TANTERV
Kognitív Tanulmányok mesterképzési szak

(1) A szak képesítési és kimeneti követelményeit a 15/2006.(IV.3.) OM rendelet tartalmazza.
(2) A szak Mintatantervét és az Előtanulmányi rendet a jelen dokumentumhoz csatolt mellékletek
tartalmazzák.

(3) A szakirányválasztás szabályai:
-

A Kognitív Tanulmányok mesterképzésen belül A Tudomány Kognitív Modelljei,
Pszicholingvisztika és Nyelvfeldolgozás valamint Kognitív Idegtudomány
szakirányok választhatók. A szakra felvételt nyert hallgatók az első félév szorgalmi
időszakának végéig közlik a választott szakirányt. Az egyes szakirányok számára
előírt kurzusokat és kreditszámokat a Mintatanterv tartalmazza. A szakirány
választást a hallgató a Neptun rendszerben rögzíti.

(4) A diplomamunka elkészítésének szabályai:
-

A diplomamunka témákat minden tanév tavaszi szemeszterének lezárultáig
meghirdetik.
A hallgató diplomamunka készítéssel kapcsolatos tevékenysége több szakaszra
oszlik: a mintatanterv szerinti 3. szemeszter regisztrációs időszakában a hallgatónak
diplomatémát kell választania. A diplomamunka tárgyát a 3. szemeszter lezárulta előtt
véglegesíteni kell. A 4. szemeszterben a hallgatók felveszik a Kutatómunka és a
Diplomamunka-készítés című tárgyakat. A diplomamunka elkészítésének,
beadásának és elbírálásának részletes követelményeit a BME Tanulmányi és
Vizsgaszabályzata (BME TVSZ) tartalmazza.

(5) A záróvizsgára bocsátás feltételei:
-

-

Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki az adott szakirányos képzés kötelező
tárgyait, továbbá a kritériumkövetelményeket teljesítette, a választható tárgyakkal
együtt a 100 kreditet összegyűjtötte, valamint a Diplomamunka-készítés tárgy
aláírását megszerezte.
A végbizonyítvány (abszolutórium) megléte a BME TVSZ szerint.
A záróvizsgára bocsátás általános feltételeit, a határidőket és egyéb körülményeket a
BME TVSZ, annak végrehajtási utasítása a Tanulmányi ügyrend, valamint a TVSZ-t
értelmező rektori utasítások tartalmazzák.

(6) A záróvizsga lebonyolítása, tantárgyai, illetve a kiválasztás szabályai:
-

-

A záróvizsga a diplomamunka megvédéséből és azzal egyidejűleg, ugyanazon
bizottság előtt tett szóbeli vizsgából áll.
A szóbeli vizsga tantárgyait a választott szakirány képesítési követelményeinek
megfelelően kell megválasztani. A vizsgatárgyakat és azok tematikáját a Kognitív
Tanulmányok Szakbizottság előterjesztése alapján a Kognitív Tudományi Tanszék
teszi közzé a BME TVSZ által meghatározott határidőig.
A dékán által kijelölt záróvizsga időszakban a záróvizsga időpontjának kitűzése, a
vizsgák megszervezése a BME TVSZ és a Tanulmányi Ügyrend rendelkezéseinek
figyelembevételével a Kognitív Tudományi Tanszék feladata.

-

-

A záróvizsga-bizottságot lehetőleg úgy kell összeállítani, hogy a témavezető és belső
konzulens ne legyen a bizottság tagja.
Különleges esetekben a Kognitív Tudományi Tanszék vezetőjének javaslatára a Kari
Tanulmányi Bizottság engedélyezheti, hogy a témavezető vagy a belső konzulens a
záróvizsga-bizottság tagja legyen.
A záróvizsga menetének szabályai az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában,
valamint a Képzési Kódexben vannak rögzítve.

(7) A tantervvel kapcsolatos egyéb, itt nem szabályozott kérdésekben döntési jogköre a BME
Természettudományi Kar Tanácsának, javaslattételi jogköre a Kognitív Tanulmányok
Szakbizottságnak van. A döntésekről a hallgatókat a kar Dékáni Hivatalán keresztül és/vagy
elektronikusan kell értesíteni.

Mellékletek:
1. Mintatanterv
2. Előtanulmányi rend
Elfogadta a BME Természettudományi Kar Tanácsának 2010. szeptember 29-i ülése.
Módosította a BME Természettudományi Kar Tanácsának 2012. május 18-i ülése.

