Beszámoló a PPK Kari Tanácsa számára
a Tanulmányi Bizottság tevékenységéről1
(2015. szeptember 1. – 2018. december 31.)

A Bizottság általános működésmódja
A Tanulmányi Bizottság a Pedagógiai és Pszichológiai Kar öt oktatóból és öt hallgatóból álló döntési,
javaslattételi, döntés-előkészítési és véleményezési jogkörrel rendelkező, állandó bizottsága.
Az ELTE Hallgatói követelményrendszer alapján a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérelmek nagy
részében a Tanulmányi Bizottság illetékes, a HKR 143. § (2) bekezdése alapján még bizonyos dékáni
méltányossági kérelmeket is véleményeznie szükséges. A Pedagógiai és Pszichológiai Karon a HKR 424.
§ alapján a Tanulmányi Bizottság látja el a kari speciális bizottság feladatait is, illetve ez a testület tesz
ajánlásokat a szakdolgozatra vonatkozó követelményekkel kapcsolatban.
A bizottság ügyrend alapján működik, a szorgalmi időszakban havonta ülésezik, ülésein azokat az
ügyeket tárgyalja meg, amelyekhez az iratok, dokumentumok legkésőbb az ülés napja előtti ötödik
munkanapon beérkeztek, ezért az egyes ülésekhez kapcsolódóan a bizottság kérelem-leadási
határidőket is meghatároz.
A hallgatók kérelmeiket a Tanulmányi Hivatalban nyújtják be folyamatosan, mellékelve az indokláshoz
kapcsolódó igazoló dokumentumokat. A kérelmeket a Tanulmányi Hivatal dolgozza fel és készíti elő a
bizottság ülésére (iktatás, a kérelmek ügytípus és hatáskör szerinti bontása, a hallgatók
hiánypótoltatása, a jegyzőkönyvek elkészítése). A tagok a hallgatói ügyekről készített összesítést,
illetve az egyéb írásos előterjesztéseket az ülés előtt a Tanulmányi Hivataltól megkapják. Az ülésen
született javaslatok alapján bírálatra a Tanulmányi Hivatal készíti elő a dékáni hatáskörbe tartozó
ügyeket. A megszületett döntéseket a Tanulmányi Hivatal foglalja határozatba, rögzíti a Neptunban és
hajtja végre a benne foglaltakat.
A szemeszterek közötti nyári időszakban az oktatási dékánhelyettes átruházott hatáskörben eljár a
bizottság döntési hatáskörébe tartozó, halaszthatatlan intézkedést igénylő ügyekben. Ezekről az
ügyekről a Tanulmányi Hivatal a bizottságot a soron következő ülésen tájékoztatja.
Az ülések és az ügyek száma tanulmányi félévenként (beleértve a levélszavazásokat is):
tanulmányi félév
ülésszám
ügyszám ügyszám/ülés
475
95
2015/2016. ősz
5
674
112
2015/2016. tavasz
6
547
109
2016/2017. ősz
5
657
110
2016/2017. tavasz
6
623
125
2017/2018. ősz
5
948
158
2017/2018. tavasz
6
641
128
2018/2019. ősz
5
4565
120
összesen
38
1

A beszámolót a Kari Tanács a 2019. április 2-i ülésén a 36/2019. (IV.2.) PPK KT határozattal fogadta el.
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A legfontosabb ügytípusok és esetszámuk a beszámolási időszakban:

utólagos kurzusfelvétel, kurzustörlés
késedelmes szakdolgozat-leadás
késedelmes záróvizsga-jelentkezés
mennyiségi korlátozást meghaladó (mértékű) kurzusfelvétel
kivételes tanulmányi rend
előfeltételi rendszer alóli felmentés
utólagos regisztráció (és kurzusfelvétel)
késedelmes szakirány / specializáció választás
regisztráció visszavonása
szakdolgozat utólagos titkosítása
mennyiségi korlátozást meghaladó mértékű kurzusfelvétel és/vagy vizsgalehetőség
hallgatói jogviszony mennyiségi korlátozást meghaladó mértékű szüneteltetése
fizetési kötelezettséggel kapcsolatos kérelmek
utólagos jelentkezés tanári gyakorlatra
szakirányváltás / specializációváltás / modulváltás (tanári)
késedelmes beiratkozás és utólagos regisztráció
szakváltás, mintatanterv-váltás
szabálytalanul szerzett érdemjegy rögzítése
jogszabályon túli (képzési időn túli) további doktori félév igénybevétele
oklevél kiállításához előírt nyelvvizsga letétele alóli felmentés
munkarendváltás
előfeltétel-gyengítés tanári gyakorlatokhoz
átvétel (átjelentkezés)
egyéb, kis egyedszámú ügyek
összesen

ügytípus
esetszáma
718
586
503
409
406
341
235
148
134
116
116
114
107
98
76
71
63
57
55
50
39
26
18
79
4565

Jogorvoslati kérelmek a beszámolási időszakban és eredményük:
döntéshozó
a HJB általi felülvizsgálat eredménye
az elsőfokú döntés jóváhagyása
Tanulmányi Bizottság
a kérelem / első fokú határozat visszavonása (hallgató/TB)
az elsőfokú döntés megsemmisítése
az elsőfokú döntés jóváhagyása
dékán
a kérelem / első fokú határozat visszavonása (hallgató/TB)
az elsőfokú döntés megsemmisítése
összesen

összesen
59
2
2
60
4
3
130

ügytípus megnevezése

A vizsgált időszakban a Tanulmányi Bizottság által hozott döntések ellen (ideértve a Bizottság által
véleményezett, de a dékán által hozott döntéseket is) 130 esetben, a határozatok kevesebb, mint 3%ában fordultak a kérelmezők a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz felülvizsgálati kérelemmel, s ezek
közül 5 esetben, az összes határozat 0,1%-ában semmisítette meg a HJB az elsőfokú döntést. A HJB
másodfokú elutasító döntése ellen 2 esetben kezdeményezett bíróságnál jogorvoslatot a kérelmező,
mindkét esetben eredménytelenül.
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Egyéb, atipikus ügyek
A hallgatói tanulmányi ügyeken kívül a Bizottság foglalkozik a szakdolgozatokkal kapcsolatos formai és
eljárási követelmények megállapításával. A bizottság már korábban kidolgozott egy sablont, amely
egységessé és átláthatóvá teszi a követelmények megjelenítését. A képzési és kimeneti követelmények
2016-os változása miatt a szakterületeknek az érintett időszakban az összes szak szakdolgozati
követelményeit újra kellett fogalmaznia, s ezeket a bizottságnak elfogadnia.
Változások a Bizottság működésében, a működés nehézségei
 A Bizottság új ügyrendjét a 2019. februári ülésén fogadta el a Kari Tanács.
 2017 óta az ügykezelésben nehézséget jelent a szombathelyi ügyek megjelenése. Ezek részben
elektronikus ügyintézéssel járnak (a szombathelyi hallgatók egy része Neptunban nyújtja be a
kérelmét), az előkészítést ilyenkor nem a kari Tanulmányi Hivatal végzi. Ezekben az esetekben
koronként nehézkesebb hozzájutni az összes szükséges információhoz.
 Az intézményi hibából adódó egyedi hallgatói ügyek (jellemzően ilyen az egy adott tárgy meg
nem hirdetéséből adódó előfeltétel-rendszer alóli mentesség) általában teljes csoportokat
érintenek, így egyediségük ellenére 30–60 db-os kérelemnövekedést generálnak.
 Nincs kialakult módja annak, hogy az érintett oktatók formális visszajelzést kapjanak a hibás
működésből adódó problémákról.
 A szakdolgozat-titkosítással kapcsolatban megnőtt igények miatt 2018. júniusában a HKR
412. §-a bővült egy (6) bekezdéssel, mely alapján a Tanulmányi Hivatal a dékán jóváhagyásával
eljárásrendet dolgoz ki a titkosítási engedéllyel bíró szakdolgozatok kezeléséről. Sajnos ez
azóta még nem történt meg.

Budapest, 2019. április 2.

Dr. Szivák Judit
elnök
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