A tanulmányi teljesítmény alapú átsorolás rendje az SZTE-n
a 2018/2019. tanévtől
I. Kisorolás állami ösztöndíjas (államilag támogatott) státuszból önköltséges (költségtérítéses) státuszba
1. Tanulmányi teljesítményalapú kisorolás a felsőoktatási jogszabályokkal összhangban évente egyszer, a tavaszi
félév indexzárása és július 31. között történik. A kisorolást az Oktatási Igazgatóság központilag, a határozatok
Neptun-üzenetben és e-mailen történő megküldésével hajtja végre a kari tanulmányi osztályok és a Hallgatói
Szolgáltató Iroda közreműködésével.
2. A hatályos rendelkezéseknek megfelelően a hallgatókra a felvételük időpontjától függően két különböző
tanulmányi alapú követelményrendszer vonatkozik.
2.1. A 2016/2017-es tanévet megelőzően tanulmányait megkezdő hallgató nem folytathatja állami
(rész)ösztöndíjas, illetve államilag támogatott képzésben a tanulmányait, és önköltséges / költségtérítéses
státuszba kell átsorolni, ha az utolsó két bejelentkezett félévében nem teljesítette az ajánlott tantervében előírt
éves kreditmennyiség legalább 50%-át [azaz alapesetben 30 kreditet].
2.2. A 2016/2017-es tanévben vagy azt követően tanulmányát megkezdő állami (rész)ösztöndíjas hallgatót
önköltséges képzésre kell átsorolni, ha az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem
szünetelt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet [azaz a két félévre együtt 36-ot] vagy nem érte el a kormány
rendeletében meghatározott (l. alább) tanulmányi átlagot.
3. A főszabálytól eltérően az átsoroláskor figyelembe vett kreditteljesítésbe az adott félévre vonatkozó
jóváírással megszerzett kreditek is beszámítanak. Az átsoroláskor figyelembe veendő tanulmányi átlagot
azonban ezek a kreditjóváírások sem befolyásolják.
4. Az általánostól eltérő részletszabályok vonatkoznak az alábbi hallgatói csoportokra:
4.1. A PhD-hallgatókat a tanulmányi teljesítmény alapú átsorolás nem érinti egyik irányban sem.
4.2. Az átsorolás szempontjából nem bejelentkezett, illetve szünetelő félévnek kell tekinteni azt, ha az adott
félévben a hallgató az intézmény hozzájárulásával folytatott EGT-államban olyan részképzést, amelynek
tanulmányai a hallgató intézményi képzésébe beszámíthatók. Az ilyen Erasmus-képzésen lévő hallgatók esetén
tehát a legutóbbi két „itthon” befejezett félév teljesítménye lesz figyelembe véve.
A nyári gyakorlaton lévők, valamint a tavaszi félévben kivételes tanulmányi rend engedéllyel rendelkező
hallgatók közül az egyéb Erasmus- és más külföldi részképzésen lévő hallgatók, továbbá a vizsgaidőszakon
kívüli dékáni vizsgaengedéllyel rendelkezők feltételesen kerülnek átsorolásra, amennyiben a vizsgáikat később
teszik le, mint az átsorolás. A feltételesen átsoroltak közül az index lezárása után kari határozattal visszakerülnek
állami ösztöndíjasnak azok, akik a megváltozott index szerint az állami ösztöndíj megtartásának feltételeit
teljesítik.
4.3. A korábbi alapszakos oklevelük alapján 100 és/vagy 50 kreditjóváírással kezdő osztatlan tanárszakos
hallgatók esetén ezek a jóváírt kreditek a képzés első nyolc félévére osztva arányosan (13–13, ill. 6–6 kredittel)
számítanak be a megszerzett kreditekbe.
II. Besorolás önköltséges (költségtérítéses) státuszból állami ösztöndíjas (államilag támogatott) státuszba
1. Önköltséges (költségtérítéses) státuszból állami ösztöndíjas (államilag támogatott) státuszba való átsorolás
csak tanulmányi teljesítmény alapján történhet félévente az adott szakon betöltetlen állami ösztöndíjas (államilag
támogatott) helyek erejéig. Megürült államilag támogatott létszámkeretre az vehető át, aki az utolsó két aktív
félévben megfelelt a rá vonatkozó I.2.1., ill. I.2.2. pontok szerinti átsorolási küszöbfeltételeknek, és az összesített
korrigált kreditindex alapján létrehozott rangsor elején van. Mesterképzés esetén a hallgató előzetes kérelmére
egy lezárt félév után is vizsgálható az átsorolási küszöbfeltételeknek való megfelelés.
2. A besorolást a kar tanulmányi adminisztrációja végzi az Oktatási Igazgatóság által biztosított szakos
rangsorok alapján. A besorolási határozat meghozatala előtt a kar felkínálja a lehetőséget – előzetes kérelem
híján is – a rangsor szerint következő hallgatónak, akinek azt határidőn belül el kell fogadnia, és az állami
ösztöndíj feltételeinek elfogadásáról is nyilatkoznia kell. Visszautasítás, időbeni el nem fogadás, illetve a
nyilakozattétel hiánya esetén a szakos rangsorban következőnek kell a lehetőséget felajánlani.
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III. Mellékletek
1. Az I.2.1. pont szerinti előírt éves kreditmennyiség 60 kredit. Amennyiben ennél kevesebb kredit lenne hátra az
abszolutóriumhoz teljesítendő kreditekből, akkor az éves előírt kreditmennyiség a maradék kreditszámmal
egyenlő.
2. Az I.2.2. pontban említett rendeleti tanulmányi átlagot a 87/2015. (IV. 9.) kormányrendelet (Vhr87) 10. sz.
melléklete határozza meg 2020/2021-ig tanévről tanévre növekvő mértékben az alábbi táblázat szerint:
Képzési terület
agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
jogi
államtudományi
műszaki
művészet
művészetközvetítés
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
sporttudomány
társadalomtudomány
természettudomány

Két féléves halmozott (összesített) súlyozott tanulmányi átlag minimuma
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2,25
2,5
2,75
3,0
3,0
2,5
2,75
3,0
3,25
3,5
2,25
2,5
2,75
3,0
3,0
2,25
2,5
2,75
3,0
3,0
2,25
2,5
2,75
3,0
3,0
2,25
2,5
2,75
3,0
3,0
2,25
2,5
2,75
3,0
3,0
2,5
2,75
3,0
3,25
3,5
2,5
2,75
3,0
3,25
3,5
2,25
2,5
2,75
3,0
3,0
2,5
2,75
3,0
3,25
3,5
2,5
2,75
3,0
3,25
3,5
2,5
2,75
3,0
3,25
3,5
2,25
2,5
2,75
3,0
3,0

A két félévre vonatkozó halmozott (összesített) súlyozott tanulmányi átlag („KüszöbÁtlag”) számítása az alábbi
(a megfelelő értékek a Neptunban a Tanulmányok / Tanulmányi átlagok képernyőről olvashatók le):
KreditIndex1 : a tanulmányi rendszer által az első félévre kiszámolt kreditindex
KreditIndex2 : a tanulmányi rendszer által a második félévre kiszámolt kreditindex
TeljKredit1 : a tanulmányi rendszer szerint az első félévben teljesített kreditek száma
TeljKredit2: a tanulmányi rendszer szerint a második félévben teljesített kreditek száma
KüszöbÁtlag = [(KreditIndex1 × 30) + (KreditIndex2 × 30)] / (TeljKredit1 + TeljKredit2) ; két tizedes jegyre
kerekítve
3. A II.1. pont szerinti összesített korrigált kreditindex („ÖsszKKI”) számítása két félévre a következő (a
megfelelő értékek a Neptunban a Tanulmányok / Tanulmányi átlagok képernyőről olvashatók le):
KreditIndex1 : a tanulmányi rendszer által az első félévre kiszámolt kreditindex
KreditIndex2 : a tanulmányi rendszer által a második félévre kiszámolt kreditindex
TeljKredit1 : a tanulmányi rendszer szerint az első félévben teljesített kreditek száma
TeljKredit2: a tanulmányi rendszer szerint a második félévben teljesített kreditek száma
FelvKredit1 : a tanulmányi rendszer szerint az első félévben felvett kreditek száma
FelvKredit2: a tanulmányi rendszer szerint a második félévben felvett kreditek száma
ÖsszKKI = (KreditIndex1 + KreditIndex2) / 2 × (TeljKredit1 + TeljKredit2) / (FelvKredit1 + FelvKredit2) ; négy
tizedes jegyre kerekítve
Racskó Tamás
oktatásigazgatási irodavezető
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