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A Házszabály 97. §-ának (1) bekezdése alapján a felsőoktatásról szóló T/15267. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 147 . §-a alábbi pontjainak törlését javaslom :

/E törvény alkalmazásában :/

[„1 . doktori értekezés : a doktorjelölt által készített írásmű, alkotás vagy munka,
amellyel a doktorjelölt - a doktori fokozatszerzési eljárás során - bizonyítja, hogy a
fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldásásása képes,

2. doktori iskola : a doktori képzés szervezett kerete, amely biztosítja a
tudományos fokozat megszerzésére történő felkészítést,

3. egészségügyi alkalmassági vizsgálat : orvosi vizsgálat, amelynek célja annak
megállapítása, hogy az egyén testi adottságai és egészségi állapota alapján képes-e
felkészülni a választott tevékenység ellátására, ennek során nem kerül-e veszélybe
egészsége,

4. évközi jegy: a hallgató évközi teljesítményének kifejezésére szolgáló érdemjegy,
amely szorgalmi időszakban a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott
értékelési eljárás keretében szerezhető,

5. felmenő rendszer: képzés-szervezési elv, amely alapján az új vagy módosított
tanulmányi és vizsgakövetelményt azoktól a hallgatóktól lehet megkövetelni, akik a
bevezetését követően kezdték meg a tanulmányaikat, illetve azoktól, akik azt megelőzően
kezdték meg tanulmányaikat, de választásuk alapján az új vagy módosított tanulmányi
és vizsgakövetelmények alapján készülnek fel,

Módosító iavaslat

6. félév: öt hónapból á11ó oktatásszervezési időszak,



7. felsőfokú szakképzés: felsőoktatási intézmények által végzett, hallgatói
jogviszonyt eredményező szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény
alapképzésébe, és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereptő felsőfokú szakmai
képesítést ad,

8. fogyatékossággal élő hallgató: az a hallgató, aki testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista, pszichés fejlődési zavarai miatt a tanulási folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott (például : dyslexia, dysgraphia, dyscalculia,
mutizmus),

9. habilitáció: a tudományos fokozattal rendelkezők oktatói és előadói
képességének, valamint tudományos teljesítményének megítélése,

10. hátrányos helyzetű hallgató : az a hallgató, akit középfokú tanulmányai során
családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után
rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, vagy állami gondozott volt,

11. honlapon való közzététel : az információnak a honlapon mindenki számára
elérhető tartományban való közzététele,

12, intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait
ellátó szervezeti egység,]

[14. kar: egy vagy több képzési területen, tudományterületen, művészeti ágban
több, a képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés oktatási és
tudományos kutatási, illetve alkotó művészeti tevékenység feladatait ellátó szervezeti
egység,]

[25. konzultáció : a felsőoktatási intézmény oktatója által a hallgató részére
biztosított, a hallgató tanulmányaival kapcsolatos személyes megbeszélés lehetősége a
felsőoktatási intézmény által meghatározott helyen,

26. kredit: a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy,
illetve a tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott
ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges ; egy kredit harminc
tanulmányi munkaórát jelent,]

[28. pályaalkalmassági vizsgálat: olyan képességvizsgálat, amelynek keretei
között megállapítják, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az egyéni képességekkel,
tulajdonságokkal, amelyek alkalmassá teszik a képzésben való részvételre, a megszerzett
szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő tevékenység ellátására,]

[37, székhelyen kívüli képzés : a felsőoktatási intézmény működési helyén
(székhely, telephely) kívül részben vagy egészben folyó felsőoktatási képzés,

38. tanév: tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak,



39. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez
oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozásokon való részvétel ideje (előadás,
szeminárium, gyakorlat, konzultáció),

40. tanszék: az a szervezeti egység, amely ellátja legalább egy tantárggyal
összefüggésben a képzés, a tudományos kutatás, az oktatásszervezés feladatait,

41 . távoktatás: sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök,
valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és hallgató
interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelyben a
tanórák száma nem éri el a teljes idejű képzés tanóráinak harminc százalékát,]

[46. vizsga: az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának,
megszerzésének ellenőrzési formája ."]

1ndoko1ás

Közismert, általánosan használt, mindenki által ismert fogalmakról van szó, így teljesen
fölösleges ezeket e törvényben részletezni . Ellenkező esetben olyan szavakkal, fogalmakkal is
bővíteni kellene a sort, mint például „egyetem", „főiskola", „kollokvium", „szigorlat",
„terepgyakorlat" stb .

Budapest, 2005 . április 6 .
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