2011/2012. áprilisi szakosodási kör
Tisztelt Hallgatók és Oktatók!
A 2012/2013. tanév első félévében induló szakosodásra (szakirány, specializáció, minor felvétele)
2012. április 16-tól 22-ig lehet jelentkezni az ETR-ben.
A szakosodásban részt vesz minden szakosodás képzés és minden olyan jogosult hallgató, aki még
nem rendelkezik szakosodással.
A szakosodási képzést meghirdető kar dönti el, hogy a szakosodás képzést az adott ciklusban megnyitja vagy sem. A karok saját hirdetményben tájékoztatják a hallgatókat, hogy ez a szakosodási periódus vonatkozik-e a kar hallgatóira és milyen feltételekkel, avagy nincs szakosodás.
A hallgató anyakara közli azt is, hogy a hallgató képzésében lehet-e szakosodás vagy sem.
Felhívjuk a figyelmet, hogy néhány szakosodásra csak bizonyos feltételekkel, esetenként csak sikeres
felvételi vizsga birtokában lehet jelentkezni. A felvételi feltételeket a hálótervek tartalmazzák.
A jelentkezés az ETR-be belépve az Ügyintézés/Jelentkezés szakosodásra menüpont alatt érhető el.
Előtte célszerű tanulmányozni a „Részletes tájékoztató a szakosodás tennivalóiról” c. dokumentumot.
A szakosodás menetrendje a 2011/2012. tanév második félévében
2012. április 16-án (hétfő) 8 órakor megnyílik a hallgatóknak a szakosodási felület. A jelentkezés
április 22-án (vasárnap) 24 órakor záródik.
A szakosodást kezelő oktatók és a TO ebben az időszakban már látják a hallgatói jelentkezéseket, de
még nincs számolt pont (vö. lejjebb).
2012. április 23-án (hétfő) 8 órától megnyílik a bírálat a szakosodást kezelők számára. A bírálat időszaka április 27-én (péntek) 24 órakor záródik.
A bírálat annyit jelent, hogy a bírálónak be kell írni a bírálati pontot, ha az eltér a számolt ponttól.
Amennyiben megengedik az 1. féléves hallgatónak a szakosodást, akkor a 0 értékű számolt pontot
mindenképpen át kell írni valamilyen pozitív értékre. Ha nem fogadják a jelentkezőt, célszerű a bírált
pontot 0-ra állítani, a feltétlen fogadásnál pedig érdemes 100 pontot írni.
A bírálati időszakban az ETR nappal minden óra 50 perckor (nagy leterheltség esetén csak hajnalonta
2 órakor) újra sorba rendezi a hallgatókat, és a pontszámokat beírja az „SZI” (számolt ítélet) rovatba.
Így tehát akár mindennap többször lehet módosítani a bírálati pontokat, amíg a szakosodás kívánt
sorrendje ki nem alakul. A bírálati folyamatot a hallgató nem látja.
2012. május 3-án (csütörtök) az ETR véglegesíti a bírálatot, és a pontszám bekerül az „E” (elfogadott
ítélet) rovatba. A hallgató ezt már látja, és így értesül a szakosodási jelentkezései elfogadásáról, illetve
elutasításáról.
2012. május 7-ig (hétfő) lehetséges a hallgatóknak a Tanulmányi Osztályukra reklamációkat benyújtani.
2012. május 9-én (szerda) az ETR véglegesen a hallgatókhoz rendeli a szakosodást. Ezzel lehetségessé válik a szakosodáshoz tartozó kurzusok felvétele a következő félévre.
A 2012. május 9. után felmerülő korrekciók és javítások – megfelelő eljárásrend szerint – teljesen a
Tanulmányi Osztályokra tartoznak.
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