Gyakran Ismételt Kérdések
Kedves Hallgatótársak!
Az utóbbi időben rengeteg kérdés merült fel bennetek, melyeket a közösségi oldalakon, illetve
személyesen tettetek fel. Ezekre próbálunk most egy összefoglaló választ adni. A kérdések
megválaszolása Schmuck Balázs, Tanulmányi Osztályvezető segítségével jött létre.

1. Milyen mérföldkövekre kell ügyelni a tanulmányok során?
Az első és legfontosabb, hogy a beiratkozástól számítótt a 4 aktív félév során gyűjtsetek össze 55
kreditet. Ebbe akkreditált kreditek nem számítanak bele, szabadon válaszható tárgyak viszont igen.
Akinek ez nem sikerül, azt az illetőt az Egyetem elbocsátja.
A második mérföldkő minden év júliusában esedékes. Ekkor minden hallgatónak az előző két aktív
félévét megvizsgálják. Ha a tantervileg előírt kreditek felét nem szerezte meg valaki, akkor
költségtérítéses finanszírozással folytatja tanulmányait.
2. Mennyit kell fizetni a költségtérítéses hallgatóknak?
Alapvetően van egy alapdíj, illetve egy kreditenként fizetendő összeg (http://users.nik.uniobuda.hu/to/hirek/2014-07-08/koltsegteritesi-dij-merteke-2014-szeptembertol-felsobb-eves)
Ha valakinek csak az államvizsgája van hátra, akkor a költségtérítés mértéke 10.000 ft. Ha csak
szakdolgozat van hátra (és értelemszerűen államvizsga is), akkor a szakdolgozat után kreditarányos
összeget kell fizetni a fenti link alapján. Alapdíj nincsen. És az államvizsga jelentkezés szintén 10000
ft.
3. Hogyan lehet költségtérítéses képzésről visszakerülni?
2012 előtt beiratkozott hallgatók esete: Az államisok alsó 15%-a (átlag alapján) átkerül
költségtérítéses képzésre. A költségtérítéses hallgatók felső 15%-a a helyükre visszakerül.
2012 után beiratkozott hallgatók esete: Aki nem teljesíti az előírt kreditek felét (lásd: 1 pont), az
átkerül költségtérítéses finanszírozási formára. Aki költségtérítésesként viszont teljesíti ezt, az
kérvénnyel visszatérhet az átsoroltak helyére. Erről az érintetteket a Tanulmányi Osztály tájékoztatja.
4. Hallgatói szerződés: hány államilag támogatott félévem van?
Alapjáraton 12. Viszont egy bsc képzésre (pl. mérnök-informatikus bsc) ebből maximálisan 7+2 félév
használható fel. Az újrajelentkezés esetén is csak ez a 7+2 félév folytatható.
Ha valaki más képzésre vált, vagy msc képzésen folytatja tanulmányait, akkor a maradék 3 félév is
felhasználhatóvá válik.
A hallgatói szerződés kimondja, hogy a képzést a képzési idő másfélszerese (7 félév alapján 11) alatt
teljesíteni kell. Ha ezt a 11 félévet a hallgató megszegi, akkor a képzési díj felét vissza kell térítenie az
államnak.
A hallgatói szerződésen felül egy törvényi szabályozás is él, melynek értelmében 12 félév alatt köteles
mindenki megszerezni a diplomáját. Ha ez nem sikerül, akkor a hallgató elbocsátásra kerül. Ha
újrafelvételizik valaki ezután, krediteit akkreditálja, a 12 féléves keret előről kezdődik, hiszen ez egy
új képzési ciklus.

5. Hallgatói szerződés: mi történik ha újra beiratkozom?
Ha újrafelvételizik valaki (mert a 11 ill. 12 féléves limit miatt ezt látta jónak, vagy az 55 kredite nem
lett meg és elbocsátásra került, stb.) és van államilag támogatott féléve még a 7+2-ből, akkor élhet
velük. Az előző ciklus államilag támogatott féléveit vissza kell fizetni az államnak.
6. Hallgatói szerződés: mi történik ha kirúgnak?
Az előző pontban leírtak itt is igazak. Az állami féléveket vissza kell fizetni. Lehetőség van az adott
képzésre visszatérni újabb felvételivel (5. pont), vagy másik képzést választani (7. pont).
7. Hallgatói szerződés: mi történik szakváltáskor?
Ha az előző képzést valaki úgy hagyta ott, hogy a diplomát nem szerezte meg, akkor az előző képzést
államilag támogatott féléveit vissza kell fizetni. Az új képzésen a 12 állami félévből le kell vonni az
előzőben elhasználtakat. A maradék felhasználható, kivéve, ha a maradék nagyobb, mint 7+2, akkor
csak 7+2 használható fel.
8. Hallgatói szerződés: mi történik, ha másik mérnök-informatikus bsc képzésre megyek?
Ha az adott intézmény átveszi a hallgatót, akkor a szerződés nem lett megszegve. Minden úgy zajlik,
mintha az illető nem is ment volna át máshova. A 7+2 félévből ami még megmaradt, az használható
fel. A 11 és 12 féléves limitek élnek, az előző egyetem vagy főiskola féléveit is beleszámítva.
9. Szakmai gyakorlat miben változott a 2012 utániakra?
A cég és az egyetem együttműködési szerződést ír alá. 8 hete kell a szakmában dolgozni. A képzés
ideje alatt kell teljesíteni. Tehát olyan eset nem állhat fenn, hogy valaki a beiratkozása előtti
munkáját szeretné elismertetni. Passzív félévben is lehetséges szakmai gyakorlatot teljesíteni. Egy
kikötés van: beiratkozás és a diploma megszerzése között kell lennie ennek a 8 hétnek.
10. Nappali tagozatról estire át lehet-e jelentkezni?
Természetesen, és fordítva is. De egy képzési ciklus alatt kizárólag egy alkalommal. Az államilag
támogatott státusz nem veszik el. Másfajta diákigazolmány jár. Diákmunkát többé nem lehet vállalni.
Tanulmányi ösztöndíj nem jár.
11. Akkreditált kreditekkel mi a helyzet?
A költségtérítéses átsorolásba sem és az 55 kredites ellenőtzésbe sem számítanak bele.
12. Passzív félévre hogyan lehet menni?
Minden esetben a Tanulmányi Osztálynak jelezni kell. Régebben erre nem volt szükség, 2013 óta
kötelező. Aki elmulasztja, azt elbocsátják. Ha valaki egy év passzívra akar menni, fél év után ismét
jeleznie kell a további szándékot. A passzív félév alatt a jogviszony szünetel, az egyetem semmilyen
szolgáltatása nem használható. A diákigazolvány érvénytelen.
__________________________________________________________________________________

Figyelem! Jelen dokumentum célja az aktuális szabályok körvonalazása. Naponta születnek
új törvények, rendeletek. Kérünk mindenkit, hogy a dokumentum tanulmányozása után
tájékozódjon, hogy az adott rendelkezés hatályos-e még. Jelen dokumentum semmilyen
esetben sem lehet alapja fellebbezési kérelemnek, ugyanis nem hivatalos tájékoztatás.

