A Kari Tanács 42/2013. (XI. 27.) sz. határozata a tantárgyi tematikák felülvizsgálatáról
és a kapcsolódó javító intézkedésekről
A 2012–2013-as tanév tantárgyi tematikáinak ellenőrzése kapcsán megállapítható, hogy a
tanév során használt tematikák jelentős részben a Bölcsészettudományi Kar alap- és
mesterszakjainak 2006–2008. évi akkreditációja és szakindítási eljárása idején készültek, s
csak kisebb részben (például újabb szakirodalmak feltüntetésével) kerültek az elmúlt tanévek
során frissítésre. Ezen szakindítási dokumentációk időszakában a mostani felülvizsgálati
eljárás során ellenőrzött kritériumok még nem fogalmazódtak meg.
A vizsgálat megállapította, hogy a tantárgyi tematikákat a Bölcsészettudományi Kar egyes
képzéseket gondozó intézetei a szemeszterek elején, a beiratkozási és tantárgyfelvételi
időszakot megelőzően széles körben hozzáférhetővé teszik a hallgatók részére hagyományos
formában (papír alapon, tájékoztató kiadványban, faliújságon) és elektronikus formában
(intézeti weboldalakon). A hallgatók ezeknek megfelelően tudják folytatni a félév során
tanulmányaikat, az oktatók a tematikai előírásokat következetesen érvényesítik, attól eltérő
követelményeket a félév során illetve a félév végén nem fogalmaznak meg.
Megállapítható, hogy a Kar tantárgyi tematikáinak átfogó felülvizsgálata és az ún. „bergeni
kritériumok” szerinti átdolgozása kívánatos, ahhoz képest a hiányosságok száma jelentős. A
tematikai auditálást a 2013–2014-es tanévtől folyamatosan el kell végezni és a
minőségbiztosítási kritériumok szerint folyamatosan ellenőrizni az ESG követelményeknek
való megfelelést, vagyis azt, hogy a hallgatók (tanulmányi előrehaladásuk, teljesítményük, a
képzési követelmények elérésének) értékelése előzetesen közzétett, a Miskolci Egyetem
minőségbiztosítási szabályzataiban egységesen rögzített kritériumok, szabályok és eljárások
szerint történjen. Új tantárgyak indításakor a most vizsgált négy kritérium meglétét
folyamatosan biztosítani kell.
Kritériumok:
1. (J oszlop) Előadások-gyakorlatok megfelelősége
A tematikában szerepelni kell az óra menetének hetenkénti (12-15 hétre) való lebontása.
2. (K oszlop) Ajánlott és kötelező szakirodalom
A tantárgyleírásoknak legalább 3 kötelező és 3 ajánlott irodalmat kell tartalmazni, melyek
között összesen legalább 1 idegen nyelvűnek kell szerepelni.
3. (L oszlop) Évközi munkamegosztás
Meg van-e határozva, hogy milyen feltételekkel lehet a tantárgyat teljesíteni? Meg van-e
adva, hogy milyen félévközi zárthelyi dolgozatot, prezentációt kell a félév során összeállítani?
4. (M oszlop) Vizsgajegyek meghatározása
Szerepelnek-e a tematikában az érdemjegyek meghatározására vonatkozó információk? (Pl.
milyen teljesítményre lehet jeles, jó stb. érdemjegyez szerezni.)
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Tantárgy feladata és célja:
(3–4 mondatban összefoglalva)
Tantárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja:
(prezentáció, zárhelyi dolgozat, beadvány stb.)
Értékelése:
(félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok)
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Ajánlott irodalom:
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Magyarázat a tantárgyi tematika kitöltéséhez:
Tantárgy neve:
Tantárgy Neptun kódja: a tantárgy NEPTUN
A tantárgy szakindítási kérelemben szereplő rendszerben meghirdetett azonosító kódja(i)
megnevezése.
Tantárgyfelelős intézet: a tárgyat gondozó
intézet (tanszék) megnevezése vagy rövid
megnevezése
Tantárgyelem:
Kötelező, kötelezően választható, szabadon
választható (K, KV, SZV)
Tárgyfelelős (név, beosztás):
Javasolt félév: a szakindítási kérelemben Előfeltétel: a szakindítási kérelemben
javasolt félév megadása, továbbá – szereplő előfeltételi tárgy(ak) NEPTUN
keresztféléves indítások miatt – őszi vagy kódja, ha ilyen létezik.
tavaszi (Ő/T) megjelölés. (Pl.: 3. T)
Óraszám/hét: a tárgy óraszáma típus szerinti Számonkérés módja (a/gy/k/b): aláírás,
bontásban (előadásban, gyakorlat stb.). gyakorlati jegy, kollokvium vagy beszámoló
Teljes idejű képzésben heti óraszám, részidős jelölése. A teljesítés követelményeit a
képzésben féléves óraszám adandó meg.
számonkérés módja pont alatt kell kifejteni.
Nappali/15 heti bontásban, levelező/félév.
Kreditpont:a szakindítási kérelem szerinti Tagozat: nappali és/vagy levelező tagozat
kreditérték, ha ECTS kredit kapcsolódik megjelölése.
hozzá, akkor az is.
Tantárgy feladata és célja:
(3–4 mondatban összefoglalva)
A tárgy célját a képzési és kimeneti követelményekben megfogalmazottak alapján kell
megadni, kitérve a tantárgy helyére és szerepére a képzési programban. Be kell mutatni, hogy
milyen kompetenciákat igényel, illetve fejleszt a tantárgy.
Tantárgy tematikus leírása:
A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban. A bontás egyértelműen és
azonosítható módon mutassa be az elsajátítandó ismeretek körét, szükség esetén annak
módszereit, továbbá a félév időbeosztását.
Félévközi számonkérés módja:
(prezentáció, zárhelyi dolgozat, beadvány stb.)
A számonkérés módjánál az ESG követelményekre figyelemmel meg kell határozni azokat
az elvárásokat és módszereket, amelyek szisztematikusan felépítve képesek nyomon követni
a félévi munka alakulását.
Értékelése:
(félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok)
Értékelés fajtájának értelmezése: a: kétfokozatú (nem megf., megf.), gy: ötfokozatú (1–5), k:
ötfokozatú (1–5), b: háromfokozatú (nem megf., megf., kiv. megf.)
Az értékelés kapcsán részletesen be kell mutatni, hogy a hallgatói teljesítményszintek milyen
megítélés alá tartoznak. Tisztázni kell az elfogadás feltételeit, három és ötfokozatú
értékelésnél az egyes szintek elhatárolását. Javasolható pontrendszert és ponthatárokat
kapcsolni az értékeléshez.

Kötelező irodalom:
(legalább 3 irodalom, lehetőleg 1 idegen nyelvű)
Ajánlott irodalom:
(legalább 3 irodalom, lehetőleg 1 idegen nyelvű)
Az irodalmak megadásánál fontos szempont, hogy a tárgy ismeretanyagát lefedő és a
hallgatók számára elérhető forrásokat jelöljön meg a tematika. Magyar nyelvű tárgyaknál is
törekedni kell arra, hogy legalább 1 idegen nyelvű irodalom szerepeljen.
Az irodalmaknak minden esetben meg kell adni szerző(i)t, címét, kiadóját, a kiadás
évszámát, elektronikus anyag esetén elérhetőségét, továbbá az egyértelmű azonosításhoz
szükséges további bibliográfiai adatokat.

