Tantervi kiegészítés
Minden, a tanulmányi előrehaladást szabályozó kérdést és feltétel rendszert a Tanterv kiegészítésében
kell meghatározni. Így a Tanterv kiegészítés (tantervi melléklet) tartalmazza a tantárgyi
előkövetelményi rendszert, a specializációválasztás feltételeit, valamint a Diplomaterv készítés és a
záróvizsgára bocsátás feltételeinek leírását, valamint a záróvizsga rendjét.
A tantárgyak előkövetelményi rendszere az egyes tantárgyak egymásra épülését fejezi ki.
Az erős és a gyenge előkövetelmény teljesítése hiányában a tantárgy felvétele nem lehetséges, és ez
alól - mivel a hatékony oktatás szakmai feltételeit jeleníti meg – kivétel sem adható. Párhuzamos
tantárgyfelvétel (két, előkövetelményi kapcsolatban álló tantárgy egyidejű felvétele) esetén az
előzménynek tekintett tantárgy nem teljesítése esetén a ráépülő tantárgy sem teljesíthető az adott
félévben.
Az ajánlott előtanulmány hiányában a tantárgy felvehető, de tudomásul kell venni, hogy a tantárgy
oktatása úgy épül fel, hogy feltételezi az ajánlott előtanulmányként megadott tantárgyak ismeretét is.
1. Az egyes tantárgyak konkrét előkövetelményeit a tantárgyi adatlapok tartalmazzák.
2. A specializáció választásának, valamint specializációs tantárgyak felvételének nincsenek általános
feltételei.
3. A Diplomatervezés c. tantárgyak felvételének általános feltétele valamennyi specializáción:
A Diplomatervezés I. tantárgy felvételének feltétele a mintatantervben szereplő valamennyi
természettudományos alapozó ismereteket felölelő kötelező tantárgy teljesítése, valamint minimum
56 kredit összegyűjtése.
A Diplomatervezés II. tantárgy felvételének feltétele a mintatantervben szereplő valamennyi
természettudományos alapozó ismereteket felölelő kötelező tantárgy teljesítése, valamint minimum
84 kredit összegyűjtése. A Diplomatervezés I. tantárgy párhuzamos tantárgyfelvétel keretében
egyidejűleg is felvehető, ebben az esetben más mintatanterv szerinti tantárgy teljesítésével kell elérni
a fenti kumulált megszerzett kreditértéket. További feltétel a nappali tagozat esetén a 4 hetes szakmai
gyakorlat teljesítése.
4. A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A mintatantervben rögzített valamennyi tantárgy, beleértve a szabadon választott tantárgyakat is
(minimum 120 kredit) teljesítése, a Diplomaterv beadása, valamint nappali tagozat esetén minden,
tanterv szerinti kritérium feltétel (1 félév testnevelés, 4 hét szakmai gyakorlat) teljesítése.
5. A záróvizsga rendje:
A Záróvizsga Bizottság előtt leteendő záróvizsga a Diplomaterv megvédéséből, valamint három
záróvizsga tantárgy(csoport)ból szóbeli vizsga letételéből áll. A záróvizsga tantárgyakat vagy
tantárgycsoportokat a specializáció szempontjából illetékes Tanszék jelöli ki. A tantárgyakat részben a
szakmai törzsanyag, részben a specializációs tantárgykörből úgy kell kiválasztani, hogy egy-egy tantárgy
legalább 3 kreditértékű legyen, és a három tantárgy(csoport) ismeretanyaga összességében legalább
15 kreditnyi legyen.

