Tájékoztató a kurzusokra való jelentkezés rendszerérıl

Szeretnénk biztosítani, hogy a kurzusokra való jelentkezés során érvényesülhessen a
szabad tanár-választás, ugyanakkor egyes tanulókörök létszáma ne emelkedjen az
oktatás hatékonyságát veszélyeztetı határ fölé. Ezért Tanszékünkön meghatározott
idıpontig, illetve létszámlimit kitöltéséig csak azok jelentkezését fogadjuk el, akik
elıtanulmányi eredménye elér egy megemelt küszöbértéket: az elızı félévet utóvizsga
nélkül és legalább közepes eredménnyel teljesítették (ha az elıkövetelmény féléves
jegyes tárgy, abban az esetben legalább jó (4) eredmény a követelmény). Így lehetıség
nyílik arra, hogy a jobb tanulmányi eredményt elérı hallgatók választhassanak elıször.
1.) A fenti küszöbértéket teljesítı hallgatók tudnak jelentkezni elsı ütemben az A1A5, illetve B1-B5 tankörökbe.
2.) Létrehoztunk egy-egy „várólistát” minden gyakorlati kurzus mellé („A1 várólista,
A2 várólista,…stb) Akiknek nem sikerült a fentiekben megadott követelményt
teljesíteniük, ideiglenesen (2011. augusztus 26.-án 16 óráig) erre a várólistára
jelentkezhetnek.
3.) A tantárgy felvételhez elıírt emelt szintő elıtanulmányi eredmény küszöbértéket a
tanszék 2011. augusztus 29-én 16 órakor feloldja. A tanulóköri létszámlimit
szabadon maradt helyeire ekkor bármely hallgató bejelentkezhet.

Azoknál a tanköröknél, ahol a több éves statisztikák alapján jelentıs a túljelentkezés
(Épületszerkezettan 2. tárgynál 1., 2., 8., 9. tankör, Épületszerekezttan 4. tárgynál 5., 7.
és 9. tankörök, Épületszerkezettan 6. tárgynál az 8. tankör), a három lépcsıs
jelentkezést részesítjük továbbra is elınyben a következı feltételekkel:
1) Az elsı körben azon hallgatók jelentkezhetnek a tankörökbe, akik az elızı két
félévben utóvizsga nélkül végezték Épületszerkezettan tanulmányaikat, illetve az
átlaguk minimum 3,5 volt.
2) Akiknek nem sikerült a fentiekben megadott követelményt teljesíteniük,
ideiglenesen (2011. augusztus 22.-én 10 óráig) a várólistákra jelentkezhetnek.
3) A várólisták alapján 2011. augusztus 22-tıl a gyakorlatvezetık dönthetnek arról,
hogy az ı tanulókörükbe jelentkezı, de várólistára került hallgatók közül mely
hallgatók jelentkezését fogadják el.
4) A tantárgy felvételhez elıírt emelt szintő elıtanulmányi eredmény küszöbértéket a
tanszék 2011. augusztus 29-én 16 órakor feloldja. A tanulóköri létszámlimit
szabadon maradt helyeire ekkor bármely hallgató bejelentkezhet.
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