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Az Építészmérnöki Kar
kari Erasmus tantárgy-akkreditációs szabályzata

Elfogadta az Építészmérnöki Kar Tanácsa a 2012. május 16-i ülésén
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Jelen szabályzat a BME Építészmérnöki Kar Erasmus részképzésben részt vevő hallgatói külföldön teljesített
tantárgyainak tantárgy-akkreditációs eljárását szabályozza. A szabályzat együtt kezelendő a BME Tanulmányi és
Vizsgaszabályzatával, valamint minden, a tárgyra vonatkozó hatályos egyetemi szabályzattal és rektori körlevéllel.

1. ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK
(1) Az Erasmus részképzés alapelve, hogy a kiutazó hallgató a BME Építészmérnöki Karon aktív félévet teljesít, és a
külföldön teljesített tantárgyai beleszámítanak az itthoni képzésbe. Így bármilyen tantárgy:
 csak a teljesítés félévére fogadtatható el, és
 a tantárgy eredménye csak az adott félévben számíthat bele a tanulmányi mutatókba/tanulmányi
eredménybe.
A teljesítés félévét követő tanulmányi időszakra történő tárgyelfogadásra nincs lehetőség.
(2) Ha a hallgató az Erasmus részképzés keretében egy teljes tanévet tölt külföldön, az első félévben teljesített
tantárgyai csak akkor vehetők figyelembe az ösztöndíj meghatározásának alapjául szolgáló tanulmányi mutatókban,
ha az ösztöndíj-korrekció végső határidejéig elbírálásra került az első félévre vonatkozó tantárgy akkreditációs
kérvény.1 Abban az esetben, ha a tantárgyak az ösztöndíj-korrekció végső határideje után kerülnek elbírálásra, az
első külföldön töltött félév alatt teljesített tantárgyak visszamenőlegesen kerülnek be a Neptunba, vagyis a hallgató
első félévben teljesített tantárgyai nem számítanak bele a következő félév ösztöndíj meghatározásának alapjául
szolgáló tanulmányi mutatókba.
(3) Tantárgy elismertetésére csak akkor van mód, ha az adott tantárgy ECTS kredittel és ECTS osztályzattal szerepel a
„record of transcript”-en. Ez minden típusú tantárgyteljesítésre (pl. nyelvi tantárgyakra is) érvényes. Ezek hiányában
a tantárgyak nem akkreditálhatók.
2. TANTÁRGYAK AKKREDITÁLÁSA SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYKÉNT
(1) Minden részképzésben teljesített és ECTS igazolással rendelkező tantárgy elfogadtatható (de nem kötelezően
elfogadtatandó) szabadon választható tantárgynak. Ebben az esetben a hazaérkezés után, a külföldi teljesítés
igazolása (record of transcript) alapján lehet beírni a jegyet arra a félévre, amikor azt a hallgató teljesítette. A
tantárgy a Neptunba utólag kerül be, de a teljesítés félévére, „külföldön teljesített akkreditációs tantárgy” néven, úgy
hogy a Neptun megjegyzés rovatában rögzítve lesz, hogy milyen néven, hol, mikor teljesített tantárgy került
akkreditálásra. Ebben az esetben a tantárgyak tematikájáról és tartalmáról külön szakmai egyeztetés nem
szükséges.
(2) Ha egy részképzésben teljesített tantárgyat – bármilyen okból – a hallgató valamilyen Építészmérnöki kari
választható tantárgynak szeretne elfogadtatni, akkor a 3. pontban leírtaknak megfelelően kell eljárni.
3. TANTÁRGYAK AKKREDITÁLÁSA KÖTELEZŐ VAGY KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYKÉNT
(1) A BME Építészmérnöki Kara törekszik arra, hogy a lehető legtöbb tantárgy elfogadását tegye lehetővé – a TVSZ
tantárgyelfogadásra vonatkozó paragrafusának betartásával – ezzel is biztosítva az Erasmus részképzés lehető
legjobb integrálását a képzés rendszerébe.
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A kérvény a Neptunban megtalálható, és amint a hallgató a külföldi intézménytől a kreditigazolást megkapja, az eljárás választható tárgyak
esetében elindítható. A kérvények határidőre történő elbírálása azonban csak akkor biztosítható, ha azok négy héttel az ösztöndíj-korrekció
végső határideje előtt hiánytalanul kerülnek leadásra – kötelező és kötelezően választható tárgyak esetében a Tantárgy Akkreditációs
Adatlappal együtt.

3
A tantárgyak elfogadásának feltételeiről a hatályos TVSZ 18.§ (1) rendelkezik:
Valamely tantárgy, illetve tantárgycsoport egy másikkal helyettesíthető, ha a helyettesítő tantárgy(ak), illetve
tantárgycsoport összkreditjeinek száma nem kisebb a helyettesített tantárgy(ak) összkreditjénél, és tananyaga
tartalmazza a helyettesített tantárgy tananyagának (9. § (3) j.)) legalább 75%-át.
(2) A tantárgybefogadás az illetékes tanszékkel való egyeztetés alapján akkor is lehetséges, ha az adott tantárgy
kurzusekvivalenciájának fenti feltétele nem teljesül maradéktalanul, de a tantárgyak teljesítése révén jelentkező
tanulási eredményekben és tudásban legalább 75%-os egyezés jön létre. A fenti arányok teljesülésének
mérlegelése a befogadásra kiválasztott tantárgy ügyében illetékes tanszék a feladata, de ebben az esetben a Kari
Kreditátviteli Bizottság illetékes tagja vétójogot érvényesíthet olyan esetekben, amikor az ekvivalencia valamelyik,
vagy bármilyen harmadik fél jogos érdekét sérti.
(3) A szükséges egyeztetési folyamat lefolytatása után bármely az adott félévben meghirdetett kötelező és kötelezően
választható tantárgy figyelembe vehető a tantárgy-ekvivalencia vizsgálat során.
(4) Egyedi esetekben lehetséges a tantárgyak tantárgycsoportokban való elfogadása is. Ebben az esetben:
 egy külföldön teljesített tantárgy több tantárgynak,
 több külföldön teljesített tantárgy egy tantárgynak, vagy
 több külföldön teljesített tantárgy több tantárgynak is elfogadtatható.
A külföldön teljesített tantárgyak összes ECTS kreditpont értéke azonban nem lehet kevesebb, mint az ekvivalenciavizsgálatra kiválasztott Építészmérnöki kari tantárgyak összes kreditpont értéke.
(5) Kötelezően választható és kötelező tantárgyak akkreditációja esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
1. A hallgató minden kötelező és kötelezően választható tantárgyhoz (vagy tantárgycsoporthoz) kitölt egy
„Tantárgy Akkreditációs Adatlapot”. (Lásd jelen szabályzat 1. számú melléklete)
2. A hallgató még kiutazás előtt, előzetesen egyeztet a tantárgy befogadásában érintett tanszék illetékes
tantárgyfelelős oktatójával a tantárgy tartalmi megfeleltethetőségéről. Az egyeztetés tényét és a
tantárgy elvi megfeleltethetőségét – mely nem jelent a hazaérkezés utáni automatikus
tárgymegfeleltetést – az oktató az adatlapon igazolja2.
3. A hallgató Erasmus részképzés keretében teljesíti a tantárgyat.
4. Hazaérkezés után a részképzésben teljesített tantárgy követelményeinek és féléves feladatainak
bemutatásával újra egyeztet a tantárgy befogadásában érintett tanszék illetékes tantárgyfelelős
oktatójával. A tantárgy elfogadhatóságát a tantárgyfelelős oktató az adatlapon igazolja. A
tantárgyfelelős oktató feladata a tantárgy megfeleltethetőségének vizsgálata, vagyis a részképzésben
megszerzett osztályzatot nem bírálhatja felül, külön kiegészítő feladat elkészítését nem írhatja elő.
Ugyanakkor a tantárgy elfogadásának feltételeként előírhatja a teljesített feladatokról való nyilvános
beszámoló tartását a megfeleltetésre kiválasztott tantárgy óráinak keretében.
5. A tantárgy akkreditáció során a fentiek meglétét a Kari Kreditátviteli Bizottság illetékes tagja ellenőrzi.
6. Az így kitöltött és elfogadott tantárgy akkreditációkat az oktatási dékánhelyettes engedélyezi és
ellenjegyzi.
7. Az engedéllyel és aláírásokkal ellátott adatlapot a hallgatónak csatolnia kell az Erasmus irodába
benyújtandó tantárgy akkreditációs kérelemhez.3
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Az előzetes tantárgyegyeztetés elmaradása nem zárja ki a tárgyak elfogadhatóságát, hiszen előfordulhat olyan eset, hogy a hallgató csak a
kiutazása után tudja pontosítani a végleges tantárgyprogramját. Így az egyeztetés elsődleges célja az, hogy segítsen a hallgatónak megfelelő
itthon is akkreditálható tárgy megtalálásában, és értelemszerűen így növeli a tantárgy zökkenőmentes elfogadásának esélyét.
A kitöltött és akkreditációs kérelemhez benyújtott adatlapok archiválását a KTH végzi.
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Az Erasmus részképzésben megszerzett osztályzatok megfeleltetését az ECTS (European Credit Transfer System)
szabályozza. A táblázatot lásd a szabályzat 2. számú mellékletében!

2012. május 16.

Dr. Becker Gábor
dékán

Mellékletek:
1. számú melléklet: Tantárgy akkreditációs adatlap kötelező és kötelezően válaszható tantárgyak elfogadtatásához
2. számú melléklet: Külföldi részképzésen résztvevő magyar hallgatok tantárgybefogadása során alkalmazandó
Osztályozás Megfeleltetési Táblázat az ECTS (European Credit Transfer System) alapján
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1. számú melléklet
Tantárgy akkreditációs adatlap kötelező és kötelezően válaszható tantárgyak elfogadtatásához

A hallgató neve

…..............................................................................................

Neptun kódja:

mail címe: ….............................................................................

Az akkreditálandó tantárgy (vagy tantárgyak) neve
az oktatás nyelvén és/vagy angolul

…..............................................................................................
…..............................................................................................

Az akkreditálandó tantárgy neve magyarul

…..............................................................................................
…..............................................................................................

A tantárgy rövid leírása

…..............................................................................................…......
........................................................................................…................
..............................................................................…..........................
....................................................................
…..............................................................................................
…..............................................................................................

Megfeleltetésre kiválasztott tantárgy (vagy
tantárgyak) Neptun kóddal

…..............................................................................................
…..............................................................................................

Az illetékes tanszék előzetes nyilatkozata
(nem jelent feltétlen kötelezettségvállalást a tanszék
részéről!)

javasolt

Aláírás, dátum

…..............................................................................................

Részképzésben teljesített tantárgy ECTS
kreditszáma

…..............................................................................................

Szakmailag illetékes tanszék végső nyilatkozata

a tantárgy elfogadható

Aláírás, dátum

…..............................................................................................

nem javasolt

a tantárgy nem fogadható el

Kari Akkreditációs Bizottság Erasmus részképzésen
teljesített tárgyak befogadtatásáért felelős tagja
Aláírás, dátum

…..............................................................................................

Oktatási dékánhelyettes engedélye
Aláírás, dátum

…..............................................................................................
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2. számú melléklet
OSZTÁLYOZÁS MEGFELELTETÉSI TÁBLÁZAT – ECTS (European Credit Transfer System)
Külföldi részképzésen résztvevő magyar hallgatók tantárgybefogadása során alkalmazandó
Az osztályzat magyar
megfelelője

1

2

3

4

F

E

D

C

B

A

Sufficient

Satisfactory

Good

Very good

Excellent

7, 8, 9

10

11, 12, 13

14, 15, 16

17,18

19,20

5, 6

4-, 4, 4+

3-, 3, 3+

2-, 2, 2+

1-

1

0, 3, 5

6

7

8, 9

10, 11

13

E (Spanyolország)

Suspenso

Aprobado
(5-6,5)

Notable
(7)

Notable
(8)

Sobresaliente
(9)

Mhonor
(10)

F (Franciaország)

7, 8, 9
echec (E)

10
passable (P)

12
assez-bien
(AB)

14
bien (B)

GR (Görögország)

2, 3, 4

5

6

7

8, 9

10

I (Olaszország)

17 and less

24/18

25, 26

27, 28, 29

30

30 lode

IRL (Írország)

fail

pass

3rd

2nd/II

2nd/I

1

NL (Hollandia)

1, 2, 3, 4, 5

6

6 ½, 7

7 ½, 8

8½

9, 10

P Deg (Portugália)

1, 9

10, 11

12, 13

14, 15, 16

17, 18

19, 20

UK (Egyesült
Királyság

fail

third pass

lower 2nd

lower 2nd

upper 2nd

1

A (Ausztria)

5

4

3

2

CH (Svájc,
Liechtenstein)

4<

4

4½

5

5½

6

S (Svédország)

U

G* vagy 3

G* vagy 3

G* vagy 4

VG* vagy 5

VG* vagy 5

1

1½

2

2½

3

1

2

3

4

5

Insufficient
failure
B (Belgium)
D (Németország)
DK (Dánia)

SF (Finnország)
FIN (Finnország,
Tampere)

0

* VG = VAL Godkand (Pass with distinction), G = Godkand (Pass), U = Underkant (Fail)
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16
tres bien (TB)

(70%) 1

