
Az MSc 2008 – 2013 tantervmódosítás átvezetési kérdéseinek kezelése 

(az Oktatási Bizottság határozatának megfelelően és a Kreditátviteli Bizottság javaslata alapján) 

 

A PTI MSc szak tantervi hálója két változatban szerepel a Kar oktatási programjában. Az eredeti 2008-

as hálóból úgy jött létre a 2013-as változat, hogy néhány tantárgy megszűnt, kisszámú összevonás 

történt, a megmaradók közül pedig számos tantárgynak növekedett a kreditértéke. A tárgyak 

többsége változatlanul került át az új hálóba. A 16 kredites blokkok a 2013-as változatban így 

általában 12 kontaktórával teljesíthetők.  

 

A 2008-as hallgatók a Neptun-ban a saját mintatantervük szerint meghirdetett tárgyakat látják 08-as 

kóddal. Itt a megszűnő tárgyak vagy már nem kerültek meghirdetésre, vagy esetleg még utoljára 

indulnak. A 2008-as hallgatók azzal a problémával találkozhatnak, hogy egy általuk még nem 

teljesített tantárgy "eltűnt" vagy "eltűnik" előlük, amelyet pótolni kell az általános pótlási szabály 

szerint. 

 

A 2013-as változat a Neptun-ban mintatantervként jelenik meg és funkcionál, amelyben a hallgatók 

vegyes kódú tárgyakat látnak:  

 változatlan 08-as kóddal szerepelnek azok a tárgyak, amelyek semmiben sem változtak; 

 13-as toldalékkal egészültek ki (a belső 08-as évszám megtartásával) azok a tárgyak, amelyek  

- újak, mivel összevonással keletkeztek, vagy 

- az óraszámuk vagy kreditértékük megváltozott. 

A 2013-as hallgatók számára a tantárgyak teljesítésével kapcsolatban nem lép fel a probléma, hiszen 

előttük a saját teljes hálójuk áll, amelyet akadály nélkül végezhetnek. 

 

Azok a 2008-as képzésen lévő hallgatók, akik még csak kevés kreditet teljesítettek (elsősorban a 

2013. februárban felvettek), számukra előnyös módon kérhetik átvételüket a 2013-as képzésre. Ekkor 

minden olyan elvégzett tárgyra kreditátvitelt kell kérni, amelynek van módosult 13-as toldalékú 

változata. (A változatlan kóddal szereplő tárgyak automatikusan elfogadásra kerülnek, ezeket nem 

kell a kérvényen feltüntetni!) 

 

Azoknak a 2008-as hallgatóknak, akik maradnak képzési programjukon, a 2008-as hálónak 

megfelelően kell végezniük! Azt kérjük tőlük, hogy minden előttük álló, meg nem szűnő tárgyat az 

eredeti 08-as kódon vegyenek fel! (Ez arra az estre is érvényes, ha a tárgynak van 13-as módosult 

változata, mivel ilyenkor a régi és az új kurzus azonos helyen és időben lesz megtartva.)  

 

A még nem teljesített és időközben megszűnt tárgyakat pótolni kell. Erre a célra a teljes MSc képzés 

bármely tantárgya szóba jöhet (természetesen az abszolutóriumhoz választott blokkokon kívülről). Ez 

a szabály a kreditpótlás minden felmerülő esetére érvényes. 
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