Kedves Hallgatók!

Dear Students,

A 2018/2019-es tanév tavaszi féléve 1 hét projekt (intenzív) The spring semester of academic year 2018/2019 includes
hetet tartalmaz, 2019. április 1-7. között.
an (intensive) project week between 01 and 07 April 2019.
Mit jelent ez a projekt hét?
What is a project week?
 Ezen a héten nem hagyományos órarendszerinti
 This week differs from regularly scheduled
oktatás lesz.
educational days.
 Koncentráltan, nagyobb mélységben a lényegre
 Here students are enabled to delve into a topic
fókuszálva tudnak egy témával foglalkozni a
thoroughly, in a concentrated and compact way.
hallgatók.
 They can focus on projects, corporate tasks, field
 Projektekre, vállalati feladatokra, terepmunkára,
work and external data gathering.
külső adatgyűjtésekre összpontosíthatnak a
 It is an opportunity of focused teamwork with a new
hallgatók.
training method.
 Fókuszált
csoportmunka
lehetősége
új
oktatásmódszertannal.
Hogyan találom ezeket a tantárgyakat és a kurzusaikat? How can I find these subjects and courses?
 A projektheti tantárgyak kurzusai lehetnek
 Courses of the subjects for the project week may be
o kötelező
tantárgyak,
kötelezően
o mandatory subjects, mandatorily optional
választható tantárgyak vagy szabadon
subjects and optional subjects, just like
választható tantárgyak is és
o totally new or already existing subjects.
o lehetnek teljesen új tantárgyak vagy
 The optional subjects are contained in the following
meglévő tantárgyak.
group of optional subjects:
 A szabadon választható tantárgyak az alábbi
o BCEBVAL_PRO
Optional
szabadon választható tantárgycsoportokban
subjects for the project week for BA/BSc
találhatóak:
students
o BCEBVAL_PRO
Projekt
o BCEMVAL_PRO
Optional
heti szabadon választható tárgyak
subjects for the project week for MA/MSc
alapszakos hallgatók számára
students
o BCEMVAL_PRO
Projekt
 Mandatory and mandatorily optional subjects are
heti szabadon választható tárgyak
related to a major or specialization, thus they are
mesterszakos hallgatók számára
grouped among mandatory/mandatorily optional
 A kötelező és a kötelezően választható tantárgyak
subjects in the major's sample curriculum. Within
adott szakhoz kapcsolódnak, így ezeket a
the subject group, in a form of comments, courses
tantárgyakat a szak mintatantervében a
provide information about the (intensive) project
kötelező/kötelezően
választható
tantárgyak
week.
csoportjában találják. Ennél a tárgycsoportnál a
 The courses of the subjects that are involved in the
kurzus megjegyzésként tartalmaz az projekt
project week may appear in the following weekly
(intenzív) hétre vonatkozó információt.
schedule:
 A projekthetet tartalmazó tantárgyak kurzusai az
o sessions will be held in project 9th week
órarendben az alábbi heti beosztásban
only
szerepelhetnek:
o In 1st-8th weeks of the term-time regularly
o csak a 9. projekt héten lesznek órák
scheduled sessions will be held, while
week 9 will also offer block sessions.
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o A szorgalmi időszak 1-8 oktatási heteiben
órarendszerinti órák és 9. héten tömbösített
órák is lesznek.
o a szorgalmi időszak 9. hetében tömbösített
órák és ezt követően a szorgalmi időszak
10-13 oktatási heteiben órarendszerinti
órák lesznek
o a szorgalmi időszak minden oktatási
hetében órarendszerinti órák lesznek és a
9. projekt héten is lesz óra

o during 9th week of the term-time sessions
will be held in blocks, while later in 10th13th weeks regularly scheduled sessions
will be given
o regularly scheduled sessions will be held
each week during the term-time, even in
project 9th week

Hogyan ismerem fel egy tantárgy projektheti kurzusait? How can I identify a subject's courses for the project
o A kurzuskód alapján. A kurzus kód végén ”–P” week?
szerepel. pl.: E-P; G02-P; stb.
o Based on the course code. It contains ”–P” at the
end. E.g. E-P; G02-P etc.
Hány tantárgyat vehetek fel, melynek projektheti How many subjects can I sign up for with a course for
kurzusa van?
the project week?
o Maximum egy szabadon választható tantárgyat
o Not more than one optional subject may be taken
lehet projektheti kurzussal választani. Azok a
with a course for the project week. Those students
hallgatók, akiknek kötelező tantárgyuk is kerül a
who also have sessions in their mandatory subjects
projekt héten oktatásra, a kötelező tantárgy mellé
during the project week, may take an optional
még egy szabadon választható tantárgyat
subject besides their mandatory one.
választhatnak.
A tantárgyfelvételi szabályok hogyan vonatkoznak a How do course registration rules apply to the project
projekthétre?
week?
Minden tantárgyfelvételi szabály vonatkozik a
Course registration rules apply to subjects/courses
projektheti tantárgyakra/kurzusokra, ideértve az
for the project week as well, including the rules on
ütközésekre vonatkozó szabályokat is.
conflicts and inconsistency.
Mikor kell ezeket a projektheti tárgykurzusokat When do I have to sign up for the various courses for
felvenni?
the project week?
A tanév időbeosztásában megadott tárgyfelvételi
During the course registration periods set in the
időszakokban.
academic year's schedule.
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