Tájékoztató
Tanulmányi teljesítményhez tartozó átsorolásról a
2017/2018. tanév befejezése után
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó hallgatók esetében.
A tájékoztató nem rendelkezik jogi erővel, kötelező normatív tartalommal, hanem az a célja, hogy az
értelmezéshez nyújtson segítséget.

Átsorolás állami ösztöndíjas finanszírozásról, önköltséges finanszírozásra
Átsorolási szabályok logikai függvényekkel (azt a hallgatót kell átsorolni, akire az összetett feltétel teljesül)
minimális tanulmányi
logikai
minimálisan elérendő kreditátlagra vonatkozó felfelvétel tanéve
kapcsomennyiségre vonatkozó feltétel
tétel a BCE HTJSZ
lat
alapján
legalább az ajánlott tantervben
2012/2013. tanévtől
nincs ajánlott tanulmányi
előírt kreditmennyiség 50%-át,
nincs
2014/2015. tanévig kezdők
átlag
azaz általában 30 kreditet
1.
legalább az ajánlott tantervben
2015/2016. tanévben keznincs ajánlott tanulmányi
előírt kreditmennyiség 50%-át,
nincs
dők
átlag
azaz általában 30 kreditet
2016/2017. tanévben kezsúlyozott tanulmányi átlag:
dők a 2017. szeptember 1.
2×18, azaz 36
VAGY
3.00
utáni
átsorolások
esetén
2.
súlyozott tanulmányi átlag:
2017/2018. tanévben és azt
2×18, azaz 36
VAGY
3.00
követően kezdők
ÁTSOROLANDÓ
1. KREDIT<30
Át kell sorolni azt a hallgatót, akinek a teljesített kreditjeinek száma nem éri el a legalább az
ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség 50%-át, azaz általában 30 kreditet.
2. KREDIT<36 VAGY ÁTLAG<(BCE HTJSZ 28/A.§ (1/a) alapján)
Át kell sorolni azt a hallgatót, akinek a teljesített kreditjeinek száma nem éri el a 36 kreditet
vagy a súlyozott tanulmányi átlaga a 3.00-as átlagot. A két feltételnek közül az egyiknek is elég
teljesülnie, hogy az átsorolás megtörténjen.
Duális képzésben lévő hallgatók átsorolása:
A duális képzésben résztvevő hallgatóknál, amennyiben a tantárgyak teljesítésére július 31-ét követően
kerül sor, az átsorolást el kell végezni, de a megüresedett helyre nem lehet visszasorolni más hallgatókat,
mert a teljesítések bejegyzését követően a döntéseket felül kell vizsgálni. (Vhr. 61.§ (8)) Amennyiben a
feltételek teljesülnek az átsorolás visszavonásra kerül.
Erasmus, külföldi részképzésen lévő hallgatók átsorolása:
Az utolsó olyan két aktív féléve alapján kell az átsorolást végezni, amelyben jogviszonya nem szünetelt
és nem volt Erasmus, külföldi részképzésen.
Nem kerül átsorolásra állami ösztöndíjasról önköltségesre:
1. Akinek nincs két aktív féléve.
2. Nftv. 47. § (6) bekezdésében meghatározottak miatt félévüket nem tudták befejezni, (szülés, baleset, tartós kórházi kezelés, betegség) miatt vagy más a hallgatónak fel nem róható ok miatt félévüket nem tudták
befejezni.
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Átsorolás önköltséges finanszírozásról állami ösztöndíjas finanszírozásra
Átsorolási szabályok logikai függvényekkel (azt a hallgatót kell átsorolni, akire az összetett feltétel teljesül)
minimálisan elérendő kreditlogikai
felvétel tanminimális tanulmányi átlagra vonatmennyiségre vonatkozó felté- kapcsoéve
kozó feltétel a BCE HTJSZ alapján
tel
lat
állami ösztöndíjas/államilag támogatott
az utolsó két bejelentkezett félhallgatókra elkészített hallgatói rangsor
évében megszerezte az ajánlott
2015/2016
alsó ötödéből a legjobb hallgató össze1
tantervben előírt kreditmennyiÉS
tanévig
sített korrigált kreditindexe (BCE
ségnek legalább az 50% azaz álHTJSZ 28/A.§ (5) a) alapján meghatátalában 30 kredit
rozott átlag)
2016/2017
2
2x18 azaz 36 kredit
ÉS
súlyozott tanulmányi átlag 3,00
tanévtől
PÁLYÁZAT ALAPJÁN ÁTSOROLHATÓ:
Átsorolható a hallgató a megüresedett állami ösztöndíjas helyre, ha a hallgatónak van még felhasználható állami
ösztöndíjas féléve, valamint az adott szakon és évfolyamon belüli hallgatókra elkészített hallgatói rangsor elején
lévő hallgató.
1. KREDIT<30 ÉS ÁTLAG<(BCE HTJSZ 28/A.§ (5) a) alapján meghatározott átlag)
Átsorolható a hallgató, ha az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben
előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és a meghatározott átlagot elérte. A két feltételnek
együtt kell teljesülnie.
2. KREDIT<36 ÉS ÁTLAG<(BCE HTJSZ 28/A.§ (5) b) alapján meghatározott átlag)
Átsorolható a hallgató, ha legalább teljesített 36 kreditet és súlyozott tanulmányi átlaga elérte a 3.00
átlagot. A két feltételnek együtt kell teljesülnie.
Rangsort a két félév alapján megállapított korrigált kreditindex alapján kell felállítani és ez
alapján kell az üres helyekre a pályázókat besorolni.
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ÁTSOROLÁS SORÁN HASZNÁLT FOGALMAK:
Átsorolás időpontja: Mindig tanév végén történik, az adott tanévben július 31-ig. BCE HTJSZ 28.§ (9) bekezdés
Kiket? Az EGT tagállamokból a felvi.hu-n keresztül felvett hallgatókat. Nftv.
Tanulmányi átlagok a BCE TVSZ 34.§:
Súlyozott tanulmányi átlag számítása:
A két félévben együttesen kezelt, a hallgató mintatantervéhez tartozó tantárgyaiból számolt átlag. Két félévre öszszesített kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag.
Kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag = Σ(kreditpont x érdemjegy) / teljesített kreditpont
Korrigált kreditindex számítása:
A két félévben együttesen kezelt, a hallgató mintatantervéhez tartozó tantárgyaiból számolt átlag. Két félévre öszszesített korrigált kreditindex. Korrigált kreditindex = Σ((kreditpont x érdemjegy) / 30) x (teljesített kredit / felvett
kredit)
Szak:
Az átsorolást karonként, azon belül szakonként, szakon belül évfolyamonként, évfolyamon belül finanszírozási formánként kell végrehajtani. BCE HTJSZ 28.§ (8) Az átsorolást képzésenként, évfolyamonként kell elvégezni. (A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban egy adott jelentkezési sor)
Utolsó két aktív félév:
1. A hallgató utolsó két aktív féléve, függetlenül attól hány passzív félév volt közte.
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Évfolyam (BCE HTJSZ 28.§ (8)) A beiratkozástól kell számítani. Az egyszerre beiratkozott hallgatókat tanulmányaik során
egy csoportnak tekintjük és egymáshoz hasonlítjuk.
A 6 vagy 7 féléves képzés esetén a KKK szerint meghatározott félévek után mindenki a tanulmányai végéig IV. évesként lesz meghatározva.
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stb.

IV.

A 4 féléves képzés esetén a KKK szerint meghatározott félévek után mindenki a tanulmányai végéig II.
évesként lesz meghatározva.
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II.

Mintatanterv szerinti félév
(nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiséget)
Azon utolsó két félévnek a sorszáma, amely az aktuális két utolsó félévből kivont a passzív félévek száma.
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1;2
1;2
3;4

A KKK szerint meghatározott félévek után 6 és 7 féléves képzésnél mindenki 6;7 mintatantervi félévvel lesz, a 4 féléves
képzésnél 3; 4 mintatantervi félévvel lesz nyilvántartva.
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Példák az átsorolásra állami ösztöndíjas finanszírozásról, önköltséges finanszírozásra
1. A hallgató a 2014/2015. tanévben kezdett, a 2017/2018/1. félévben 14 kreditet, a 2017/2018/2. félévben 18 kreditet
szerzett.
A két aktív félév átlagában szerzett összes kreditje: 14+18=32, ez nagyobb, mint a minimálisan előírt. Mivel az átsorolás feltétele (ne érje el a 301 kreditet) nem teljesül így nem sorolható át.
2. A hallgató a 2014/2015. tanévben kezdett, a 2017/2018/1. félévben passzív volt, a 2017/2018/2. félévben 12 kreditet szerzett. A 2016/2017/2 félévben14 kreditet teljesített.
Mivel a 2017/2018/1 félévben passzív volt, így az előtte lévő aktív félév a 2016/2017/2 és a 2017/2018/2 félévteljesítése alapján kell az átsorolást végezni. A két aktív félév átlagában szerzett összes kreditje: 14+12=26, ez kisebb, mint
a minimálisan előírt, tehát az átsorolás feltétele (ne érje el a 301 kreditet) teljesül, így át kell sorolni.
3. A hallgató a 2016/2017. tanévben kezdett, a 2017/2018/1. félévben 14 kreditet, a 2017/2018/2. félévben 12 kreditet
szerzett, e két félévre számított súlyozott tanulmányi átlageredménye 3,05.
A két aktív félév átlagában szerzett összes kreditje: 14+12=26, ez kisebb, mint a minimálisan előírt (36), az átlaga felette van az előírt 3,00 értéknek, mivel az átsorolás egyik feltétele (ne érje el a 36 kreditet) teljesül, így át kell sorolni.
(a két feltétel közötti VAGY kapcsolat miatt).
4. A hallgató a 2016/2017. tanévben kezdett, a 2017/2018/1. félévben 14 kreditet, a 2017/2018/2. félévben 12 kreditet
szerzett, e két félévre számított súlyozott tanulmányi átlageredménye 2,12.
A két aktív félév átlagában szerzett összes kreditje: 14+12=26, ez kisebb, mint a minimálisan előírt (36), az átlaga
alatta van az előírt 3,00 értéknek, mivel az átsorolás mindkét feltétele (ne érje el a 36 kreditet VAGY ne érje el az előírt
átlagot) teljesül, így át kell sorolni.
5. A hallgató a 2016/2017. tanévben kezdett, a 2017/2018/1. félévben 20 kreditet, a 2017/2018/2. félévben Erasmus
külföldi részképzésen vett részt és 22 kreditet szerzett. A 2016/2017/2 félévben15 kreditet teljesített és a két
2016/2017/2 és a 2017/2018/1. félévre számított súlyozott tanulmányi átlageredménye 3,12.
A két aktív és nem külföldi részképzésben töltött féléve (2016/2017/2 és a 2017/2018/1.) alapján a két félév átlagában
szerzett összes kreditje: 20+15=35, ez kisebb, mint a minimálisan előírt (36), az átlaga felette van az előírt 3,00 értéknek, mivel az átsorolás egyik feltétele (ne érje el a 36 kreditet) teljesül, így át kell sorolni (a két feltétel közötti VAGY
kapcsolat miatt).
6. A hallgató a 2017/2018. tanévben kezdett, a 2017/2018/1. félévben 30 kreditet, a 2017/2018/2. félévben 28 kreditet
szerzett, e két félévre számított súlyozott tanulmányi átlageredménye 2,35.
A két aktív félév átlagában szerzett összes kreditje: 30+28=58, ez nagyobb, mint a minimálisan előírt (36), az átlaga
alatta van az előírt 3,00 értéknek, mivel az átsorolás egyik feltétele (ne érje el az előírt átlagot)) teljesül, így át kell sorolni (a két feltétel közötti VAGY kapcsolat miatt).
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Legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség 50%-a. A legtöbb esetben 30 kredit.

4

