A SPECIALIZÁCIÓ VÁLASZTÁS MENETE
A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MŰSZAKI MÉRNÖKASSZISZTENS KÉPZÉSBEN
(Hatályos 2019. január 16.)
Határozatszám: RKK‐KT‐LXVII/49/2019

A műszaki mérnökasszisztens szakra felvételt nyert hallgatók specializációra történő felvételét a
következők szerint szabályozom.
1. Specializáció választás ill. specializációra való felvétel az I. évfolyam 2. féléve során (mintatanterv)
történik az alábbi ütemezés szerint.
1.1. Az adott félévben indítandó specializációk és keretszámok RKK kari honlapon közzététele
egy héttel a specializációválasztást megelőzően, április 2‐9. között.
Határidő: a tárgyév április 9.
1.2 A hallgatók a NEPTUN rendszeren keresztül – a tantárgyfelvételhez hasonló módon –
április 9 ‐ 20. között jelentkeznek a kívánt specializációra megjelölve egy második és
harmadik specializációt is.
Határidő: a tárgyév április 20.
1.3. A specializációra történő felvételt a Felvételi Bizottság dönti el. A bizottság összetétele:
szakfelelős, a specializációk felelősei, a HÖK képviselője. A Felvételi Bizottság elnöke a kar
dékánja.
Határidő: tárgyév április 30.
1.4. A határidőn túl jelentkezők csak a részükre felajánlott specializációkból választhatnak
késedelmi díj befizetése mellett.
2. A specializációra besorolás a választást megelőző félév súlyozott tanulmányi átlagából és a
megszerzett összkreditből egyenlő súlyozással készült rangsor alapján történik. A rangsorban
elfoglalt helyezés számít a felvételnél, függetlenül attól, hogy a hallgató hányadik helyen jelölte meg
a specializációt.
3. A műszaki mérnökasszisztens nappali és levelező szak specializációi:
Gépészeti specializáció
Elektrotechnika‐elektronika specializáció
Könnyűipari specializáció
Nyomdaipari specializáció
Környezetvédelem‐vízgazdálkodás specializáció
A specializáció indításának minimális létszámát a 3/2018. (V.23.) Rektori utasítás az alábbiakban
határozza meg:
Az adott szakon, az adott
Specializáció
indításának
évben specializációt választók
minimális létszáma, fő
létszáma, fő

Megjegyzés

legalább 50
50‐25
25 fő és az alatt

25
15
12

‐
rektori engedéllyel
rektori engedéllyel

A specializáció keretszámát (min. – max.) a Rektori Utasítás, valamint a szak évfolyam létszáma
továbbá a szakmai gyakorlati helyek száma alapján az Rejtő Sándor Könnyűipari és
Környezetmérnöki Kar dékánja határozza meg, melyet a specializáció választás félévében, a választás
előtt legkésőbb egy héttel nyilvánosságra hoz a kari honlapon való közzététellel.
4. A hallgató tudomásul veszi, hogy a mintatantervtől való jelentős elmaradása esetén ‐ amennyiben
a specializációja nem indul a következő évben‐, tanulmányait egy másik választott specializáción
fejezheti be, melyhez a különbözeti követelményeket is teljesítenie kell.

Budapest, 2019. január 16.

A specializációválasztás szabályzatát az RKK Kari Tanács 2019. január 16‐án elfogadta.
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