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Fogalommagyarázat:
 aktív félév: az a félév, amelyre a hallgató érvényesen bejelentkezett a jelen szabályzat
rendelkezései szerint.
 áthallgatás: a hallgató a képzési tantervben megkövetelt tudást, képességeket más intézmény
hallgatói számára oktatott tárgy teljesítése során szerzi meg.
 előadás: olyan, tanrendben szereplő tanóra, amelyen elsősorban az oktató szóbeli magyarázata
segíti az ismeretek elsajátítását. A kreditértékű előadás számonkérése a kollokvium.
 előírt éves kreditmennyiség: a szakon előírt összes kredit csökkentve a kreditjóváírással elismert
kreditekkel, az így kapott különbség osztva a mintatanterv szerinti, félévekben meghatározott
képzési idővel és megszorozva 2-vel.
 előtanulmányi feltételek: azon tantárgyak vagy egyéb kötelezettségek köre, melyek teljesítése
feltétele egy másik tárgy felvételének vagy tanulmányi kötelezettség teljesítésének.
 félév: öt hónapból álló oktatásszervezési időszak
 félévkihagyás: az érvényesen beiratkozott hallgató adott félévben folytatott tanulmányainak
engedéllyel történő megszakítása anélkül, hogy az egyes tárgyak nem teljesítésének
következményei beállnának.
 fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező): az a hallgató (jelentkező), aki testi, érzékszervi,
beszédfogyatékos, autista, megismerés és viselkedés fejlődési rendellenességű.
 gyakorlat: olyan, jellemzően kis csoportokban megvalósuló tanóra, melyen a hallgató önálló
munkavégzése is követelmény. A hallgatói teljesítmény értékelésére a gyakorlati jegy vagy
aláírás szolgál. A gyakorlat lehet külső gyakorlóhelyen folytatott iskolai vagy szakmai gyakorlat.
 hallgatói tanulmányi munkaidő: a kredit alapja, az átlagos körülmények között, az átlagos
teljesítménnyel tanuló hallgató részéről a tanulmányi követelmények teljesítésére fordítandó
elismert időtartam, amely tanórákból és egyéni tanulmányi munkaórákból tevődik össze, és a
kreditszámítás alapjául szolgál.
 képzési idő: az előírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés megszerzéséhez
szükséges, jogszabályban meghatározott idő.
 kollokvium: Az előadást lezáró, egy félév tananyagát a vizsgaidőszakban számon kérő vizsga.
Lehet szóbeli és írásbeli, vagy gyakorlati, illetve ezek kombinációja. A kollokvium értékelése
ötfokozatú vagy háromfokozatú érdemjeggyel történhet.
 konzultáció: a felsőoktatási intézmény oktatója által a hallgató részére biztosított, a hallgató
tanulmányaival kapcsolatos személyes megbeszélés lehetősége a felsőoktatási intézmény által
meghatározott helyen
 kredit: a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi egység
vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a
követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit harminc tanulmányi munkaórát jelent.
 kreditátvitel: a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzített azon folyamat, amely során egy
előzetesen teljesített tantárgy, illetve elsajátított ismeretanyag, képesség a tantervi tanulmányi
kötelezettségek során figyelembevételre, és egy vagy több tantárgy alóli teljes vagy részbeni
felmentés útján, feltétellel vagy feltétel nélkül, kreditjóváírással elismerésre kerül.
 kredithalmozás (kreditakkumuláció): kreditek gyűjtése, melynek során a korábban szerzett
kreditekhez hozzáadódnak a később szerzett kreditek, amíg a hallgató az oklevél feltételeként
előírt kreditmennyiséget meg nem szerzi.
 kritériumtárgy: kritérium-feltételt képező olyan tantárgy vagy egyéb tanulmányi követelmény,
melyhez kredit nincs rendelve.
 kurzus: a tantárgy adott félévi meghirdetése a Főiskola által - a NEPTUN nyilvántartó
rendszerben és az órarendben.
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 mintatanterv: a hallgató részére felkínált olyan ajánlott tanterv, mellyel a végzettséget az előírt
tanulmányi idő alatt lehet megszerezni. A hallgató az oklevél megszerzéséhez szükséges
krediteket a képzési időnél rövidebb, illetve hosszabb idő alatt is megszerezheti.
 modul (=mérföldkő): a tanterv több tantárgyat tartalmazó szervezési egysége, amelyre más modul,
vagy modulok is épülhetnek.
 párhuzamos képzés: a hallgató a főiskolán folyó alap- vagy mesterképzésben, és egy másik, a
főiskolán vagy más felsőoktatási intézményben – nem társítható szakon – folyó alap- vagy
mesterképzésben egyidejűleg vesz részt. A további (párhuzamos) hallgatói jogviszony másik
oklevél vagy bizonyítvány megszerzése céljából létesíthető.
 vendéghallgató: a vendéghallgatói jogviszony keretében a hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó
résztanulmányokat folytat. Vendéghallgatói jogviszony akkor létesíthető, ha ahhoz a főiskola
hozzájárul. A hozzájárulást a főiskola akkor tagadhatja meg, ha a vendéghallgatói jogviszony
keretében szerzett krediteket nem tudja beszámítani a hallgató tanulmányaiba.
 passzív félév: olyan félév, amelyben a hallgatói jogviszony szünetel.
 specializáció: a képzés részeként választható tárgyak vagy modulok, melyek teljesítése az oklevél
záradékában jelenik meg. /87/2015. (IV.9.Kormányrendelet 9. melléklet 6.2)/
 szak: valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom (ismeretek,
jártasságok, készségek) egységes rendszerét tartalmazó képzés.
 szakirány: a szakképzettség részeként megszerezhető, speciális szaktudást biztosító képzés.
 szakképzettség: alapfokozattal vagy mesterfokozattal egyidejűleg megszerezhető, a szak és a
szakirány tartalmával meghatározott, a szakma gyakorlására felkészítő szaktudás oklevélben
történő elismerése.
 szeminárium: olyan, tanrendben szereplő foglalkozás, amely a tananyag interaktív feldolgozására
épül. Értékelése a szorgalmi időszakban történik. Sikertelen jegye mind a szorgalmi
időszakban, mind a vizsgaidőszakban javítható. Számonkérése ötfokozatú (gyakorlati jegy)
értékelés.
 szorgalmi időszak: a félév kezdőnapjától a vizsgaidőszak kezdőnapjáig tartó időszak, amelynek
részét képezik a főiskolai tanév rendjében nevesített oktatási szünetek is. Első hete a
tantárgyfelvételi időszak, amely a tavaszi szemeszterben egybeeshet az őszi szemeszter
utóvizsga-időszakával.
 tananyag: egy tantárgyhoz kapcsolódóan az ismeretek azon köre, mely az oktatás, a kredit
megszerzésének alapját, valamint a számonkérés tárgyát képezi, továbbá a kreditbeszámítás
viszonyítási alapja is.
 tanév: tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak tanóra: a tantervben meghatározott
tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás
(előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)
 tantárgy: egy félév alatt teljesíthető, kredittel elismert tantervi egység.
 tantárgyi követelmények: a tantárgy teljesítéséhez kapcsolódó közzétett előírások köre, mely
tartalmazza többek között:
 a foglalkozásokon való részvétel követelményeit és a távolmaradás pótlásának
lehetőségét,
 az igazolás módját a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén,
 a félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyik) számát, témakörét és időpontját,
pótlásuk és javításuk lehetőségét,
 a félév végi aláírás teljesítésének követelményeit,
 az értékelés kialakításának módját,
 felhasználható segédletek, irodalom listáját (ajánlott irodalom).
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 tantárgyi program: egy tantárgy keretében elsajátítandó ismeretanyagot, valamint a tantárgy
teljesítésének általános feltételeit tartalmazó leírás, amely magában foglalja legalább:
 a tantárgy elnevezését,
 a tantárgy oktatásáért felelős tanszék megnevezését,
 a tantárgy teljesítésével szerezhető kreditpontok számát,
 a tantárgyhoz tartozó kötelező és kötelezően választható tantárgyelemeket,
 a tantárgy(elemek) oktatási formáját,
 a heti (félévi) tanórák számát,
 a tantárgy kreditpontjait,
 a kredit megszerzésének feltételét és a számonkérés(ek) formáját (kollokvium, gyakorlati
jegy, beszámoló, alapvizsga, szigorlat),
 az értékelés fajtáját (ötfokozatú, háromfokozatú, kétfokozatú),
 a tantárgy felvételéhez, illetve teljesítéséhez szükséges előtanulmányi feltételeket,
 a tantárgy oktatásának feladatát és célját,
 a tananyag tematikus leírását,
 az írott tananyag megjelölését.
 végbizonyítvány (abszolutórium): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga
letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi
követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok
kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja,
amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és
vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett,
 vizsga: az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének – értékeléssel
egybekötött – ellenőrzési formája.
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