
Kérvények, tantárgybeszámítás

A Matematikai Intézet BSc-bizottsága csak szakmai ügyekben illetékes. Szabály-
zatokkal kapcsolatos kérdésekről a Tanulmányi Osztály tud felvilágosítást adni (és a
Hallgatói Önkormányzat is hasznos segítséget nyújthat).

Egyéni előfeltételenyhítést az Intézet nem támogat. A negyedszeri tantárgy-

felvételt sem támogatjuk (azonban az oktatási dékánhelyettesnek jogában áll méltá-
nyossági alapon a kérelmet engedélyezni).

A tanegység elfogadási kérelmek űrlapjai a http://ttkto.elte.hu címről
tölthetők le. A kitöltött űrlapokat, illetve a kérvényeket Fehér Mariann tanulmányi
ügyintézőnél lehet leadni (Déli tömb, 3. emelet). Aki megadja az email-címét is, azzal
könnyebben meg tudjuk beszélni a beszámításokkal kapcsolatos esetleges problémá-
kat. Kérem, ügyeljen a következőkre.

• Indexmásolatot, vagy más igazolást mindenképpen mellékeljen arról, hogy
elvégezte a beszámítási lapon szereplő tárgyakat.

• Tartsa be a Tanulmányi Osztály által megszabott határidőket.
• Tantárgybeszámítási táblázatokat az Intézet honlapján, a Képzések me-

nüpontban (http://www.cs.elte.hu/programs/index_hu.html) talál. Ha
2006–2009 között vettük fel, és a 2010-ben kezdődött, c-s kódokon futó kép-
zésbe jelentkezett át, vagy ha 2009 után felvételizett, de régebbi, n-es kódon
elvégzett tárgyakat akar beszámíttatni, akkor a
www.cs.elte.hu/∼ewkiss/ujbsc/ujhonlap/BSc_nc_beszamitas.html

aloldalon tájékozódjon. Innen nemcsak a kódokat és a tárgyakat egymásnak
megfeleltető, az előfeltételeket is tartalmazó táblázat tölthető le, hanem fel
vannak sorolva az Analízis és Kalkulus tárgyak közötti, valamint az alkalma-
zott matematikus szakirány valószínűségszámítási tárgyait érintő beszámítási
lehetőségek is.

• A beszámítási lap sorainak utolsó rovata azon tárgy oktatójának (vagy felette-
sének) aláírását tartalmazhatja, amely alól a felmentését kéri.

– Ezt az aláírást nem szükséges megszerezni azokhoz a sorokhoz, melyek
kitöltése a fenti beszámítási táblázatok alapján történt, és akkor sem, ha
egy tárgyat saját magára szeretne beszámíttatni, azonos tantárgykóddal
(például ha újra felvételizett).

– Szükséges viszont az aláírás akkor, ha a tárgyat nem a Matematikai Inté-
zet oktatja (hanem például az Informatika Kar), vagy ha más egyetemen
végzett tanulmányok beszámítását kéri. Ebben az esetben az adott tárgy
tematikáját is mellékelje a kérelemhez (hivatalos egyetemi weblapra mu-
tató linket is megadhat, nem szükséges kinyomtatnia a megfelelő oldalt).


