Tájékoztató
az Épületszerkezettani Tanszék által indított kurzusokra
való jelentkezés rendjérıl a 2012 ıszi félévtıl
A Tanszék az eddigiekhez hasonlóan, oktatáspedagógiai és szervezési okokból,
különösen a nagy létszámú kurzusok kialakulása és a tömeges tankör-cserék megelızésének
érdekében - a TVSZ-ben elıírt szabad kurzusválasztást nem korlátozó módon - a kurzusokhoz
többlépcsıs jelentkezési rendszert tart fenn.
1.
Az elsı lépcsıben az aktuális kurzust megelızı épszerk. tantárgyat magas szinten
teljesítı hallgatók elsıbbséget élveznek a tankörválasztásban. A kurzusokhoz elızetes
követelményként beállított eredményeket elért hallgatók azonnal az általuk megjelölt kurzust
vehetik fel, így a becsült tankörlétszám max. egynegyede kerül feltöltésre.
A többi hallgató az elsı lépcsıben csak várólistákra (virtuális tankörbe, a Neptunban
azonos tankörszámmal, de „VL” betőkkel jelölt tankörök) tud jelentkezni, ahol viszont sem
minıségi, sem létszám korlátozást nem alkalmazunk, így szabadon megjelölheti mindenki a
neki leginkább kedvezı kurzust vagy oktatót.
2.
A második lépcsıben a Tanszék oktatói pedagógiai és terhelési szempontok alapján
feltöltik a végleges kurzusokat a várólistán hozzájuk jelentkezett hallgatók kiválasztásával,
legkésıbb a regisztrációs hét elsı napján 18.00 óráig. Amennyiben az oktató nem él a
választás lehetıségével, akkor a hallgató összes eddigi épszerk. tantárgyának görgetett
átlagával rangsorolva annyi hallgatót emelünk át a végleges tankörökbe, hogy azok a becsült
létszám háromnegyedéig fel legyenek töltve.
3.
A harmadik lépcsıben a várólisták és az elızetes követelmények törlésre kerülnek (a
regisztrációs hét elsı napján 18.00 órakor), és a végleges tankörbe még be nem került
hallgatók jelentkezhetnek a megmaradt helyekre. Természetesen azok, akik már bejutottak
valamelyik tankörbe, ekkor szabad döntésük szerint módosíthatnak, de mivel ebben a
szakaszban már csak a fennmaradó helyekre lehet jelentkezni, és azon belül a gyorsasági
sorrend számít, elképzelhetı, hogy az általa kívánt tankörbe – hely hiányában – már nem tud
bekerülni.
Megjegyzés: a többlépcsıs jelentkezési rend a mintatanterv szerinti tantárgyakra
vonatkozik. Néhány esetben a kifutó képzés tantárgyai az új képzéssel össze vannak
kapcsolva. Itt a létszámok alacsony volta, és az egyenletes teherelosztás érdekében a hallgatók
a nekik fenntartott limit erejéig szabadon jelentkezhetnek, de a Tanszék fenntartja a jogot,
hogy a tankörök terhelésétıl függıen a hallgatókat az egyenletes megoszlás érdekében
átcsoportosítsa.
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