Tájékoztató
a biztonságtechnikai mérnöki BSc hallgatók specializáció választásáról

A 2021/22 tanév második félévében specializációt választhatnak:
-

a 2020-ban felvett, vagy ezzel azonos képzésben résztvevő (2019-es, „E”-tanterves),

-

specializációhoz nem rendelt,

-

legalább három lezárt, aktív félévvel vagy legalább 80 befogadott kredittel vagy legalább
90 összkredittel (befogadott + teljesített együtt) rendelkező hallgatók.

-

Azoknak a hallgatóknak, akik kisszámú biztonságtechnikai specializációhoz tartozó
tárgyat teljesítettek már, úgy ajánljuk fel a választás lehetőségét, hogy váltás esetén a
teljesített szakirányos tárgyaik szabadon választható tárgyakká alakulnak. Ők a fentebbi
kritériumok nem teljesülése esetén is kapnak Neptun értesítést a választás lehetőségéről.
Náluk, hacsak nem váltanak, a meglévő biztonságtechnikai specializáció automatikusan
megmarad. Többiektől azt kérjük, akkor is válasszanak, ha a biztonságtechnikai
specializációt kérik, a felvételikor történt automatikus hozzárendeléseket ugyanis
visszamenőleg töröltük!

A specializáció-választás a Neptun rendszeren keresztül történik, ahol a hallgatók nappali
munkarendben háromból választva legfeljebb három, levelezőn kettőből választva legfeljebb
kettő specializációt jelölhetnek meg, a prioritások megadásával.

Ha egy specializáció a jelentkezők alacsony száma miatt nem indul, a hallgatók a megadott
prioritásnak megfelelően a következő specializációhoz kerülnek besorolásra.

Ha a hallgató nem jelentkezik egyetlen specializációra sem vagy a jelentkezéskor a
választhatónál kevesebb specializációt ad meg és létszám-probléma miatt kiesik a választott
specializációból, akkor egyik helyre sem kerül besorolásra és a következő időszakban
választhat legközelebb!

A specializációra történő jelentkezési időszak: 2022. május 13. - 2022. május 22.
A hallgatók rangsorolását és specializációhoz rendelését Neptunban a Tanulmányi Osztály végzi.
A specializáció tárgyainak felvételére csak ezután, nappalin 2022. június 16-tól, levelezőn 2022.
június 23-tól a tárgyfelvételi időszak végéig lesz lehetőség.

Bánki Tanulmányi Osztály

Specializáció választás menete a Neptunban

Jelentkezéskor a jelenlegi, 2021/22/2-es félévet kell kiválasztani, majd az időszakra kattintani!
2021/22/2
2021/22/2

modulok

BGK időszak neve….19

modulok

→ itt az időszakra kell rákattintani,
majd lent a megfelelő szakirány sorában a sorvégi

menüből → Felvesz

A felvehető specializációkra a hallgató által választott megfelelő sorrendben(!) egyesével
lehet jelentkezni (
→ Felvesz)
Ilyenkor a választott specializáció (modul) átkerül a felvehetők közül a felvett specializációk
(modulok) közé, a megfelelő sorrend-megjelöléssel. Fontos tudni, hogy ez nem egyszerű
sorszám, hanem a jelentkezés tényleges sorrendje!

A specializáció (modul) leadására is van lehetőség a jelölőnégyzettel és a „Modul leadás”
gombbal. Ha tehát meggondolják magukat, a megadott időszak végéig törölhetik választásukat.

A jelentkezési sorrend az időszak végéig módosítható

