Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
Társadalomtudományi Kar

Melléklet
I.
a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok, szociológia és
kommunikáció-szociológia szakos osztatlan képzésben, valamint kiegészítı alapképzésben
résztvevı hallgatók számára

1. §

Kötelezı szigorlatok

(1) A nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, a politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász szakokon legkésıbb a hatodik félév végéig (IV évfolyam
és egyben szakirányra kerülés elıtt) két alapozó szigorlat (közgazdasági és módszertani), a
nemzetközi tanulmányok, szociológia és kommunikáció-szociológia szakos hallgatók számára a
módszertani és a társadalomtudományi szigorlat letétele kötelezı.
(2) A kommunikáció-szociológia szakos hallgatók a kommunikáció szigorlatot legkésıbb az ötödik
évfolyamra történı iratkozásig kell letegyék.
(3) A szigorlatokkal kapcsolatos egyéb szabályokat (értékelés, javítási lehetıség) a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat 34. § - a tartalmazza.

2. §

Szakirányválasztás

(1) A fenti hallgatók az elsı három évfolyam tanulmányi követelményeinek teljesítését követıen
szakirányt választanak.
(2) Szakirányra az a hallgató kerülhet, aki
• az elsı három évfolyam kötelezı tárgyait és a harmadév kötelezı szaktárgyait
teljesítette,
• teljesítette mindkét alapozó szigorlatát, rendelkezik legalább egy középfokú, szaknyelvi
„C” típusú, államilag elismert nyelvvizsgával vagy egy általános, felsıfokú, „C” típusú
nyelvvizsgával.
Az oktatási ügyekért felelıs dékánhelyettes az elsı feltétel hiánya esetén egyedi elbírálást
gyakorolhat.
(3) Szakirányra történı túljelentkezés esetén a szakirányfelelıs hatásköre a rangsorolás kritériumait
megadni. Ezek a feltételek évente változhatnak. Az adott tanévre vonatkozó elveket legkésıbb a
témában készített tájékoztató füzetben közzé kell tenni.
(4) A szakirányváltás feltételeit és lehetıségeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 33. § - a
tartalmazza.

3. §

Komplex vizsga

(1) A hallgatók a fıszakirány követelményeinek teljesítése után, szakirányt lezáró komplex vizsgát
tesznek. A komplex vizsga része az abszolutóriumnak.

(2) A hallgatónak a mellékszakirány kötelezı tárgyainak teljesítését követıen lehetısége van
mellékszakirányából komplex vizsgát tenni. A mellékszakirányos komplex vizsga csak aktív
hallgatói jogviszonnyal, az abszolutórium megszerzése elıtt tehetı.
(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. § - a
tartalmazza.

4. §

Az abszolutórium feltétele

(1) Az abszolutórium megszerzésének feltételei a következık:
• A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. számú mellékletében szereplı maximális képzési
idı alatt (aktív és passzív félévek száma együttesen nem haladhatja meg a 16 félévet) a
szükséges kreditpontok (300 kredit, közgazdász tanár szak esetében 340 kredit)
megfelelı, az operatív tantervek által elıírt struktúrában történı teljesítése. Az elıírt
kreditmennyiség minimum 2/3 részét az anya-egyetemen kell teljesíteni.
• A szak és a szakirány kötelezı tárgyakból (közgazdasági szakon a negyed-és ötödéven
teljesítendı négy darab kötelezıen választható szaktárgyat is beleértve, közgazdász
tanár szakon az ötéves kötelezı tanár szakos tárgyakat is figyelembe véve) legalább
3,00 kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag elérése.
• A fıszakirányos (mellékszakirányos) komplex vizsga(k) sikeres teljesítése.
5. §

A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai követelményeket a szakfelelıs intézetek szabályozzák

6. §

A záróvizsga

(1) A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha
• az abszolutóriumot megszerezte,
• szakdolgozatát benyújtotta és azt mindkét bíráló elfogadta.
(2) A záróvizsga a szakdolgozat megvédésébıl áll.
(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a két bíráló által adott érdemjegy és a szóbeli védésre kapott
érdemjegy számtani átlaga.

7. §
Az oklevél
(1) Az oklevél kiállításának feltétele:
• az abszolutórium megszerzése,
• sikeres záróvizsga letétele,
• az elıírt nyelvvizsga követelmények teljesítése:
-nemzetközi tanulmányok szakon: angol és egy további idegen nyelvbıl felsıfokú C típusú
államilag elismert nyelvvizsga (amelyek közül legalább az egyik szakmai nyelvvizsga) vagy
egy idegen nyelvbıl általános felsıfokú C típusú és két további nyelvbıl szakmai középfokú
C típusú államilag elismert nyelvvizsga, amelyek közül egyik az angol nyelv.
-az összes többi szakon: az elıírt nyelvvizsga követelmények teljesítése (rendelkezik
legalább két középfokú, szaknyelvi „C” típusú, államilag elismert nyelvvizsgával, amelyek
közül az egyik helyettesíthetı egy általános „C” típusú felsıfokú nyelvvizsgával),

(2) Az oklevél minısítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik:
• a kötelezı szaktárgyak jegyeinek átlaga
• a fıszakirányos komplex vizsgára kapott érdemjegy, illetve ha a hallgató komplex
vizsgázott a mellékszakirányából, akkor a fıszakirányos és a mellékszakirányos komplex
vizsgára kapott érdemjegyek átlaga,
• a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal,
• az alapszigorlatok eredményei, ha ez a hallgató oklevél minısítése számára elınyös.
(3) Az oklevél minısítés az alábbiak szerint alakul:
- 4,51 - 5,00 kiváló
- 3,76 - 4,50 jó
- 3,00 - 3,75 közepes
- 3,00 - elégséges
(4) Kitüntetéses oklevelet kap az a hallgató, aki a záróvizsgán jeles eredményt ért el, az
alapszigorlatok és a szakirány(oka)t lezáró komplex vizsgá(i) jeles(ek), az összes többi utolsó
érvényes jegye legalább négyes és az indexben szereplı valamennyi jegye legalább hármas.
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II.
Társadalomtudományi képzési terület alapképzési szakjainak (BA) és mesterképzési szakjainak
(MA) hallgatói számára1

1. Szakirányra történı jelentkezés
(1) Abban az esetben, ha valamely alap vagy mesterszakon egynél több szakirány indul, a hallgatók
szakirányú tanulmányaik megkezdését megelızı félév végén választanak szakirányt.
(2) Szakirányra történı túljelentkezés esetén a szakirányfelelıs hatásköre a rangsorolás kritériumait
megadni. Ezek a feltételek évente változhatnak. Az adott tanévre vonatkozó elveket nyilvánosságra kell
hozni a szakirányválasztás tanévének elején az intézet honlapján.

2. Az abszolutórium feltétele
Az abszolutórium megszerzésének a feltételei a következık:
•

•

a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1. sz. mellékletében szereplı maximális képzési idı alatt
(alapszakon az aktív és passzív félévek száma összesen nem haladhatja meg a 12 félévet,
mesterszakon a 8 félévet) a szükséges kreditpontok (alapszak esetén 180 kredit, mesterszak
esetén 120 kredit) teljesítése. Az elıírt kreditmennyiség minimum 2/3-át az anyaegyetemen kell
teljesíteni.
Az operatív tantervben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítése.

4. A diplomamunka követelményei
(1) A diplomamunka tartalmi és formai feltételeit a szakfelelıs intézetek saját hatáskörükben
szabályozzák. Az ezzel kapcsolatos érvényes írásos tájékoztató hozzáférhetı kell, hogy legyen az
intézeti honlapon, amikor a hallgatók szakszemináriumi foglalkozásaikat megkezdik.

5. Záróvizsga
(1) A hallgató záróvizsgára akkor bocsátható, ha
• az abszolutóriumot megszerezte
• szakdolgozatát benyújtotta és azt BA képzésben egy, MA képzésben két bíráló elfogadta
(2) A záróvizsga a szakdolgozat megvédésébıl és a záróvizsga tárgyakból tett szóbeli vizsgából áll.
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(3) A záróvizsgára kapott érdemjegy a bíráló(k) által adott érdemjegy(ek), a szóbeli védésre kapott
érdemjegy, valamint a záróvizsga tárgyakból tett szóbeli vizsgára kapott érdemjegy (ez utóbbi
kétszeres súllyal kerül beszámításra) számtani átlaga.

6. Az oklevél
(1) Az oklevél kiállításának feltétele:
• az abszolutórium megszerzése
• sikeres záróvizsga letétele
• az elıírt nyelvvizsga követelmények teljesítése
- kommunikáció és médiatudomány, politológia, szociológia, valamint társadalmi
tanulmányok alapszakon az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élı idegen
nyelvbıl államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékő érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
- nemzetközi tanulmányok alapszakon az alapfokozat megszerzéséhez legalább két
idegen nyelvbıl államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezekkel egyenértékő érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
- Kommunikáció- és médiatudomány mesterszakon a mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvbıl államilag elismert, felsıfokú (C1) komplex típusú
nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtıl eltérı
további nyelvbıl államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezekkel egyenértékő érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.
- nemzetközi tanulmányok mesterszakon a mesterfokozat megszerzéséhez két idegen
nyelvbıl államilag elismert, felsıfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy idegen
nyelvbıl államilag elismert, felsıfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga és további két
idegen nyelvbıl középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékő
érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.
- politikatudomány mesterszakon a mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvbıl
államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga és az Európai Unió egy
másik hivatalos idegen nyelvébıl vagy orosz nyelvbıl államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékő érettségi bizonyítvány,
vagy oklevél megszerzése szükséges.
- szociálpolitika mesterszakon a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió
valamelyik hivatalos idegen nyelvébıl államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékő érettségi bizonyítvány, vagy oklevél
megszerzése szükséges.
- szociológia mesterszakon a mesterfokozat megszerzéséhez angol, francia vagy német
nyelvek valamelyikébıl és még egy élı idegen nyelvbıl államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékő érettségi bizonyítvány, vagy
oklevél megszerzése szükséges.
- tanár-közgazdásztanár (kereskedelem és marketing) és (vállalkozási ismeretek)
mesterszakon a mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert középfokú (B2)
komplex nyelvvizsga) vagy ezzel egyenértékő érettségi bizonyítvány, vagy oklevél
megszerzése szükséges.
- Az idegen nyelven (angol) folyó képzések hallgatói egy idegen nyelv teljesítése alól
mentesülnek. Ebben a képzésben résztvevı külföldi állampolgárok esetében második
nyelvként bármely egynyelvő nyelvvizsga elfogadható, ami nem az illetı anyanyelve.

(2) Az oklevél minısítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik:
• a szakmai törzsmodul, tanár-közgazdász tanár (kereskedelem és marketing) és (vállalkozási
ismeretek) mesterképzési szakon a kötelezı tárgyak jegyeinek kreditekkel súlyozott átlaga
• a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal
Az oklevél minısítésének megállapítása BA, illetve az MA képzésben diplomát kapó hallgatók
számára az alábbi határértékek figyelembevételével történik:
- kiváló, ha az átlag
- jeles, ha az átlag
- jó, ha az átlag
- közepes, ha az átlag
- elégséges, ha az átlag

4,81-5,00
4,51-4,80
3,51-4,50
2,51-3,50
2,50 alatt van.

