A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar
TANULMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE
A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar a hallgatók tanulmányi és
vizsgaügyeiben első fokon eljáró, oktatókból és hallgatókból álló kari Tanulmányi Bizottságot
hoz létre.
A Tanulmányi Bizottság a működési rendjét a Szent István Egyetem, továbbá az Ybl Miklós
Építéstudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata, Tanulmányi és Vizsgaszabályzata
illetve a Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzatai alapján az alábbiakban határozza meg.
1.§
A bizottság összetétele, választása mandátumának időtartama
Elnöke: az oktatási dékán-helyettes
Titkára: a Tanulmányi osztály vezetője, aki az üléseken tanácskozási joggal vesz részt
Tagjai:
három fő vezető oktató, akiket a szakfelelős intézetek jelölnek,
négy fő hallgató, akiket a HÖK delegál.
A bizottságba a tagokat dékáni előterjesztés alapján a SZIE YMÉK Kari Tanácsa választja
meg nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel.
A bizottság tagjainak megbízása a Kari Tanács tagjai megbízásának idejére, legfeljebb öt
évre, a hallgató tagoké pedig legfeljebb egy évre szól.
2.§
A bizottság feladatai
A bizottság feladatai:
a) előkészíti a tanulmányi és vizsgaügyekkel kapcsolatos döntéseket,
b) első fokon elbírálja és dönt a hallgatók tanulmányi és vizsgaügyekkel kapcsolatos
kérelmeiben. A Bizottság hatásköre különös tekintettel kiterjed az alábbiakra: átvétel,
szak- és tagozatváltás, kedvezményes tanulmányi rend, hallgatói jogviszony
szüneteltetése illetve megszüntetése.
3.§
A bizottság működése
A bizottságot az elnök hívja össze.
A bizottság ülésének meghívóját és a napirendi pontokat a bizottság tagjaihoz az ülés előtt
legalább hat, rendkívüli esetben legalább három munkanappal korábban kell eljuttatni
elektronikus formában.
A bizottság aktuális problémák és ügyek esetén ülésezik.

A bizottság akkor határozatképes, ha az oktató és hallgató tagoknak külön-külön is több mint
a fele jelen van.
A bizottság ülését az elnök vezeti.
A bizottság az illetékes tantárgyfelelős/intézetigazgató/szakvezető véleménye alapján dönt.
A bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt.
A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet minden szavazó tag aláír.
A bizottság döntéseit határozati formában hozza meg, amelyet az elnök ír alá.
Véleményformáló kérdésben a Bizottság tagjai elektronikus úton is megtehetik észrevételeiket
és szavazhatnak. A véleményeket a Bizottság elnöke összesíti.
A bizottság hatáskörét az alábbi ügyekben átruházhatja az elnökre:
• hallgatói jogviszony szüneteltetése kérelme,
• kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem,
• hallgatói jogviszony megszüntetése a hallgató kérelmére,
• szak- és tagozatváltási kérelmek.
A bizottság elnöke az átruházott hatáskörben az illetékes tantárgyfelelős /intézetigazgató /
szakvezető véleménye alapján dönt.
A bizottság elnöke az átruházott hatáskörben meghozott határozatairól félévente tájékoztatja a
bizottságot.
4.§
A bizottság döntése elleni fellebbezés
A Tanulmányi Bizottság döntése ellen a kari Hallgatói Felülbírálati Bizottsághoz lehet
fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül. A jogorvoslat lehetőségéről és módjáról
a hallgatót a határozatban tájékoztatni kell.
5.§
Eljárási rend
A tanulmányi és vizsgaügyekben benyújtott kérelmeit a hallgató köteles indokolni, és a
kérelemben felhozottakat köteles megfelelő dokumentumokkal igazolni, a rendszeresített
nyomtatványokon benyújtandó kérelmeknél a kért összes adatot köteles megadni.
Amennyiben a hallgató nem megfelelő módon adta be kérelmét, vagy ahhoz nem csatolta a
szükséges dokumentumokat, úgy a kérelemmel kapcsolatban az ellenőrzést végző
véleményező a hallgatót hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlási felhívástól számított 8 napon
belül a hallgatónak eleget kell tennie az abban foglaltaknak, ellenkező esetben kérelmét
formai hiányosság okán érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a Tanulmányi Bizottság.
A Tanulmányi Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül dönt a
kérelemben foglaltakról.
6.§
A bizottság ügyrendjével kapcsolatos további szabályok

A hallgató ugyanarra az esetre irányuló kérelmet félévenként csak egy alkalommal adhat be a
Tanulmányi Bizottsághoz. Ha az 5.§-ban foglalt hiánypótlásnak nem, vagy nem időben tett
eleget, akkor kérelmét csak a következő félévben adhatja be.
7.§
Záró rendelkezések
Jelen szabályzatot a Tanulmányi Bizottság a 2014. szeptember 26-án megtartott ülésen
fogadta el.
A Kari Tanács ?/2014/2015 számú határozatával jóváhagyta a Bizottság Ügyrendjét és az a
jóváhagyást követő napon, 2014. október ?.-án lép hatályba
.
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