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I. Általános rendelkezések 
1. Szabályzat a szabad tantárgyválasztás rendjéről a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán (továbbiakban – Szabályzat) című dokumentum a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola (továbbiakban – II. RF KMF) hallgatóinak szabad 
tantárgyválasztáshoz való jogát rögzíti Ukrajna felsőoktatásról szóló törvénye 15. 
pontja első részének 62. cikkelye és a II. RF KMF Alapszabályának 3.20.15. pontja 
alapján. 

2. A szabályzat Ukrajna törvényeinek, Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 
rendeleteinek, a II. RF KMF alapszabályának, a II. RF KMF Tudományos Tanácsa 
határozatainak, a II. RF KMF elnöke és rektora rendeleteinek, a II. RF KMF 
Oktatásszervezési Szabályzatának megfelelően, Az Európai Felsőoktatási Térség 
minőségbiztosításának standardjai és irányelvei figyelembevételével készült. 

3. Jelen szabályzatban foglaltak kötelezőek a II. RF KMF valamennyi részlege számára, 
amelyek részt vesznek az oktatási folyamat szervezésében, valamint a II. RF KMF alap- 
és mesterképzésén jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára.   

4.  
II. A hallgatók szabad tantárgyválasztásának rendje 

1. A II. RF KMF hallgatóinak joga van szabad tantárgyválasztáshoz (ezen belül 
gyakorlatok választásához) az adott képzési szinten a képzési programok és mintatervek 
által előírt keretek között, nem kevesebb mint a képzés teljes kreditszámának 25 
százalékát jelentő kreditmennyiségben. 

2. Valamely képzési szinten tanuló hallgatók jogosultak más képzési szinten meghirdetett 
tantárgyat is választani, az érintett részleg belegyezésével. 

3. A II. RF KMF képzési programjainak mintatervei tartalmazzák a kötelező tantárgyakat, 
és az oktatási folyamat tervezése során biztosítják a választható tantárgyak felvételének 
lehetőségét.  

4. A II. RF KMF a szabad tantárgyválasztás lehetőségét a hallgatók számára az alábbi 
módokon biztosítja: 

a. tantárgyak választása a szabadon választható tárgyak katalógusából, amelyek 
meghirdetésére a II. RF KMF tanszékei tesznek javaslatot;; 

b. a II. RF KMF más képzési programjainak mintatervében szereplő kötelező 
tantárgyak választása. Az ilyen tantárgy válastzásának kötelező feltétele a 
tantárgyat meghirdető tanszék vezetőjének jóváhagyása, az adott tantárgy 
előfeltételeinek figyelembevételével; 

c. hallgatói mobilitás során felvehető tantárgyak választása más felsőoktatási 
intézményben; 

d. a nem formális és informális oktatásban szerzett eredmények elismertetésére, 
amely kiterjed a képzési programok választható komponenseire is. Az ilyen 
eredmények elismertetésének eljárását a Szabályzat a nem formális és informális 
eredmények elismertetéséről a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 
című dokumentum tartalmazza;  

e. a II. RF KMF vagy más felsőoktatási intézmény eltérő képzési program szerint 
szerzett eredmények elismertetése azon a képzési programon, amely szerint az 
adott szemeszterben a tárgyválasztás megtörténik. 

f. önkéntes tevékenység elismerésével. 



g. sporteredmények elismerésével a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola Testnevelési és Sportszabályzatában foglaltaknak megfelelően. 

5. A hallgató tantárgyválasztása törölhető, és ismételt tantárgyválasztásra szólítható fel az 
alábbi esetekben: 

a. az adott tantárgyat választó hallgatók száma meghaladta az 50 főt, vagy nem éri 
el a 10 főt általános ismereti tantárgyak esetében, vagy az 5 főt alapképzésen 
(indokolt esetben alacsonyabb csoportlétszám is megállapítható); 

b. mesterképzésen az adott tantárgyat választók száma nem éri el a II.RF KMF által 
meghatározott minimum 5 főt (indokolt esetben alacsonyabb csoportlétszám is 
megállapítható); 

c. a választott tantárgy kreditszáma alacsonyabb, mint ami a félévi kötelezően 
teljesítendő kreditszám eléréséhez elegendő lenne; 

d. amennyiben a választott tantárgy miatt a hallgató meghaladja az adott félévben 
felvehető tantárgyak számát, vagy az egy adott ellenőrzési forma megszabott 
maximumát. 

e. a hallgató korábban már teljesítette a választott tantárgyat 
6. A szabad tárgyválasztás révén egy tanév során a hallgató egyéni tervében szereplő 

tanegységek összesített kreditértéke el kell hogy érje az adott tanév teljesítéséhez, és a 
következő tanévre való átvezetéshez szükséges 60 kreditet. 

7. A hallgató által választott tantárgyak listáját az érintett tanszék vezetője hagyja jóvá, és 
a tantárgyak feltüntetésre kerülnek a hallgató egyéni tantervében. 

8. A hallgatók nem választhatnak olyan tantárgyakat, amelyek tartalmukban megegyeznek 
a képzési programjukban szereplő kötelező tantárgyakkal. 

9. Az egyéni tantervben feltüntetett tantárgyakat a hallgató köteles hallgatni. 
10. Abban az esetben, ha valamely hallgató nem élt a megszabott határidőkön belül a szabad 

tantárgyválasztásra való jogával, egyéni tantervébe a képzési programja szerinti tanszék 
javaslata alapján kerülnek be választható tantárgyak. 

11. Ha a hallgató nem kívánja teljesíti az elfogadott egyéni tantervét, az szabálysértésnek 
minősül, és a hallgató kizárásnak alapja lehet. 

12. A hallgató tárgyválasztásának megváltoztatása jóváhagyást követően kizárólag az 
oktatási rektorhelyettes engedélyével történhet, a hallgató Tanulmányi és Kreditátviteli 
Osztályhoz benyújtott kérelme alapján. 

13. Nem engedélyezett a választott tantárgyak listájának megváltoztatása az adott 
szemeszter kezdetét követően, kivéve a IV.7. pontban leírtakat, amikor is a választott 
tárgyak listájának megváltoztatása a regisztrációs időszak végéig lehetséges. 
 

III. A választható tárgyak listájának kialakítása 
1. A választható tantárgyak katalógusának kialakítása során figyelembe kell venni az adott 

képzési ág fejlesztési stratégiáját, és az oktatási folyamatban érintettek véleményét. 
2. A választható tantárgyak száma és kreditértéke összhangban kell, hogy legyen a képzési 

programba foglalt kötelező tantárgyak egymásra épülésének rendszerével, az adott 
félévben a mintatervben meghatározott kreditek összértékével, az különböző ellenőrzési 
formák meghatározott megoszlásával. 

3. A választható tantárgy meghirdetésének alapvető feltétele, hogy a tanszék rendelkezzen 
olyan oktatóval, aki képes a tantárgy megfelelő minőségbiztosítását ellátni. 

4. Az II. RF KMF választható tantárgyainak katalógusa a tanszékek javaslatai alapján 
készül. A katalógusba történő tárgyhirdetés során figyelembe kell venni az oktatási 



folyamatban érintettek javaslatait. A tanszékek javaslatait a választható tantárgyak 
meghirdetésére vonatkozó javaslatai a II. RF KMF Oktatási és Módszertani Tanácsának 
ülésén kerülnek megvitatásra. az Oktatási és Módszertani Tanács álal javasolt 
tantárgyak listája a II. RF KMF Tudományos Tanácsa hagyja jóvá. 

5. A választható tantárgyak kreditértéke 3-6 kredit, a számonkérés formája: beszámoló. 
6. A választható tantárgyak katalógusát rendszeres időközönként felülvizsgálják a képzési 

programokért felelős tanszékek és az Oktatási és Módszertani Tanács. 

 

IV. A szabadon választható tantárgyakra való jelentkezés rendje 
1. A meghirdetett választható tantárgyat jegyző tanszékek kötelezően közzé teszik a 

képzési programok leírását és tantárgyleírását az II. RF KMF honlapján: 
a. az első tanév kezdetéig azoknak az alapképzésen tanuló hallgatók számára, akik 

I. évfolyamra választanak tantárgyat; 
b. az adott tanév második félévének kezdetéig a következő tanévre tantárgyat 

választó I-III. évfolyamos alapképzésen és I. évfolyamos mesterképzésen  tanuló 
hallgatók számára. 

c. az első félév kezdetéig a mesterképzés I. évfolyama számára az első évfolyamra 
történő választás érdekében. 

2. A tanszékvezetők, tanszékvezető-helyettesek, a tanszékek koordinátorai, a hallgatói 
csoportok kurátorai felelősek azért, hogy a hallgatók időben megismerkedhessenek a 
szabad tantárgyválasztás rendjével, az eljárási határidőkkel. 

3. Azoknak a hallgatók, akik alapképzés első évfolyamára jelentkeztek, a képzésük első 
évfolyamának második félévére történő tárgyválasztását a képzési programjukért 
felelős tanszékek a tanévszerkezetben meghatározott regisztrációs időszakban szervezik 
meg.  

4.  Az alapképzésben és mesterképzésben tanuló hallgatók (kivéve a jelen fejezet 7. 
pontjában leírt eseteket) a második félév hetedik hetének első napjától, a nyolcadik hét 
utolsó napjáig jelentkezhetnek választható tantárgyakra.  

5. A jelentkezési időszak során a hallgatók megismerkedhetnek a tantárgy közzétett 
dokumentációjával. A választható tantárgyak kiválasztása elektronikus vagy papír 
alapon történhet a szükséges információk megadásával a Tanulmányi és Karrierkövetési 
Osztályon. A kérelemben a hallgatónak fel kell tüntetnie a kiválasztott tantárgyait. A 
Tanulmányi és Karrierkövetési Osztály a hallgatók tantárgyválasztására vonatkozó 
információt megküldi a képzési programokat szervező tanszékeknek, amelyeken a 
hallgatók tanulnak, tovább azoknak a tanszékeknek, amelyek a tantárgyakat 
meghirdették. 

6. Az a hallgató, aki hitelt érdemlően igazolta, hogy figyelembe vehető okok miatt nem 
tudott eleget tenni a jelen szabályzatban meghatározott tárgyválasztási határidőknek, a 
tanulmányi folyamatba történő visszatérésének első hetében pótolhatja mulasztását. 
Figyelembe vehető okok közé tartozik: a hallgató betegsége, külföldi tanulmány- vagy 
kutatóúton való részvétel, katonai szolgálatra történő behívás, stb. 

7. Alapképzés második évfolyamára és a mesterképzés első évfolyamára felvételt nyert 
hallgatók tárgyválasztása az adott tanévre a képzési programért felelős tanszék az 
érvényes tanévszerkezetben meghatározott regisztrációs időszakban szervezi meg. 

8. A hallgató kérelme alapján a Tanulmányi és Karrierkövetési Osztály állítja össze a 
választható tantárgyakat hallgató csoportokat. A választható tantárgyakat hallgató 



csoportok létszáma 5-50 fő, szemináriumi, laboratóriumi és gyakorlati foglalkozások 
esetében 5-12 fő. Amennyiben bizonyos választható tantárgyakat kevesebb mint 5 
hallgató választott, az ilyen választás érvénytelennek minősül (kivéve a jelen Szabályzat 
II.7. pontjában foglaltakat). Az ilyen hallgatók ismételten választanak a fennmaradt 
tantárgyak közül. Az érintett hallgatót az ismételt választás szükségességéről a 
Tanulmányi és Karrierkövetési köteles két munkanapon belül  írásban értesíteni. 

9. A választható tantárgyakra feliratkozott hallgatók, és az így létrejött hallgatói csoportok 
számáról a Tanulmányi és Karrierkövetési Osztály tájékoztatást nyújt a Rektori 
Hivatalnak és a tanszékeknek, az oktatók oktatói megterhelése és az órarend 
elkészítésének érdekében. 

10. Abban az esetben, ha a hallgató a sajátjától eltérő képzési programban szereplő 
tantárgyat kíván felvenni, köteles azt előzetesen kérelmezni az adott tantárgyat 
meghirdető tanszék vezetőjétől a IV.3., IV.4., IV.7. pontokban megszabott időpontok 
szerint. A tantárgy felvétele az érintett tanszék vezetőjének jóváhagyása mellett 
lehetséges. 

11. A hallgatói mobilitás során történő tárgyfelvételt a II. RF KMF Mobilitási Szabályzata 
írja le. 

12. Az a hallgató aki a II. RF KMF más képzési programjában, vagy más felsőoktatási 
intézmény eltérő képzési programjában szerzett tanulmányi eredményeinek választható 
tantárgyként történő elismertetésével kapcsolatban tanszékvezetőhöz szükséges 
kérelmet benyújtania a IV.3., IV.4. és IV.7, pontokban meghatározott határidőknek 
megfelelően. A hallgató köteles az adott szemeszter végéig az elismertetni kívánt 
eredményeinek megszerzését igazoló dokumentumokat. A tanszékvezető által 
megbízott személy megvizsgálja a hallgató által benyújtott dokumentumokat, és 
határozattervezetet terjeszt a tanszék elé a hallgató eredményeinek elismertetésére 
vonatkozóan. Pozitív elbírálás esetén az elismertetésről bejegyzés készül a hallgató 
leckekönyvében. 

13. A hallgató tárgyválasztással kapcsolatos kérelmeit a Tanulmányi és Karrierkövetési 
Osztály őrzi a hallgató képzési időszakának végéig. 

14. A hallgató egyoldalúan nem állhat el választásától. Amennyiben a hallgató nem teljesíti 
a választott tantárgyat kredithiány lép fel, amely jogalapot jelenthet a II. RF KMF-ből 
történő kizáráshoz. 
 

V. Önkéntes tevékenységben való részvétel elismertetése a választható tantárgyak 
kreditjeinek terhére 

1. Ukrajna „Az önkéntes tevékenységről” szóló törvényének megfelelően az önkéntes 
tevékenység, az állampolgárok polgárok olyan önként vállalt, önzetlen, anyagi haszonnal 
nem járó tevékenysége, amely rászorulók számára nyújtott önkéntes segítséget (munkák 
elvégzése, szolgáltatások, és különféle támogatások nyújtása) jelent. Önkéntesek – azok az 
állampolgárok, akik önszántukból, jótékony célból, anyagi haszonszerzés nélkül végzett 
tevékenységükkel a lakosság különböző rétegeihez tartozóknak nyújtanak szociális 
segítséget.   
2. A hallgatók önkéntes tevékenységének fő célja, hogy a felsőoktatásban tanulóknak 
lehetőségük nyíljon az úgynevezett „soft skill-ek” fejlesztésére a lakosság szociálisan 
hátrányos helyzetű részének körében végzett szociális munka révén. Ezen túl a hallgatóknak 
lehetősége nyílik szervezői, alkotói, szakmai készségek fejlesztésére, a segítségnyújtás, és 
a lakosság számára nyújtott szociális segítségnyújtás képességének kialakítására. 



3. Az önkéntesek a önkéntes tevékenység különböző formáiba csatlakozhatnak, többek 
között: 
- fiatalok szabadidős tevékenységének szervezése; 
- önkéntesek tömeges tevékenységének különböző formáiban történő részvétel; 
- kérdőívezés, adatgyűjtés, szociológiai kutatások; 
- műveltségi és egyéb vetélkedők szervezése; 
- konzultációs pontokon történő munkavégzés; 
- fiatalok körében végzett munka; 
- önkéntesek oktatása; 
- ifjúsági találkozók; 
- egészséges életmód népszerűsítése; 
- jótékonysági akciókon való részvétel, azok szervezése; 
- Beregszász városának állami intézményei és társadalmi szervezetei által szervezett 
jótékonysági akciókban való részvétel; 
- tájékoztató tevékenység; 
- konzultációs munka; 
- egyéb. 
4. A II. RF KMF valamennyi hallgatójának joga van önkéntes tevékenységet végezni. Azok 
a hallgatók akik önkénteskedtek, a tevékenység szervezéséért felelős intézmény által 
kiállított igazolás alapján kreditekre jogosult a szabadon választható kreditek terhére. Az 
igazolásban fel kell tüntetni: a tevékenység szervezéséért felelős intézmény, szervezet teljes 
nevét, az önkéntes tevékenység jellegét, megszervezésének helyét, idejét órákban, az 
igazolást kiadó intézmény felelős képviselőjének nevét, az intézmény bélyegzőjét. A 
hallgatók képzési idejük alatt összesen 3 kredit (90 óra) értékben ismertethetnek el önkéntes 
tevékenységet a szabadon választható tantárgyak kreditértékének terhére.  
5. A hallgatók, akik önkéntes tevékenységet kívánnak végezni, és azt kreditre váltani, 
kötelesek erről tájékoztatni a tanszéküket, valamint a Tanulmányi és Kreditátviteli Osztályt 
a tantárgyválasztással kapcsolatos kérelmükben, jelen szabályzat IV.4. és IV.7. pontjában 
meghatározott határidőn belül. 
   

VI. Záró rendelkezések 
5.1.Jelen szabályzat rektori rendelettel a főiskola Tudományos Tanácsának döntését követően 

lép életbe. és a 2021-2022-es tanévtől kidolgozott vagy megújított képzési programokra 

érvényes.  

5.2. Jelen szabályzat a Főiskola Tudományos Tanácsának döntésének megfelelően 

kiegészíthető, módosítható és visszavonható. 

 


