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BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ – GYTK Kredit Átviteli Bizottság  

Beszámolási időszak: 2021. éves 

  

Bizottsági ülések száma: 4 
Bizottsági ülések időpontjai: 2021. március 8. 

2021. július 28. 
2021. október 7. 
2021. október 26. 

Főbb érintett témakörök: 
(napirend alapján, vagy 
 az ügyek típusa szerint) 
 

Tárgybefogadási és felmentési kérelmek elbírálása. 
Mintatantervet érintő módosítások előkészítése 
Szabadon választható tárgyak akkreditációs kérelmének véleményezése. 
Vizsgatípus módosítás (írásbeliről szóbelire) iránti kérelem elbírálása. 

 

Bizottságban bekövetkező 
jelentős változások: 
(tagok, feladatkör, szervezeti, 
strukturális stb.) 
 

Holp Kirill hallgatói tag tanulmányait befejezte. Helyére a HÖK jelölése 
alapján a Kari Tanács 6/2021-2022. (X. 27.) GYTK-KT. számú 
határozatában Filipszki Gábor III. Évfolyamos gyógyszerészhallgatót 
választotta. 

 

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 KÁB-hoz beadott hallgatói kérvények: 
• Tantárgybefogadási kérelmek: 10 magyar és 18 angol hallgató adott 

be kérvényt. A Bizottság, a tantárgyfelelős javaslatának 
megfelelően, 6 tárgy kivételével jóváhagyta a tárgyak befogadását. 

• A KÁB, a mintatanterv reformra tekintettel, felmentett 23 hallgatót 
az újonnan bevezetett Gyógyszerészi informatika tárgy teljesítése 
alól, mivel azt már korábban, kötelezően választható tárgyként 
teljesítették. 

• Kötelezően választható tárgyak szabadon választható kreditként 
való elfogadására 1 magyar és 1 német hallgató adott be kérvényt, 
melyet a Bizottság jóvágyott.  

 
A KÁB véleményezte 4 új, illetve módosítandó választható tárgy tantárgyi 
adatlapját és kredit javaslattal látta el a Kari Tanács számára. 
 
A KÁB együttműködve a kari Programakkreditációs Bizottsággal 
áttekintette a mintatantervi reform kapcsán érkezett hallgatói és oktatói 
visszajelzéseket és egyéb tapasztalatokat. Ezek alapján a két Bizottság közös 
javaslatokat fogalmazott meg tantárgyak előfeltételi követelményeinek, 
mintatantervbeli helyzetének, kredit értékeinek módosítására, illetve új 
választható tárgy bevezetésére a Kari Tanács számára. 
 
A Bizottság döntései ellen jogorvoslati kérelem nem került beadásra. 
 

Döntések alapján készült 
határozatok száma: 
(melléklet csatolásával is 
teljesíthető) 
 
számszerűsítve, téma szerinti 
bontásban 

18 tantárgybefogadási határozat 
23 felmentési határozat 
2 kredit átminősítési határozat 
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Rendkívüli esemény az adott 
időszakban: 
(amennyiben volt ilyen) 
pl. pandémia, vagy egyéb más  
nem várt esemény 
 

A folyamatban lévő mintatanterv változás kapcsán a Bizottság többlet 
feladatokat látott el. Felmentette a hallgatókat a korábban választható 
tárgyként teljesített tárgy ismételt teljesítése alól, illetve monitorozta a 
reform hatásait és következményeit és a Programakkreditációs Bizottsággal 
együttműködve javaslatot tett a Kari Tanács számára. 

 

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.) 

 

Tantárgybefogadási kérelmek esetén a Bizottság kérte a tantárgyfelelősöket, 
hogy a tárgybefogadást elutasító javaslatukat indokolják ezzel segítve a 
Bizottság döntéseit. 

 

Következő Bizottsági időszak 
terve: 
 
 

A Bizottság a beadott kérvények folyamatos elbírálása mellett tovább 
folytatja a mintatanterv reform következményeinek és eredményeinek 
nyomon követését, összesíti a hallgatói és egyéb visszajelzéseket és a 
Programakkreditációs Bizottsággal szoros együttműködésben javaslatokat 
fogalmaz meg a reform finomhangolására a Kari Tanács számára. 

 

Kelt: Budapest, 2022. március 21. 

 

         Dr. Tábi Tamás 

                elnök 


