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* a megfelelő aláhúzandó



 

I. 

AZ  ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

A)   AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

A Kari Tanács 2019. június 12-i ülésén Dr. Varga István dékán úr jelezte, hogy a kari tantárgyak tantárgyi 

adatlapjainak aktualizálása folyamatban van. A módosítások fő céljai az aktuális egyetemi szabályozásnak való 

megfelelés (tanulási eredmények megjelenítése) és az adminisztratív adatok aktualitásának biztosítása voltak. A 

módosítások végeztével az aktualizált tantárgyi programokat a Kari Tanács hagyja jóvá. 

 

B)   AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

A módosítások révén naprakész tantárgyi programot tudunk biztosítani a kari mesterszakos hallgatói közösség 

számára, mind magyar, mind pedig angol nyelven. 

 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE  

A frissített és kiegészített tantárgyi leírásokat az adott szakok képzési szakbizottságai véleményezték és 

elfogadásra javasolják. Néhány tantárgy esetében - az egyébként új elemként megjelelő - tanulási eredmények 

rovatban rögzített tartalom bővítésére, kiegészítésére tettek javaslatot, hogy egységesebb és teljesebb legyen az 

összkép. Ezen leírások javítása még folyamatban van, de ezek érdemben nem befolyásolják a tantárgyak 

tartalmát, ezzel együtt a tantárgyak magas minőségű oktatása biztosított. A kiegészítéseket legkésőbb a soron 

következő tanácsülésen előterjesztésre kerülnek. Az Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a tantárgyi 

programokat és egyetért a fenti folyamattal. 

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

Csökken a hallgatói bizonytalanság az aktuális tantárgyi és tantervi követelmények tekintetében. 

 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

- 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

A Kari Tanács 2015. november 12-i ülésén tárgyalt és elfogadott „Javaslat a kari alapszakos és mesterszakos 

képzések tanterveinek módosítására” c. előterjesztés. 

A Kari Tanács 2015. december 17-i ülésén tárgyalt és elfogadott „Javaslat a kari mesterszakok megújult 

tanterveiben szereplő tantárgyak leírására” c. előterjesztés 

A Kari Tanács 2016. május 26-i ülésén tárgyalt és elfogadott „Javaslat a kari mesterszakok megújult 

tanterveiben szereplő tantárgyleírásainak aktualizálására” c. előterjesztés 

A Kari Tanács 2017. április 28-i ülésén tárgyalt és elfogadott „Javaslat az autonóm járműirányítási mérnök 

mesterképzési szak indítására a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon” c. előterjesztés 

A Kari Tanács 2018. május 31-i ülésén tárgyalt és elfogadott „Javaslat a KJK autonóm járműirányítási 

mesterképzési szak mintatantervének átalakítására” c. előterjesztés 

A Kari Tanács 2018. május 31-i ülésén tárgyalt és elfogadott „Javaslat a KJK Járműmérnöki mesterképzési szak 

mintatantervének átalakítására” c. előterjesztés 

A Kari Tanács 2018. május 31-i ülésén tárgyalt és elfogadott „Javaslat a KJK Közlekedésmérnöki mesterképzési 

szak mintatantervének átalakítására” c. előterjesztés 

A Kari Tanács 2018. május 31-i ülésén tárgyalt és elfogadott „Javaslat a KJK Logisztikai mérnöki mesterképzési 

szak mintatantervének átalakítására” c. előterjesztés 

A Kari Tanács 2019. január 16-i elektronikus szavazásán elfogadott „Javaslat a kari mesterképzési szakok 

tantervi kiegészítésének módosítására” c. előterjesztés 

A Kari Tanács 2019. január 16-i elektronikus szavazásán elfogadott „Javaslat a kifutó tantervű 

közlekedésmérnöki és járműmérnöki mesterképzési szak diplomatervezés előkövetelményeinek 

harmonizációjára” c. előterjesztés 



II. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy elfogadja a karon lévő mesterképzési szakok tantárgyi 

adatlapjainak módosítására tett javalatot. 

 

Felelős/ök: Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettes 

 

Hatálybalépés ideje: a 2019/2020/1 félévtől 

 

Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

 

Budapest, 2019. szeptember 5. 

Dr. Mándoki Péter 

dékán 


