1/2012. Dékáni utasítás
a Komplex tantárgyak meghirdetésének rendjéről
1. § Az utasítás hatálya
(1) A körlevél hatálya kiterjed minden, az Építészmérnöki Kar (továbbiakban: Kar) tanszékei által
meghirdetett Komplex tervezés című tantárgyra, ahol a jelentkező hallgatók rangsorolási
elvei között szerepel bármely, a BME TVSZ 11. § (1) f) szerinti előzetes követelmény. A
körlevél rendelkezéseit a 2012/2013 tanév tavaszi félévtől meghirdetett kurzusok
tantárgyjelentkezései esetében kell alkalmazni.
(2) A körlevél által nem szabályozott esetekben a BME TVSZ, illetve annak végrehajtási utasításai
szerint kell eljárni.
2. § A tantárgyak meghirdetésének rendje
(1) Az 1. § (1) szerinti tantárgyakat indító minden tanszék köteles a vizsgaidőszak kezdete előtti
péntek délig eljuttatni a meghirdetett kurzusoknál alkalmazni kívánt rangsorolási elveket és
oktatókra lebontott kurzuslétszámokat a Kari Tanulmányi Bizottság (továbbiakban: KTB)
részére. A meghirdetni kívánt minimum létszámok összegének Kari szinten nagyobbnak kell
lennie, mint a tantantárgy felvételére abban a félévben jogosult hallgatók száma.
(2) A rangsorolási szempontok kialakítása tanszéki hatáskör.
(3) A KTB jóváhagyja a meghirdetésre szánt kurzusok esetében figyelembe vehető rangsorolási
szempontokat, létszámokat, és erről a vizsgaidőszak első napján 16 óráig értesíti az illetékes
tanszékeket. A tanszékek legkésőbb a vizsgaidőszak 3. napján saját honlapjukon
nyilvánosságra hozzák a meghirdetett kurzusok tematikáját, illetve igény szerint hallgatói
tájékoztató előadásokat szervezhetnek.
(4) A tanszékek kötelesek a jóváhagyott rangsorolási szempontokat és a vonatkozó időpontokkal
együtt a kurzus nyelvein a TVSZ 11. § (1) szerint rögzíteni a NEPTUN rendszerben. A
rangsorolási szempontok és időpontok kihirdetésnél tekintettel kell lenni a vizsgaidőszak
sajátos körülményeire.
(5) A felvételi eljárás két körben történik.
3. § Jelentkezés és a hallgatók rangsorolása
(1) A hallgatók a tanszéki honlapokon és a Dékáni Hivatalban a vizsgaidőszak első munkanapját
követően érhetik el a 2.§ (3) szerint jóváhagyott kurzusadatokat. Jelentkezésüket első
körben a tanszékek által meghirdetett rendszerbe adhatják be a vizsgaidőszak második
hetének péntekén 12 óráig. A tantárgyat a Neptun rendszerben csak a kihirdetett végleges
lista alapján vehetik föl.
(2) A rangsorolási időszak után, a vizsgaidőszak harmadik hetének utolsó munkanapjáig a
tanszékek az első kör ideiglenes rangsorait nyilvánosságra hozzák, valamint továbbítják a KTB
felé. A hallgató a vizsgaidőszak utolsó napja 16 óráig köteles visszajelezni a tanszék felé, hogy

élni kíván‐e az elnyert helyével. A hallgató csak olyan tanszékre vehető fel, amelynek
rangsorolási feltételeit teljesítette.
(3) Az érintett tanszékek a vizsgaidőszak utolsó napját követő munkanapon 16 óráig a hallgatói
visszajelzések figyelembe vételével kihirdetik a felvételi eljárás első körének eredményét. A
felvételt nem nyert hallgatók a második körben, legkésőbb a regisztrációs hét első napján 10
óráig pályázhatnak az üres helyekre. Az eredményről tanszéki hatáskörben döntenek az
eredeti rangsorolási elvek alapján.
(4) A regisztrációs hét első napján 16 óráig az érintett tanszékek a teljes felvételi eljárás alapján
véglegesítik a saját kurzusaikra felveendő hallgatók névsorát. A hallgatók ennek alapján
vehetik fel a tárgyat a Neptun rendszerben. A tanszékek a tárgyfelvételt ellenőrzik, és az
általuk fel nem vett hallgatókat a kurzusokról törlik.
4. § Egyéb rendelkezések
(1) Az utasítás rendelkezései visszavonásig érvényesek.
(2) Az utasítást a Kar dékáni hivatala gondozza.
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