Tájékoztató
a gyakorlati kurzusokra történő jelentkezés rendjéről
az Épületszerkezettani Tanszéken, a 2019 tavaszi félévtől
A Tanszék oktatásszervezési okokból, a TVSZ-ben előírt szabad kurzusválasztást nem
korlátozó módon, az alábbi többlépcsős jelentkezési rendszert alkalmazza:

1.
Az első lépcsőben a hallgatók az általuk kívánt kurzus várólistájára (virtuális
tankörbe, a Neptunban azonos tankörszámmal, de „VL” betűkkel jelölt tankörök) tudnak
jelentkezni. Ezek a virtuális tankörök ténylegesen nem indulnak, céljuk a hallgatói igények
felmérése, a szükséges tankörszám és létszám beállítása. A végleges tankörök ebben az
időszakban, "jelentkezés letiltva" beállítással, de a várható végleges oktatóval, időponttal és
teremmel jelennek meg.
Megjegyzés: Két idősávban induló gyakorlatok esetében a várólistára való jelentkezéssel a
hallgató nyilatkozik arról, hogy melyik idősávban szeretné a gyakorlatot végezni, de a
Tanszék nem tudja biztosítani azt, hogy a két idősávban jelentősen eltérő számú hallgatót
tudjon fogadni. Az egyes idősávokban fogadható hallgatók száma nem a tanszéktől, hanem a
vele váltásban lévő más tanszéki kurzusoktól és a kari teremelosztástól is függ.

2.
A második lépcsőben (a regisztrációs időszak első napján) megállapítjuk a szükséges
tankörszámot és beállítjuk a max. létszámokat, majd az egyes tankörökhöz rendelt oktatók
feltöltik a végleges kurzusokat a várólistán hozzájuk jelentkezett hallgatók kiválasztásával. A
tankörök feltöltése nem a maximális létszámmal történik, hanem néhány helyet hagyunk a
következő szakaszban lezajló szabad választásra.
3.
A harmadik lépcsőben a várólisták letiltásra kerülnek, az azon maradt hallgatók
értesítést kapnak, hogy jelentkezzenek át a végleges tankörökben még megmaradt helyekre.
Ebben a szakaszban már csak a fennmaradt helyekre lehet jelentkezni, és azon belül a
gyorsasági sorrend számít.
4.
Az oktatási időszak első napján a várólistákon maradt hallgatók külön értesítés nélkül
törlésre kerülnek, és a tanszék döntése szerinti tankörökbe kerülnek beosztásra. Ebben a
szakaszban a hallgatónak már nincs lehetősége befolyásolni, hogy melyik tankörbe kerül, és a
döntés ellen semmilyen reklamációt nem fogadunk el.
Megjegyzés: az Alapszigorlat után tantárgyak esetében, ahol a tantárgynak két
különböző kódú (vizsgás és féléves jeggyel záruló) változata van, és az egyes kódok várható
létszáma előre nem megbecsülhető, ott csak a várólistára jelentkezettek létszámának
ismeretében hozzuk létre vagy vonjuk össze a végleges kurzusokat. A többlépcsős
jelentkezési rend csak a mintatanterv szerinti kötelező és kötvál tantárgyakra vonatkozik.
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