2/2008. Dékáni Utasítás a szakirányok választásának rendjérôl
A Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar normatív támogatása évek óta nem elegendô
ahhoz, hogy kiegyensúlyozott és pozitív mérlegû gazdálkodást folytassunk. Ezért a kar teljes
képzési szerkezetét felül kell vizsgálni, hogy a képzési kínálatot a forrásokkal összhangba
hozzuk. Ennek a folyamatnak egyik fontos része a hallgatók által választható szakirányok és
az ezekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségek egyértelmû szabályozása, valamint a meglévô
rendelkezések (TVSZ) végrehajtásának szabályozása1.
Az elôbbiek érdekében a következô intézkedéseket hozom:
1. A Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar valamennyi szakjának hallgatói a képzési
idô alatt legfeljebb egy szakirányt végezhetnek el költségtérítés nélkül, feltéve, hogy az
adott szakon a szakirányok választására a KKK lehetôséget ad.
2. A szakirányválasztás lehetôsége minden hallgató esetében független attól, hogy a hallgató
milyen képzési finanszírozási formában vesz részt (államilag támogatott vagy költségtérítéses).
3. Minden egyes a KKK-ban meghatározotthoz képest további szakirány felvétele esetén a
hallgatónak kérelmet kell benyújtania az oktatási dékánhelyetteshez. Amennyiben a szakirány felvételét az oktatási dékánhelyettes engedélyezi, a szakirány tantárgyainak felvételekor minden félévben be kell fizetni az illetô képzés adott félévi költségtérítési díjának
50%-át (SZIE SZMSZ 5/D, 6. § 3. bekezdés) Ennek meghatározása a minta tanterv
alapján történik, rövidebb idô alatti teljesítés nem mentesít az egy-egy szakirányra elôírt
költségtérítés befizetése alól.
4. A félévi befizetések a tantárgyfelvételkor teljesítendôk. Amennyiben a hallgató a fenti
költségtérítés befizetését a félév megkezdése utáni 21. napig nem igazolja, a szakirányos
tantárgyak vizsgalehetôségérôl automatikusan letiltásra kerül.
5. A költségtérítési díj késedelmes befizetése esetén a késedelmes teljesítésre vonatkozó
általános szabályok érvényesek, azaz 5800 Ft/hét késedelmi díjat kell befizetni.
6. Szakirány-betétlap csak abban az esetben adható ki a további szakirányok elvégzésérôl, ha
a hallgató minden félévben befizette a szakirány mintatanterve alapján a képzési költségtérítési díj 50 %-át.
7. A második, vagy további szakirány felvételére engedélyt kapott hallgatók számára, - amennyiben a költségtérítést befizették- a Kar a szakirány minta tanterve alapján biztosítja
a tantárgyak felvehetôségét.
8. Azok a hallgatók, akik egy-egy szakirány tárgyait esetleg nem az elôbbi rendben teljesítik,
a szakirány elismerését és a betétlap kiadását utólag már nem kérelmezhetik.
A fenti utasítás kihirdetése napján lép hatályba és felmenô rendben vonatkozik a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar minden hallgatójára. A rendelkezéseket 2006. évben, vagy
az annál késôbb beiratkozott hallgatókra kell alkalmazni.
Gödöllô, 2008. február 22.
Dr. Csányi Sándor s.k.
dékán
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Jelen utasítás vonatkozik minden olyan egységes rendszerbe foglalt, differenciált szakmai ismereteket magukba foglaló tantárgycsoport felvételére (szakirány, specializáció, stb.), amelyet a Kar szakjainak tanterve tartalmaz
és amelyek elvégzését az oklevélhez csatolt betétlappal ismer el, a továbbiakban: szakirány.

