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XIX. fejezet
A Társadalomtudományi Karra vonatkozó rendelkezések
MÓDOSÍTÁSA
HKR 457/D. §
(4) bekezdés kiegészítése
c) Szociológia alapképzésen tanulmányaikat 2017-ben megkezdő hallgatók esetén az a), b), ba),
bb) és bc) pontok az alábbiakra módosulnak:
ca) A szakdolgozat érdemjegye a konzulens által a dolgozat leadásakor adott érdemjegy és az
opponens által adott érdemjegy alapján számítódik. A konzulens ötfokozatú érdemjegyét 30%ban és az opponens ötfokozatú érdemjegyét 70%-ban veszik figyelembe. (A két érték összegét
egész számra kerekítik.)
cb) A záróvizsga során a hallgató 10 percben prezentálja a szakdolgozatát, majd megvédi
dolgozatát az opponensi bírálattal szemben, és válaszol a záróvizsga-bizottság kérdéseire. A
bizottság ötfokozatú érdemjeggyel értékeli a hallgató vizsgáját. (Ez lesz a záróvizsga jegye.)
cd) Az oklevél minősítése az alábbi 3 szám számtani átlaga két tizedes jegyre kerekítve:
- a szakdolgozat jegye
- a záróvizsga jegye
- a szakon elvégzett félévek tanulmányi átlagainak számtani átlaga egész számra kerekítve
HKR 457/D. §
(22) új bekezdés
Társadalmi nemek tanulmánya mesterképzési szakon
a) a záróvizsga az alábbi két részből áll
aa) a hallgató a záróvizsga-bizottság előtt megvédi szakdolgozatát az opponensi bírálattal
szemben és válaszol a dolgozattal kapcsolatos kérdésekre
ab) a hallgató az átfogó témaköröket tartalmazó tételek közül kihúzott tételről beszámol
(A tétel kidolgozására a bizottság felkészülési lehetőséget biztosít.)
ac) a záróvizsga-bizottság külön értékeli a védésre és a tételre adott választ, mindkét
esetben ötfokozatú érdemjeggyel
b) a záróvizsga érdemjegye az alábbi 3 érdemjegy számtani átlaga egész számra kerekítve:
ba) a szakdolgozat jegye (megegyezik az opponens által adott érdemjeggyel)
bb) a védés jegye
bc) a tétel jegye
c) az oklevél minősítése az alábbi jegyek számtani átlaga alapján számítódik két tizedes
jegyre kerekítve:
ca) a szakdolgozat jegye
cb) a záróvizsga jegye
cc) a kötelező elméleti tárgyak érdemjegyének számtani átlaga egész számra kerekítve
cd) a Szakmai gyakorlat 1. c. tárgy érdemjegye
ce) a Szakmai gyakorlat 2. c. tárgy érdemjegye

1. számú melléklet

1/2

ELTE TáTK Kari Tanács-Ülés Jegyzőkönyv

2017. június 13.

HKR 469. § MÓDOSÍTÁSA
régi
új
(1) Az államilag támogatott / állami (1) Az államilag támogatott / állami
ösztöndíjas
hallgatók
által
fizetendő ösztöndíjas
hallgatók
által
fizetendő
költségtérítés / önköltségrész összege költségtérítés / önköltségrész összege
félévente nem lehet több mint az éves hallgatói félévente nem lehet több mint az éves hallgatói
normatíva 50%-a.
normatíva 50 100%-a.
(2) Az adott év költségvetésében szereplő (2) Az adott év költségvetésében szereplő
képzési és fenntartási normatívájának összegét képzési és fenntartási normatívájának összegét
szorozzuk a képzés időtartamával (évekkel) és szorozzuk a képzés időtartamával (évekkel) és
osztjuk a diploma kiadásához szükséges osztjuk a diploma kiadásához szükséges
kreditek számával. Az adott évre vonatkozó kreditek számával. Az adott évre vonatkozó
adatokat minden év márciusában hagyja jóvá a adatokat minden év márciusában hagyja jóvá a
Kari Tanács.
Kari Tanács. Egy kreditért fizetendő összeg
kiszámítása: a hallgató felvételekor érvényes
szakos féléves önköltség összege osztva 30-cal
100 Ft-ra kerekítve.
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