A SZAKOSODÁSI ELJÁRÁS RENDJE A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON
A Bologna képzési rendszerben egy szak több képzési programból állhat. Egyes képzési programok
esetében lehetőség nyílik arra, hogy a hallgató érdeklődési körének, továbbtanulási szándékának
megfelelően szabadon válasszon a szakhoz tartozó specializációk (50 kredites képzési rész) vagy minor
képzések (egy másik szak 50 kredites képzési programja) között. Ez a folyamat a szakosodási eljárás
keretében történik, melyre a tanulmányok 2. szemeszterében (március-április hónapban) kerül sor és
minden olyan alábbi BA szakkal rendelkező hallgatót érint, aki lezárta az első (őszi) szemeszterét
valamint bejelentkezett a második (tavaszi) szemeszterre.
A Nemzetközi tanulmányok BA szakos hallgatók estében a szakosodási eljárás ideje a 3. szemeszter.
A választott specializációk a 4. szemesztertől kezdhetőek meg.
NINCS szakosodási eljárás a következő szakok esetében: Pszichológia BA, Szociális munka BA,
Szociológia BA.
A szakosodás pontos idejéről és feltételeiről a Kar honlapján lehet tájékozódni a szakosodási eljárást
megelőző hetekben az alábbi linken: http://btk.pte.hu/szakosodas , de minden esetben az érintett
hallgatók elektronikus értesítést is kapnak a határidőkről, fontosabb információkról. Ezért fontos,
hogy a Tanulmányi Rendszerben olyan pontos e-mail elérhetőséget adjon meg, amit rendszeresen
olvas, és amely biztonságosan működik.
A szakosodási eljárás a tárgyfelvételhez hasonlóan a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül zajlik.
A szakosodási felület elérhető a kar honlapjáról https://h.neptun.pte.hu/hallgato/login.aspx, a
bejelentkezést követően az Ügyintézés → Szakirányjelentkezés menüpont alatt.
A felvételről a szaktanszékek döntenek.

Betekintő a választási lehetőségekbe nappali és levelező tagozaton egyaránt (a szürke mezők nem
választhatók):
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1. Anglisztika BA: szakon belüli belső sáv választása esetén egy 50 kredites blokkot
(specializációt vagy minort) is kell választani. Amennyiben Irodalom vagy Amerikanisztika
belső sávot választ, úgy az Angol nyelvű irodalmak és kultúrák specializációt nem választhatja.
2. Szabad bölcsészet BA: A Szabad bölcsész alapszakot végző hallgatóknak egy 40 kredites belső
specializációt kell választaniuk az első szemeszterben. A második szemeszterben 50 kredites
minor képzést vagy részterületi specializációt.
Figyelem! A képzési program tetszőleges váltogatására utólag nincs lehetőség. A képzési program
váltása — a szakosodási eljárás során — csak nyomós indokkal, dékáni engedély, valamint az
érintett szakfelelősök hozzájárulásával lehetséges.

Általános információk:
1. A JELENTKEZÉS SORRENDJE:
-

A jelentkezések elbírálása a hallgató által megadott sorrend figyelembe vételével történik.

-

Azon 50 kredites képzési programok esetén, ahol felvételi vizsga volt (ill. a hallgató a felvételi
követelményeknek eleget tett pl. felvételhez szükséges dokumentumok bemutatásával) és a
hallgató megfelelt a felvételi eljáráson, feltétlenül ezt a képzést sorolja be első helyen, hiszen
a tanszék csak ebben az esetben tudja felvenni a képzésre. (amennyiben mást jelöl meg első
helyen és megfelel a felvételi követelményeknek értelemszerűen arra a képzésre veszik fel).

-

Azon képzéseknél, ahol létszámhatárt adott meg a Tanszék túljelentkezés esetén a korrigált
kreditindex alapján rangsorolja a program a hallgatókat, tehát a jobb tanulmányi eredményű
hallgatók juthatnak be a képzésre. A min. létszámhatár megadása esetén a képzés csak akkor
indul, ha minimális létszámhatárt elérte a jelentkezők száma.

-

Azon képzési programok ahol nincs létszámhatár, sem felvételi előfeltétel, valamennyi
jelentkező bejut a képzésre.

-

Azon hallgatók, akik nem nyertek felvételt az általuk első helyen megjelölt 50 kredites képzési
programra, automatikusan megjelennek a 2. helyen megjelölt képzések listáján. A felvételről
a szaktanszékek döntenek.

A hallgatók a jelentkezés lezárta után a Neptun hallgatói felületén győződhetnek meg arról, hogy
melyik képzésre nyertek felvételt. Aki nem vett részt a szakosodási eljárásban, illetve az általa

megjelölt képzési programra nem nyert felvételt, azoknak a szakosodási eljárás második körében újra
jelentkeznie kell.
Korábbi tanulmányok beszámítása
Amennyiben a hallgató már rendelkezik felsőfokú diplomával vagy lezárt felsőfokú tanulmányokkal
lehetőség van az elvégzett kurzusok befogadására. A befogadásról az illetékes szaktanszékek a
vonatkozó jogszabályok alapján döntenek.
Hogyan lehet tanterven kívüli képzési programra jelentkezni?
Amennyiben a hallgató a tantervi kötelezettségén túl még egy (vagy több) képzési programra kíván
jelentkezni (azaz a szak teljesítéséhez szükséges krediteken felül kíván teljesíteni képzést), a tanterven
felüli képzésre a kar honlapjáról letölthető Jelentkezési lap tanterven kívüli képzési programra űrlap
kitöltésével és az Oktatásszervezési Osztályra történő eljuttatásával jelezheti igényét. Az ilyen képzés
folytatása költségtérítés fizetésével jár! A kérelem benyújtása előtt kérem, fontolja meg, hogy a
választott tanterven felüli képzés végzését össze tudja-e hangolni a kötelezően teljesítendő kurzusok
teljesítésével!

