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A képzés gyakorlati orientáltságát elősegítendő bevezetésre kerültek az ágazatok általánosabb, illetve 

a specializációk elmélyültebb anyagának ismeretére épülő, azok segítségével átfogó feladatok 

megoldását megkövetelő ágazatos, illetve specializációs projektfeladatok. A szükséges mélységű 

átfogó ismeretek megléte mintatanterv szerinti haladás esetén maradéktalanul biztosított, az 

előtanulmányi követelményekkel a mintatantervtől eltérő haladás esetére kell szabályozni a projekt-

tárgyak felvételét. A specializációs projektfeladatok esetén az előkövetelmények az ágazaton való 

előrehaladás elvárt mértékét és az elvárt mértékű specializálódást tükrözik. 

A projektfeladatok komplexitása miatt a TVSz szerint megengedett legfeljebb három tárgyból álló 

előkövetelmények teljesítése mellett már most is van lehetőség arra, hogy egyes előkövetelményi 

tárgyakat más, tartalmilag a projektfeladat megoldásához segítséget nyújtó kompetenciákat átadó 

tárgycsoport teljesítésével kiváltson a hallgató. Az ágazatos projektfeladat viszont általában nem 

kiváltható, hiszen olyan tervezési ismeretek átadása történik benne, melyet a tanterv átalakítása 

nyomán más tárgyakban nem sajátíthat el ilyen átfogó módon a hallgató. Ezért az ágazatos 

projektfeladat a specializációs projektfeladattal egy olyan előtanulmányi láncot alkot, melynek 

megtörését a KTB még méltányosság terhére sem engedélyezheti. Ugyanakkor az előtanulmányi lánc 

jellegéből fakadóan vannak olyan tárgyak, melyeknek egyedüli sikertelen teljesítése önmagukban a 

tanulmányok fél éves csúszását eredményezik. 

Ennek az aránytalan mértékű csúszásnak az elkerülése érdekében a már meglevő komplex 

előtanulmányi kiváltó rendszer mellett az azzal nem élő hallgatók részére az alább részletezett 

feltételek mellett lehetőséget nyújt a Kar az ágazatos és a specializációs projektfeladat azonos 

félévben történő teljesítésére. Az azonos féléves teljesítés esetén is fenn kell tartani az egymásra 

épülést, ezért a hallgató a szorgalmi időszakban teljesítheti az ágazatos projektfeladat tárgyát, majd a 

pótlási hét és a vizsgaidőszak első három hete során teljesíti a specializációs projektfeladat tárgyát. A 

programban való részvétel feltételei és időzítése. 

Az a hallgató vehet részt a programban, aki az alábbi feltételek mindegyikét teljesíti: 

1. A hallgató a specializációs feladat tantervi előtanulmányi követelményei közül az ágazatos 

projektfeladat kivételével az összeset teljesítette az adott félévet megelőzően.  

2. A hallgató az adott félévben első alkalommal veszi fel az ágazatos projektfeladatot, vagy az 

aktuális félévet megelőzően az ágazatos projektfeladat kivételével mintatanterv szerint haladt. 



3. A hallgató az adott félévben a tantervi előkövetelmények alapján jogosult az ágazatos 

projektfeladat felvételére. 

4. A hallgató halmozott súlyozott tanulmányi átlaga legalább 3,80.  

5. A hallgató késedelmet szenvedne tanulmányaiban, amennyiben nem tudná felvenni a 

specializációs projektfeladatot az adott félévben (azaz az adott félévre felvett tárgyak, 

valamint a specializációs projektfeladat teljesítése után a következő félévre jogosulttá válik a 

Szakdolgozat 1/2018. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás szerinti felvételére és a még esetlegesen 

szükséges tárgyak teljesítésével a következő félév végén abszolválhat). 

6. A hallgató a szorgalmi időszak harmadik hetén péntek 12 óráig pályázatot nyújt be, melyben 

bemutatja a feltételeknek való megfelelőségét, a kedvezmény nélküli és a kedvezmény 

igénybevétele esetén tervezett tanulmányi előrehaladását, szakmai motivációit. A pályázatot 

az oktatási dékánhelyettesnek kell elküldeni pdf formátumban, email-ben. 

7. A pályázatok elfogadásáról az egyes specializációs projektfeladatokban érintett tanszékek 

kapacitását is figyelembe véve a KTB dönt. Az eredményről a pályázók és az érintett oktatók 

a szorgalmi időszak nyolcadik hetének végéig értesítést kapnak.  

8. A pályázaton jogosultságot nyerő hallgatónak a szorgalmi időszak utolsó hetének első 

munkanapján délig be kell adnia az ágazatos projektfeladatot. Az ágazatos projektfeladat 

oktatói három napon belül értékelik a leadott munkát és az eredményről értesítik a hallgatót 

és az oktatási dékánhelyettest. A teljesítést követően a specializációs projektfeladat tárgyát a 

Kar felveszi a hallgató részére. Az utólagos tárgyfelvétellel járó többletkreditek utáni 

esetleges díjat a Kar tájékoztatása alapján a KTH írja ki a Neptun-rendszerben. 

9. A hallgató legkésőbb a pótlási hét első napján elkezdheti a specializációs projektfeladatot a 

kijelölt konzulens irányítása mellett. 

10. A program szerint felvett specializációs projektfeladat beadási határideje a vizsgaidőszak 

utolsó napját megelőző hét azonos napja. Késedelmes leadásra nincs lehetőség. 
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