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A kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó alábbi irányelveket követi a BME Gazdaságés Társadalomtudományi Kar nappali képzéseire vonatkozik.
A kedvezményes tanulmányi rend a TVSZ 19. § (1) szerint adható. A TVSZ 19.§ (4)
szerint "A kedvezményes tanulmányi rend adott időszakra szól. A kedvezmények a felvett
tantárgyak keretében teljesítendő feladatok és a továbbhaladáshoz (előzetes követelmények
teljesítése, diplomamunka/szakdolgozat-készítés elkezdése, záróvizsgára bocsátás stb.)
szükséges kritériumok teljesítése alól nem mentesítenek. "
A Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) nem kötelezi az oktatót semmilyen kedvezmény
megadására, de javasolja, hogy a hallgató szerezhesse meg az aláírást vagy félévközi jegyet
akkor is, ha nem teljesíti az órákon való részvételre előírt minimális követelményt. A KTB
javaslatról a tárgyelőadó vagy tárgyfelelős dönt. A döntésben rögzíteni kell, hogy milyen
mértékű kedvezményt kaphat a hallgató.
A kedvezményes tanulmányi rend az óralátogatás alóli felmentésre kérhető, továbbá a
kérvényben pontosan megjelölt számonkérések eltérő időpontban való teljesítésére ad
lehetőséget.
A számonkérés teljesítésére ajánlott időszakok, amelyet a hallgató az oktatóval a döntés
kézhezvételét követő kettő hétben előre egyeztet.
- félévközi jegy esetén, amennyiben a kérvényben megjelölte az adott tárgyat:
a pótlási héten
a vizsgaidőszak második hetén
következő félév regisztrációs hete előtti héten
- vizsgajegy esetén, amennyiben a kérvényben megjelölte az adott tárgyat:
következő félév regisztrációs hete előtti héten
A kedvezmények feltételei:
- Kiemelkedő tanulmányi eredmény vagy szakmai eredmény miatti kérés esetén a KTB
egyéni mérlegelés alapján dönt (pl. ÜTI mesterképzés)
- Párhuzamos képzésben való részvétel miatti kérés esetén akkor adható kedvezmény, ha az
alábbi feltételek mindegyike teljesül:
- a hallgató mindkét képzése nappali képzés,
- a hallgató az adott félévben mindkét képzésben aktív státuszban van,
- a hallgató csatolja a párhuzamos képzés órarendjét
A kedvezményes tanulmányi rend csak azon tantárgyak felére kérhető, ahol az órarendi
adatok alapján ütközés áll fent.

- Közösségi tevékenység miatti kérés esetén a KHK (Kari Hallgatói Képviselet) tagok
számára a KTB a KHK elnök javaslatára kedvezményt, mérlegelve a hallgató KHK-ban
betöltött feladatait és tanulmányi eredményeit.
- Élsport tevékenység miatti kérés esetén a KTB egyéni mérlegelés alapján dönt. Ilyen
indokkal bármilyen kedvezmény adható, de a kedvezmény mértéke arányos legyen a
sportteljesítménnyel (magyar válogatott). A sportteljesítményről a hallgatónak a Testnevelési
Tanszék által kiállított igazolást kell benyújtania a kérvény mellékleteként.
- Egészségügyi indok miatti kérés esetén a megjelölt tantárgyak esetén a KTB egyéni
mérlegelés alapján dönt a kedvezmény mértékéről.
- Szociális indok, de nem munkavállalás miatti kérés esetén a KTB egyéni elbírálás alapján
dönt (pl. kismama a kötelező jelenlét alól kaphat kedvezmény (a kötelező jelenlét maximum
50%-kal csökkenthető).
- Egyéb indok miatti kérés esetén a KTB egyéni elbírálás alapján dönt.

