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A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KARON MŰKÖDŐ  

TANULMÁNYI ÉS VIZSGABIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA 

Beszámolási időszak: 2021. éves 

  

Bizottsági ülések száma: 6 

Bizottsági ülések időpontjai: január 13., február 1., március 22., május 31., szeptember 15., december 7.,  

Főbb érintett témakörök: 

(napirend alapján, vagy 

 az ügyek típusa szerint) 

 

Az üléseken a hallgatók által benyújtott kérelmeket tárgyalta meg és hozott 

döntéseket a Bizottság. 

 

Bizottságban bekövetkező 

jelentős változások: 

(tagok, feladatkör, szervezeti, 

strukturális stb.) 

 

A Bizottság összetételében, szervezeti felépítésében, feladatkörében változás 

nem történt. 

 

Bizottság döntései: 

(melléklet csatolásával is 

teljesíthető) 

 

a beszámolási időszakban (az 

aktuális évet megelőző év) 

tárgyalt ügyek száma: 

-ügytípusonként, differenciáltan 

-a Bizottság döntéseivel 

szemben benyújtott jogorvoslati 

kérelmek száma, 

ügytípusonként, differenciáltan 

-a bizottság működése során 

kiemelt fontosságúnak ítélt, a 

szabályalkalmazási gyakorlat 

szempontjából lényeges 

körülmények  

 

A Bizottság által elbírált ügyek számát ügytípusonként, differenciáltan az 

alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 magyar 

nyelvű 

képzés 

angol 

nyelvű 

képzés 

német 

nyelvű 

képzés 

Önköltség mérséklés 4 fő -- -- 

Vizsgaidőszakon kívüli vizsga 

iránti kérelem 

39 fő 28 fő 4 fő 

Méltányossági kérelmek  4 fő 18 fő 1 fő 

Egyéni tanulmányi rend iránti 

kérelem 

15 fő 1 fő -- 

TVSZ 22.§ (9) bekezdés szerinti 

tárgyfelvétel 

4 fő 2 fő -- 

Tanulmányi kötelezettségek nem 

teljesítése miatt elbocsátva 

2 fő -- -- 

Saját kérésre hallgatói névsorból 

való törlés 

74 fő -- 2 fő 

Passzív hallgatói jogviszony 93 fő -- 1 fő 

Utólagos passzív félév -- 2 fő -- 

Összesen: 235 fő 51 fő 8 fő 

 

A Bizottság döntéseivel szemben benyújtott jogorvoslati kérelem a 

beszámolási időszakban nem volt. 

Döntések alapján készült 

határozatok száma: 

(melléklet csatolásával is 

teljesíthető) 

 

számszerűsítve, téma szerinti 

bontásban 

 

A fenti táblázatban feltüntetett és elbírált ügyek mindegyikéhez határozat is 

készült. 
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Rendkívüli esemény az adott 

időszakban: 

(amennyiben volt ilyen) 

pl.pandémia, vagy  egyéb más  

nem várt esemény 

 

 

 

Alkalmazott indikátorok: 

(értékelés, elemzés, mérés, 

feladatkörök folyamatok 

monitorozása, a szabályozási 

struktúra időszakonkénti 

felülvizsgálata, és további 

egyszerűsítése, kockázatkezelés 

stb.) 

 

 

Teljesítménymutatók 

eredményei: 

(hatékonyság, eredményesség, 

folyamatok egyszerűsítése, 

összehangolása és ezek 

megvalósulására való törekvés, 

agilisabb működés, gyorsabb 

döntéshozatal a bizottság 

működése során,) 

 

 

 

A bizottság fejlesztési javaslatai: 

(minőségi, folyamatszemléletű 

megközelítés, adminisztrációs 

terhet csökkentő törekvések - 

hatékonyság, eredményesség, 

kommunikációs csatornák 

javítása stb.) 
 

 

 

Következő Bizottsági időszak 

terve: 

 

 

A Bizottság a 2022. évben is a Szervezeti és Működési Szabályzatban, 

valamint a Bizottsági Ügyrendben foglaltaknak megfelelően végzi munkáját. 

 

Kelt: Budapest, 2022. március 18.         

Dr. Völgyi Gergely  s.k.

 egyetemi docens 

a Bizottság elnöke 

 


