozó szabályokat, a működés
céljait, a szervezet vezetőinek nevét, időpontokat.
5. A kari egyesületek, öntevékeny csoportok működését be kell jelenteni a dékánnak. A
bejelentéshez csatolni kell a működési szabályzatot, és a szerveződés vezetőinek névsorát. A
bejelentést a tudomásulvétellel egy időben nyilvántartásba kell venni, erről a bejelentőt írásban
értesíteni kell.
6. A szerveződés tudomásulvételét, illetve a bejegyzést a dékán köteles megtagadni, ha a
szerveződés ellentétes Magyarország Alaptörvényével, ill. az egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzatával..
14. §
Záró rendelkezések
1. A Kar ügyrendje a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. (Nftv.) és a Nyugatmagyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült.
Az ügyrend csak az SzMSz-ben írt és az ügyrendben részben meg nem ismételt
rendelkezésekkel együtt alkalmazható.
2. Az ügyrend hatálya kiterjed a Kar valamennyi szervezeti egységére, a Kar valamennyi
polgárára, továbbá a Karon munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében
foglalkoztatottakra.
3. A dékán gondoskodik arról, hogy a Kar ügyrendjét az oktatók, alkalmazottak és a hallgatók
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megismerhessék, ezért az ügyrendet hozzáférhetővé kell tenni.
4. A Kar ügyrendjének módosítását a Természettudományi és Műszaki Kar Tanácsa a 28/2015. (IV.
29.) számú határozatával, a Szenátus a 92/2015. (V. 6.) számú határozatával fogadta el. A
módosított részek 2015. május 6. napján lépnek hatályba. Jelen ügyrend alapján a Kar
szervezetében dolgozó közalkalmazottak kinevezését, munkaköri leírását, vezető megbízását
2015. május 31. napjáig felül kell vizsgálni, és ezen ügyrend szerint 2015. június 1. napjának
hatályával módosítani kell.
5. A Kar Ügyrendjét a TTMK Kari Tanácsa a 3/2016. (03.30.) sz. határozatával, a Szenátus az
51/2016. (IV. 6.) sz. határozatával módosította. A módosított ügyrend 2016. április 6. napján lép
hatáylba.
Sopron, 2016. április 6.

Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor

Dr. habil. Gyurácz József
dékán
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1. sz. melléklet
A karon folyó képzések
a.)
-

alapképzés (BSc)
biológia alapszak (nappali és levelező tagozaton)
fizika alapszak (nappali és levelező tagozaton)
földrajz alapszak (nappali és levelező tagozaton)
gépészmérnöki alapszak (nappali tagozaton)
kémia alapszak (nappali és levelező tagozaton)
környezettan alapszak (nappali és levelező ) tagozaton
matematika alapszak (nappali és levelező tagozaton)
műszaki menedzser alapszak (nappali és levelező tagozaton)

b) mesterképzés (MSc és MA)
- geográfus (nappali és levelező tagozaton)
c) doktori képzés(PhD)
- Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola
TTMK részt vesz az osztatlan tanárképzésben a szakterületi képzési modul révén, együttműködve a
BDPK-val és a Pedagógusképző Központtal.
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2. sz. melléklet

A Kar organogramja
KARI TANÁCS
DÉKÁN

Oktatási dékánhelyettes

Dékáni Hivatal

Tudományos
dékánhelyettes
Biológia Intézet
- Állattani Intézeti
Tanszék
- Növénytani Intézeti
Tanszék

Földrajz és
Környezettudományi Intézet
- Földtan Intézeti Tanszék
- Kémia és Környezettan
Intézeti Tanszék
- Társadalomföldrajz
Intézeti Tanszék
- Természetföldrajz
Intézeti Tanszék

Matematika és Fizikai Intézet2,3
- Fizika Intézeti Tanszék
- Matematika Intézeti
Tanszék
Savaria Műszaki Intézet4
- Gépészeti Intézeti Tanszék
- Technika és Alkalmazott
Informatika Intézeti Tanszék

Módosítva a Kari Tanács 53/2013. (XII. 2.) és a Szenátus 251/2013. (XII. 11.) sz. határozatával
Módosítva a Kari Tanács 15/2014. (VI. 16.) és a Szenátus 103/2014. (VI. 25.) sz. határozatával
4
Létrehozva a Kari Tanács 15/2014. (VI. 16.) és a Szenátus 103/2014. (VI. 25.) sz. határozatával
2
3
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3. sz. melléklet

A Kar működését érintő általános rendelkezések
Rektorhelyettes

A szombathelyi karokon folyó képzésekért felelős rektorhelyettes és a dékán a Kar oktatási,
kutatási feladatainak ellátása érdekében köteles együttműködni az NymE Rektorhelyettesek
ügyrendje 5. pontja alapján.
Az egyetemi központ

1.

2.

3.

4.

Az egyetemi központ az egyetem két városában, Sopronban és Szombathelyen lévő
oktatási, kutatási, szolgáltató és funkcionális szervezetek összessége. Az egyetemi
központok koordinálják a központban működő karok munkáját és ellátják a kancellári
hivatal helyi szolgáltató és funkcionális feladatait.
Központok:
Scarbantia Egyetemi Központ (Sopron)
Savaria Egyetemi Központ (Szombathely)
Az egyetemi központokat a rektor által kinevezett rektorhelyettesek és a kancellár által
kinevezett igazgatók vezetik, akik feladataik ellátása során kötelesek együttműködni a
székhelyen, telephelyen lévő karok vezetőivel.
Az egyetemi központok szervezeti tagolódását, működését, a rektorhelyettesek, valamint
az igazgatók feladat- és hatáskörét, a karok vezetőivel való együttműködés módját a
szenátus által elfogadott ügyrend tartalmazza.

NymE SEK Könyvtár és Levéltár

1. A NymE SEK Könyvtár és Levéltár fenntartója a Nyugat-magyarországi Egyetem.
2. A Könyvtár és Levéltár felett a munkáltatói jogokat a Nyugat-magyarországi Egyetem
kancellárja által átruházott jogkörrel a Savaria Egyetemi Központ igazgatója látja el. Közvetlen
szakmai felügyeletét a SEK-en működő két kar dékánjaival együttműködésben a SEK
rektorhelyettes látja el. Az intézmény szakmailag együttműködik a NymE Központi Könyvtár és
Levéltárral valamint a Közgyűjteményi Bizottsággal.
3. A könyvtár nyilvános jelleggel működő, a SEK karain folyó képzés irányainak megfelelő
tudományterületek szakirodalmi és információs központja.
4. A NymE SEK Könyvtár és Levéltár vezetését vezetői megbízással az igazgató látja el, akit
nyilvános pályázat útján – a Könyvtár és Levéltár munkatársai, a SEK karainak dékánjai és a
Központi Könyvtár és Levéltár főigazgatója véleményének kikérésével – a kancellár által átadott
munkáltatói jogkörben a NymE rektora nevezi ki.
5. A SEK Könyvtár és Levéltár igazgatója felett az alapvető munkáltatói jogkört a NymE
rektora, a szakmai irányítói jogkört a SEK karainak dékánjaival együttműködésben a NymE
tudományos és külügyi rektorhelyettese gyakorolja.
6. A Savaria Egyetemi Központ Könyvtár és Levéltára munkájának valamint a SEK-en működő
karok oktató, tudományos és kutatómunkájának összehangolására, továbbá az igazgató stratégiai
jellegű döntéseinek támogatására Könyvtári Bizottságot működtet. A Könyvtári Bizottság a
Könyvtár és Levéltár vezetésének legfőbb véleményező és javaslattévő szervezete. Elnöke a
Könyvtár és Levéltár igazgatója, aki évente hívja össze a testületet. Tagjai a Savaria Egyetemi
Központ igazgatója, egy csoportvezetője, a levéltárvezető továbbá 1-1 fővel a karok képviselői,
valamint a HÖK képviselője.
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A Tanári Záróvizsga általános követelményei
(A MAB 2007/9/VI sz. határozata alapján)
A Tanári Záróvizsga (TZV) szóbeli vizsga, amelynek célja annak feltérképezése, hogy a jelölt hogyan,
milyen színvonalon tudja kiterjedt szaktárgyi-diszciplináris tudását az iskolai oktatás gyakorlatában
alkalmazni.
A szóbeli vizsga tematikáját és tételeit az adott intézményben a diszciplináris modulok oktatói és a
tantárgypedagógusok közösen dolgozzák ki, törekedve arra, hogy a komplex kérdések a diszciplináris
tudás átadásának módszereire, a tanulási folyamat segítésének, a tanulásszervezésnek – az adott
témakörhöz és a tanulók életkori sajátosságaihoz jól illeszkedő – módozataira vonatkozzanak. A tételek
lehetőséget adnak a jelölt által már elsajátított tanári kompetenciák színvonalára vonatkozó
következtetések levonására is. A vizsga tartalmában a pedagógia-pszichológiai tartalom nem jelenik
meg külön a 2 féléves képzésben résztvevő hallgatók záróvizsgáján.
A záró-, képesítő vizsgára bocsátás feltételei:
végbizonyítvány (abszolutórium) ami az előírt kreditek teljesítésével együtt tanúsítja a választott
szakképzettségenként letett zárószigorlat sikerességét is (Ftv. 147.§ 45.);
benyújtott (és írásban elbírált) szakdolgozat, amely az összefüggő szakmai gyakorlat alapján
elkészített portfóliót is tartalmazza (a 2 féléves képzésben résztvevők esetén csak portfólió).
A záróvizsga bizottság:
legalább egy tagja - a PSZK által javasolt és a TTK által elfogadott, - közoktatásban járatos külső
szakember,
tagja a pedagógiai, pszichológiai stúdium szakembere,
tagja(i) a szakmódszertan szakembere(i),
elnöke a fentiek közül valamelyik szakember vagy a tanári mesterség, illetve a pedagógiai,
pszichológiai stúdiumok elismert szakembere.
A Záróvizsga Bizottság legalább egy tagja egyetemi/főiskolai tanár, illetve egyetemi/főiskolai
docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon foglalkoztatási jogviszonyban az Egyetemmel.
A záróvizsga minősítése:
A TZV összesített (átlagolt) érdemjegyét alkotó rész-érdemjegyek (egyenlő súllyal):
1. a tanári szakdolgozat (ezen belül a portfólió) bemutatása és védése (az a hallgató, aki 2 féléves
képzésben vesz részt, külön szakdolgozatot nem ír, csak portfóliót készít) (értékelője a konzulens és a
TZV Bizottság);
2. a szóbeli vizsga, azaz a TZV során elhangzott szóbeli feleletek értékelése (értékelője a TZV
Bizottság);
3. a külső iskolában végzett tanítási gyakorlat érdemjegye (értékelője a külső iskolai vezető tanár);
Ha a fenti jegyek közül bármelyik elégtelen, akkor a TZV is elégtelen. Az ismételt TZV során az
elégtelennel minősített összetevőt kell megismételni.
Az oklevél minősítése:
A tanári oklevél minősítését a szaktárgyi-diszciplináris
zárószigorlatainak és a
TZV érdemjegyének átlaga képezi.

Hallgatói Követelményrendszer
VII. fejezet
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
Természettudományi és Műszaki Kar kari melléklete
(27/2015. (IV. 29.) sz. Kari Tanácsi határozattal elfogadva)

Megjegyzés: A számozás a HKR számozását követi, a jelölt bekezdésszám a HKR azon részét jelöli, amely
rendelkezik az érintett szabályról. Ha a kari mellékletben szabályozandó kérdést a HKR nem tárgyalja,
akkor a bekezdésszám a HKR érintett paragrafusának utolsó bekezdésszámától folytatódik.

67. § A tanév időbeosztása, az oktatás időszakai
(2) A szorgalmi időszak 15 hét hosszúságú.
(3) A tárgyfelvételi időszakot követően tantárgy leadására nincs lehetőség. A tárgyfelvételi időszakot
követő héten utólagos tárgyfelvételre van lehetőség szolgáltatási díj ellenében. A szolgáltatási díj
mértékét a HKR JTSZ Kari Kieg. 3. számú melléklete határozza meg.
(4 A hallgató köteles a tárgyfelvételi időszakban a tantárgy felvételével és egyéb szükséges teendők
ellátásával (pl.: határidős kérelmek leadása, óraütközések jelzése, stb.) a félévkezdésre felkészülni.
(5) A vizsgaidőszak 6 hét időtartamú, kivéve a végzős hallgatók utolsó féléves vizsgaidőszakát, amely 4
hét időtartamú.
(7) A méltányossági időszak mindkét félév esetében a vizsgaidőszakot követő hét.
70. § Átvétel (szak, szakirány, műveltségi terület változtatás)
(5) A tanulmányait 2012 szeptembere előtt megkezdett hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium)
megszerzéséhez - korábbi tanulmányok, továbbá munkatapasztalatok kreditértékként való elismerése
esetén is - az intézményben legalább harminc kreditet köteles teljesíteni.
A tanulmányaikat 2012 szeptemberét követően megkezdő hallgatók korábbi tanulmányaik
elismertetése esetén is a képzésben megszerzendő kreditmennyiségnek legalább a harmadát kötelesek
az intézményben megszerezni.
(9) A hallgató tanulmányai idején legfeljebb egy alkalommal kérhet tagozatváltoztatást. A kérelmet az
összesítő kreditátviteli kérelemmel együtt a soron következő félév szorgalmi időszakának első napjáig
kell benyújtani a Neptun rendszeren keresztül.
(10) A tanulmányok során a hallgató a kiválasztott szakirányt, szakterületi specializációt, tanári modult,
műveltségi területet, térítési díj ellenében egyszer változtathatja meg. A változtatásra a differenciált
tanulmányok megkezdésétől számított második félév végéig van lehetőség. Új modul felvételére
kizárólag a szakirány-választási időszakban van lehetőség. A módosításról szóló kérelmet a a Neptun
rendszeren keresztül a dékánhoz kell benyújtani. A térítési díj mértékét a HKR juttatásokról szóló kari
melléklete határozza meg.
72. § A részképzés, vendéghallgatói jogviszony keretében folytatott képzés
(9) Más felsőoktatási intézmény hallgatója dékánja engedélye alapján vendéghallgatói jogviszony
létesítését kérheti a karon. A kar dékánja által támogatott kérelem alapján a Tanulmányi Hivatal a
hallgató személyes adatait és a képzés adatait a Neptun-rendszerben rögzíti. Ezt követően a hallgató a
HKR-ben rögzített szabályok alapján folytatja tanulmányait, jelentkezik vizsgára.
(10) A teljesített tantárgy(ak)ról a TH a hallgató leckekönyvébe hivatalos bejegyzést készít.
(11) Amennyiben a hallgató államilag támogatott képzésben vesz részt, akkor a vendéghallgatói
jogviszonya keretében is térítésmentesen folytathatja tanulmányait. Költségtérítéses hallgatók,
vendéghallgatói jogviszonyuk keretében költségtérítés fizetésére kötelezettek. A költségtérítés
mértékét a juttatásokról szóló kari melléklet határozza meg.

74. § A tantárgyak meghirdetése és felvétele
(5) A hallgatónak a harmadszori tárgyfelvételek esetén díjfizetési kötelezettség áll fenn. A díj mértékét a
HKR juttatásokról szóló kari melléklete határozza meg.
(6) Kifutó kurzust csak abban az esetben kérhet a hallgató, ha az adott képzést ugyanazon formában
már nem indítja a kar.
(7)A HKR 79. § (9) b) pontja alapján a vizsgajegy megállapítása a félévközi ellenőrzések és a vizsgán
mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével történik. A Vizsgakurzus engedélyét a hallgató csak
a félévközi követelmények teljesülése esetén kaphatja meg.
(8) A tanulmányait alapképzési szakon vagy mesterképzési szakon megkezdő hallgató a KKK előírásainak
megfelelően tanulmányai során differenciált ismeretanyagok közül választhat. A differenciált
ismeretanyag a tantervtől függően lehet szakirány, specializáció vagy tanári modul.
(9) A tanári modulokra való jelentkezésre minden képzés esetében a tavaszi félévben kerül sor. A
szakirányok és a szakterületi specializációk felvételének félévét a kari kiegészítés 1. számú melléklete
tartalmazza.
(10) A differenciált ismeretekre a hallgató köteles a Neptun-rendszerben, az ott megjelölt
időintervallumon belül feljelentkezni. Ha a hallgató az induló tanári modulra, illetve szakirányra,
specializációra határidőn túl jelentkezik, az csak késedelmi díj fizetése ellenében lehetséges, melynek
mértékét a JTSz 3. sz. melléklete tartalmazza.
(11) A modulokra való jelentkezés időszaka - eltérő kari rendelkezés hiányában - a tavaszi félévben
április, az őszi félévben november hónap.
(12) A képzéséért felelős intézet megszabhatja a jelentkezők minimális és maximális létszámát. A
megadott maximális létszámnál magasabb számú jelentkező esetében az intézet jogosult tanulmányi
eredmény alapján rangsorolni a jelentkezőket.
(13) A nyelvi modulok esetében a kar jogosult meggyőződni a hallgató adott területhez kapcsolódó
készségeiről. Ennek módjáról az intézet külön tájékoztatja a hallgatót.
(14) A hallgató vizsgakurzus, illetve kifutó kurzus felvétele esetén szeptember, illetőleg február végéig
köteles a tantárgy oktatójával egyeztetni a kurzus követelményeit.

75. § Részvétel a foglalkozásokon
(3) A levelező tagozatos hallgatók foglalkozásokról való távolmaradása esetén a hiányzások
következményeinek eldöntése a tantárgyat oktató hatáskörébe tartozik. Az oktató az egyetemi HKR 65.
§ szerint megfogalmazott tantárgyi követelmények alapján jár el.
(5) Az évközi gyakorlati foglalkozásokról távolmaradás lehetőségéről, az igazolás és a pótlás módjáról az
egyes tantárgyak oktatói a tantárgyi követelményekben nyújtanak tájékoztatást.
76. § Az ismeretek ellenőrzése és a kreditgyűjtés (kreditakkumuláció)
(1) A hallgató tanulmányi teljesítése során, a szabadon választott tantárgyak (C) közül azok fogadhatók
el a KKK teljesítéseként, amelyeket az intézetek a szak tanterve szerint, illetve az intézményi szabadon
választott mintatanterv szerint meghirdetnek.
(7) A hallgató a vizsgaidőszakot követő 14. munkanap végéig jogosult felszólalni a Neptun-rendszerben
rögzített téves vagy hiányzó érdemjeggyel kapcsolatosan. A Neptun-rendszerben rögzített
téves/hiányzó érdemjegy korrigálására irányuló kérelméhez csatolni kell a kurzusteljesítési lapot. A
kérelmet a Neptun rendszeren keresztül nyújtja be a hallgató.
77. § A vizsgák és szigorlatok rendje, a vizsgaidőszak
(3) A vizsgákra jelentkezni vagy jelentkezést törölni a vizsga napját megelőző munkanapon 12 óráig
lehet. Ezen idő után csak a kari dékáni tanulmányi ügyintéző jogosult a hallgatót vizsgára jelentkeztetni
a vizsgajelentkezési létszám felső határáig, illetve a névsorból törölni intézetigazgatói engedély alapján.
(6) A félévközi követelmények teljesítését igazoló aláírások, az évközi jegyek, valamint a vizsgajegyek
rögzítése a Neptun-rendszerbe a tárgy oktatójának kötelessége. Az oktató akadályoztatása vagy
távolléte esetén az intézetigazgató köteles gondoskodni az eredmények HKR-ben megadott határidőre
való rögzítéséről.

(15) A hallgató köteles a vizsgaidőszak kezdete előtt a kurzusteljesítési lapot kinyomtatni. A hallgató a
szigorlat kivételével valamennyi szóbeli vizsgát ennek birtokában kezdheti meg. Az oktató köteles a
vizsga során a megszerzett érdemjegyet a kurzusteljesítési lapra felvezetni és azt aláírásával hitelesíteni.
(16) A határidőt követően a Tanulmányi Hivatal a félévet lezárja, az eredmények később nem
módosíthatók.
(17) A hallgató kérelmére a vizsgaidőszakot követően vizsgák teljesítésének engedélyezésére - alapos
indok esetén - (pl.: baleset, betegség, külföldi tanulmányok) a dékán jogosult. A határozatban
rendelkezni kell a vizsgák befejezésének végső határidejéről, amely nem lehet későbbi, mint a
vizsgaidőszakot követő harmadik hét vége.

80/A § Az előzetes kreditátviteli eljárás
(4) A mesterképzésre való jelentkezéshez a felvételi követelmények szerint kért előzetes kreditátviteli
eljárás során a szakfelelős a KKK-ban bemeneti feltételként megjelölt alapszak tantárgyait, azok
kreditértékeit veszi alapul. Az elismert kreditekről szóló határozatot a kar Dékáni Hivatala állítja ki
díjfizetés ellenében, melynek mértékét a JTSZ kari kiegészítés 3. sz. melléklete tartalmazza.
85. § Kedvezményes tanulmányi rend
(1) A felsőfokú és a felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytató hallgató egyik félévben sem
részesülhet kedvezményes tanulmányi rendben.
87-88-89. §
(1) A tanári mesterképzésben résztvevő hallgatókra vonatkozó szakdolgozattal kapcsolatos előírásokat,
a záróvizsga rendjét, valamint az oklevél-minősítés megállapításának módját a kari kiegészítés 2. számú
melléklete tartalmazza.
87. § A diplomamunka, szakdolgozat
(2) A hallgató köteles a kar által közzétett űrlapon a témaválasztásról mesterképzésben a második,
alapképzésben a negyedik félév végéig írásban nyilatkozni. Az adatlapnak tartalmaznia kell a
konzulens(ek) nevét a szakdolgozat/diplomamunka témáját, a félévek megjelölését.
(5) A hallgató köteles valamennyi érintett félévben legalább három konzultáción megjelenni. A
konzulens köteles minimálisan a három lehetőséget a hallgató számára biztosítani.
A konzulens és a hallgató az első konzultáció alkalmával megegyezik a szakdolgozat/diplomamunka
elkészítésének teljes menetéről, valamint a félévi aláírás teljesítettségének feltételeiről. A megállapodás
eredményéről és a konzultációkról adatlapot vezetnek, melyet a hallgató köteles megőrizni, és azokat a
szakdolgozattal/diplomamunkával együtt leadni.
A kötelezően felveendő két szakdolgozati félév közül az első félév szorgalmi időszakának első hetéig
lehet témát és konzulenst változtatni új adatlapon. A benyújtott szakdolgozat ugyanazzal a
konzulenssel, ugyanabban a témakörben elkészített, két félévet lezáró munka eredménye kell, hogy
legyen.
(6) Amennyiben a szakdolgozatot/diplomamunkát a bíráló és a konzulens két érdemjegynél nagyobb
különbséggel értékeli, akkor a hallgatónak jogában áll harmadik értékelőt kérni. A dékán ebben az
esetben köteles pártatlan bírálóról gondoskodni; a védésen ez az értékelés lesz a mérvadó.
(10) A szakdolgozat/diplomamunka leadásának határideje – a kar eltérő rendelkezésének hiányában –
az őszi félévben december 10., a tavaszi félévben április 15. Amennyiben a jelölt dátum munkaszüneti
napra esik, a határidő a soron következő első munkanapra módosul.
88. § A záróvizsga
(3) Az abszolutóriumot szerző hallgató az ugyanazon félévben teljesítendő záróvizsgára köteles a
Neptun-rendszerben feljelentkezni a TH által kihirdetett félévi ütemtervben szereplő határidőig.
A korábban végbizonyítványt szerzett hallgató a TH által elektronikus levélben küldött értesítés és/vagy
a weblapon elhelyezett tájékoztató alapján köteles a záróvizsgára a Neptun rendszerben jelentkezni.
Határidő lejárta utáni utólagos jelentkezés legfeljebb 8 munkanapon belül, dékáni engedéllyel és
késedelmi díj fizetése ellenében lehetséges, melynek mértékét a JTSz 3. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A tanulmányait 2012 szeptembere előtt megkezdett hallgató az abszolutórium megszerzését követő
hetedik év után záróvizsgára külön dékáni engedély birtokában jelentkezhet. A hallgatónak a kérelmet
március 31-ig, illetve november 30-ig kell benyújtania. A dékán a szak felelősével való egyeztetés
alapján az engedélyben rögzíti a különbözeti vizsga szükségtelen voltát vagy előírhatja annak
teljesítését, valamint hozzájárulását a záróvizsgára bocsátásról.
(6) A további két sikertelen záróvizsgát követően az adott képzésen a hallgató csak újabb felvételi
eljárást követően létesített jogviszony keretében tehet záróvizsgát.
(7) Az intézet köteles a záróvizsga-időszakot megelőző félév első napjáig a hallgatókat az intézeti
hirdetőn/honlapon tájékoztatni a záróvizsga menetéről, beleértve a záróvizsga tételsorát is.
(8) Több napos záróvizsga esetében a Záróvizsga Bizottság tagjai azonosak.
(10) Amennyiben a diplomamunka/szakdolgozat védése a szóbeli záróvizsgától időben elkülönül, a Kari
Tanács a diplomamunka/szakdolgozat értékelésére külön bizottságot jelölhet ki, amely a
diplomamunkát/szakdolgozatot minősíti. A bizottság tagjai különbözhetnek a Záróvizsga Bizottság
tagjaitól.
12) A sikeresen megírt és megvédett szakdolgozat esetén a sikertelen záróvizsga megismétlésére úgy
kerül sor, hogy a hallgató megismétli az egész záróvizsgát, szakdolgozatának ismételt megírása és
megvédése nélkül.
Ha a szakdolgozatot a hallgató nem írta meg, vagy a hallgató megírta, de nem fogadta el a bizottság,
akkor nem kezdheti meg feleletét a záróvizsga napján.
89. § Az oklevél, oklevélmelléklet
(11) Ha az oklevél kiállítására a záróvizsga vizsgaidőszakát követően kerül sor és a záróvizsga-bizottságot
nem az intézmény alkalmazásában álló elnöke vezette, akkor helyette az oklevél aláírására a Kar
oktatási dékánhelyettese is jogosult.

