Az Akkreditációs, Kreditátviteli és Tantárgybefogadó Bizottság ügyrendje
1. A Bizottság a Kari Tanács munkabizottsága. Négy szavazati jogú tagja van, akik rendre a Kar oktatásában szereplő négy tudományterületet (fizika, kognitív tudomány, matematika és nukleáris technika) képviselik. A Bizottság munkáját az elnök koordinálja, a bizottság titkárának segítségével. A titkárt az elnökkel egyeztetve a dékán jelöli ki. A Bizottság saját információs portálján keresztül folyamatos munkarendben ülésezik.
2. A Bizottság feladatai:
a) Dönt a Kar tanszékei és szakbizottságai által bevezetésre javasolt új tantárgyak meghirdethetőségről.
b) Dönt a kari oktatásban szereplő tárgyak ekvivalenciájáról.
c) Hallgatói kérésre dönt a felvenni kívánt tantárgy előírt követelményének teljesítettségéről,
vizsgálva, hogy a hallgató rendelkezik-e (pl. más tárgy teljesítéséből adódóan) az előírt tárgy
tanulási eredményeivel. A hallgatónak a kérvényéhez mellékelni kell a kiváltandó tárgy felelősének véleményét.
d) Hallgatói kérésre dönt más szakon, vagy vendéghallgatóként – külföldi v. hazai intézmény
részképzésén – teljesített tárgyaknak a hallgató kari képzése tárgyaiként való elismerhetőségéről. A vizsgálat az elvégezni kívánt tárgy leírásának alapján a hallgató kérésére előzetesen is elvégezhető. A hallgatónak a kérvényéhez mellékelni kell az elismertetni kívánt tárgy felelősének
véleményét.
3. A Bizottság a döntés előkészítése során a b), c) és d) pontokban leírt ügyek esetében kikérheti az
érintett képzés Szakbizottságának véleményét.
4. A Bizottság döntéseit a szavazásban résztvevő szavazati jogú tagok egyszerű többségével hozza.
Szavazategyenlőség esetén az érintett tantárgy témája szerint illetékes tag szavazata dönt. A szavazati joggal nem rendelkező tag(ok) a szavazást megelőzően nyilváníthat(nak) véleményt az adott ügyben.
5. Az a) és c) pontokban leírt ügyek esetében valamint a d) ponthoz tartozó ügyek esetében, amenynyiben a hallgató az elfogadtatni kívánt tárgyat szabadon választható tárgyként kívánja elismertetni,
átruházott hatáskörben a Bizottság elnöke dönthet.
6. A Bizottság a döntéseit a Bizottság információs portálján (www.akkred.ttk.bme.hu) rögzíti. Gondoskodik a meghirdethető tantárgyak felviteléről a Tanulmányi Rendszerbe, és közzéteszi azok adatlapját a Kar honlapján (www.ttk.bme.hu/tantargyak) is. Döntéséről a kérvényt benyújtó hallgatók a
Tanulmányi Rendszerben kapnak tájékoztatást.

Az ügyrendet a Kari Tanács 2016. november 16-i ülésén elfogadta.

