Kedves Hallgatók!
Ebben a tájékoztatóban a Főiskolán alkalmazott kreditrendszert és annak előnyeit szeretnénk
bemutatni annak érdekében, hogy segítségükkel tanulmányaid menetét saját tempódhoz, a
rendelkezésedre álló időhöz és képességeidhez tudd igazítani.
A kreditrendszerű képzés lényege abban rejlik, hogy a választott szakodnál az okleveled
megszerzéséhez az előírt kreditpontokat (ez BA szakokon egységesen 180 kredit, MA szakon
120 kredit) összegyűjtsd. Kreditpontnak az egyes tantárgyakhoz rendelt tanulmányi pontokat
nevezzük. Minél fajsúlyosabb egy tárgy, illetve minél több idő szükséges az elsajátításához,
annál több kreditponttal rendelkezik. Az adott tantárgyhoz tartozó kredit csak a tárgy
követelményeinek elsajátítását jelzi, annak minőségét már nem. Így a kreditet a tárgy legalább
elégséges szintű teljesítésével meg lehet szerezni; tehát a kreditpontot akkor is megkapod, ha
ötössel vagy akár kettessel zárod.
A Főiskola a jogszabályokban előírt elvek alapján minden szaknál létrehozott egy úgynevezett
mintatantervet, amelyben a tárgyak egymásra épülve adott félévekhez vannak rendelve. A
kreditrendszerű képzés előnye, hogy megadott keretek között rugalmasan eltérhetsz ettől a
mintatantervtől, saját egyéni tanrendet kialakítva. Ami azt jelenti, hogy a gimnáziumban
vagy más középfokú intézményben, illetve a régi főiskolai, egyetemi képzésben általad
megszokott rendszertől eltérően képzésed tárgyait az általad alakított sorrendben vagy az
előírt félévtől eltérő más félévben is felveheted. Megteheted például, hogy a második
tanévedben a második vagy az ötödik félévhez, azaz az első, illetve a harmadik évfolyamhoz
tartozó tárgyakat is kurzusként teljesíts.
Fontos hangsúlyozni, hogy ebben a rendszerben emiatt évismétlésről (bukásról)
tulajdonképpen nem beszélhetünk. A meghirdetett 6 félév (MA szakon 4 félév) csupán az
ideális határidő a tanulmányok befejezésére. Nem kell feltétlen 3 év (6 félév), illetve 2 év (4
félév) alatt teljesítened, lehetőséged van ennél hosszabb idő alatt is megszerezned az
okleveledet. Lehetőség van további támogatott félévek igénybe vételére, passzív félévre, sőt
önköltséges hallgatóként még hosszabb tanulmányi időre is.
Mindezek lehetővé teszik, hogy a számodra optimális munkaterhelést úgy alakítsd, hogy
családi, anyagi, munkahelyi vagy egyéb körülményeid miatt ne kelljen tanulmányaidat végleg
feladnod.
Röviden bemutatjuk a tanulmányaid egyéni alakításához alkalmazható legfontosabb
eszközöket és azok fő szabályait:
1. Egyéni tanrend összeállítása
A mintatantervben találkozol kötelező, kötelezően választható és szabadon választható
tantárgyakkal, ezekből állíthatod össze a féléves tanrendet. Az összeállítást segítik az alábbi
szabályok:
a) Egy félévben felveendő minimum kreditszám és felvehető maximum:
Beiratkozáskor, azaz az első félévben a mintatantervnek az első félévre előírt összes tárgyát,
azaz az összes kreditet fel kell venni. A többi félévben annyit vehetsz fel, amennyit képes
vagy teljesíteni, de nem haladhatod meg a 45 kredited (a mintatanterv átlaga 30 kredit/félév).
Ha államilag támogatott ösztöndíjas hallgató vagy, akkor van minimumkövetelmény is: arra

kell törekedned, hogy két egymást követő félév átlagában legalább összesen 18 kreditet
teljesíts meghatározott átlaggal. Ellenkező esetben elveszíted állami ösztöndíjas helyedet, és
csak önköltségesként folytathatod tanulmányaidat.
b) A képzési idő alatt egy tantárgyat akár 2 alkalommal is fel tudsz venni:
Például, ha az első féléved szorgalmi időszakában úgy látod, hogy körülményeidhez képest
nagy leterhelést jelent valamennyi tárgy teljesítése, akkor megteheted, hogy egyes tárgyak
félévközi követelményeit nem teljesíted, de egy későbbi félévben újra felveszed azokat.
Korlátozottan lehetőséged van harmadik alkalommal történő felvételre is, ezt a Tanulmányi
Bizottság engedélyezheti kérelemre. Még egy lehetőség segíthet: a képzési időd alatt egyetlen
alkalommal, csak egyetlen tantárgy vonatkozásában negyedik felvételi lehetőséget kérhetsz a
rektortól.
c) Vizsgakurzus lehetősége:
Ez egy olyan lehetőség, amely alapján egy tárgy félévközi feltételeit teljesíted, tehát bejársz
az órákra, megírod a zárthelyiket vagy házidolgozatokat, de az év végi vizsgáját halasztod egy
későbbi félévre. Érdemes figyelni arra is, hogy gyakorlati tantárgyakból és szemináriumokból
nincs erre lehetőség.
d) Egymásra épülő tárgyak:
Az egyéni tanrend alakításánál érdemes tájékozódni, hogy az általad kiválasztott tárgyaknak
van-e úgynevezett előfeltétele. Előfeltétel azt jelenti, hogy egy tárgyat kurzusként csak akkor
vehetsz fel, ha egy adott tárgyat már teljesítettél (erős előfeltétel) vagy annak párhuzamos
teljesítését vállalod (gyenge előfeltétel), azaz egyszerre veszed fel őket. Ebben segít a Neptunrendszer, hiszen az automatikusan jelzi ennek fennforgását.
2. Passzív félév igénybe vételének lehetősége
Passzív félévvel, azaz tanulmányaid szüneteltetésével 4 alkalommal élhetsz, s még
indokolnod sem kell. Kihasználhatod a tanulmányaid folytatásához szükséges anyagi helyzet
megteremtésére, családi és egyéb ügyeid intézésére vagy akár pihenésre anélkül, hogy
hallgatói jogviszonyod megszűnne.
Alkalmazásánál két szabályt kell figyelembe venned: egyrészt az első tanév első félévének
teljesítése előtt passzív félév lehetőségével nem élhetsz, másrészt pedig a passzív félév
egybefüggő időtartama a két félévet nem haladhatja meg.
3. Több félév igénybe vételének lehetősége:
A Főiskola BA szakjainak tanrendjei 3 évre, azaz 6 félévre készültek. Ettől egyénileg
eltérhetsz, tehát hosszabb idő alatt is érvényesen elvégezheted a választott képzést.
Ha állami ösztöndíjas hallgatóként szeretnéd végig teljesíteni BA szakodat, akkor erre 6 + 2,
azaz 8 félév áll rendelkezésedre, feltéve, hogy a felsőoktatásban már eltöltött támogatott
féléveid száma ezt lehetővé teszi (ennek akkor van jelentősége, ha ingyenes főiskolai vagy
egyetemi képzésben már részt vettél). Ha ezt a 8 félévet túlhaladtad, akkor még mindig van
lehetőséged önköltségesként befejezni a tanulmányaidat, de ahhoz, hogy ne kelljen
visszafizetned a képzéseden az összes általad felhasznált állami ösztöndíjas félév tandíjának a
felét, a képzési idő másfélszeresén belül, azaz a 6 féléves alapszakon 9 féléven, a 4 féléves

mesterszakon 6 féléven belül meg kell szerezned az oklevelet. Az önköltségesekre
természetesen ez a korlátozás nem érvényes.
Ezeknek az információknak a megosztásával arra szeretnék bátorítani benneteket, hogy
aktívan alakítsátok tanulmányaitok menetét és időtartamát. A részletszabályokat megtaláljátok
a Főiskola Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatában, amit a www.bhf.hu Szabályzatok oldalán
megtekinthettek vagy le is tölthettek.
Jó tanulást kívánunk!
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