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VI/2022. (IV. 28.) DÉKÁNI UTASÍTÁS
a minimális csoportlétszámokról
A Kar költségvetési helyzetére való tekintettel, valamint az Erasmus hallgatók számára hirdetett
kurzusok ösztönzése érdekében a kari vezetés ― egyeztetve az intézetek vezetőivel ― a
2022/2023-es tanév őszi félévétől kezdődően a szemináriumi csoportbeosztások tervezése
során az alábbi irányelveket határozta meg:
a) A Kar alapképzésein, mesterképzésein és tanárképzésein a minimális csoportlétszám 15 fő,
kivéve azokon a szakokon, szakirányokon és specializációkon, ahol a felvétel évében a felvett
létszám ennél alacsonyabb.
b) Az oktatók óraterhelésébe akkor számít bele egy kurzus, ha a kurzust (minden kapcsolt
tárggyal együtt számítva) legalább 10 hallgató felvette, vagy ha a felvétel évében a szakra,
szakirányra és specializációra beiratkozott hallgatói létszámának megfelelő számú hallgató
felvette (tekintetbe véve a lemorzsolódást is). Egyéb esetben a 10 főnél alacsonyabb létszámú
kurzus esetén a létszámot tíz főre kell vetíteni (pl. 4 fős szeminárium óraszáma 40
százalékban számít bele az oktató óraterhelésébe).
c) Erasmus hallgató a csoportlétszámban 1,5-es szorzóval szerepel (pl. 2 Erasmus hallgató a
csoportban 3 főnek számít).
d) Az oktató óraterhelésébe az FKR 71. § (3) szerinti egyéb oktatási feladatokból (konzultáció)
legfeljebb heti 2 óra számítható be.
e) Az oktató óraterhelésébe a doktori programon megtartott kurzusokból legfeljebb heti 2
tantermi óra számítható be. Két óránál több óra akkor számít bele az óraterhelésbe, ha a
doktori órát legalább 10 hallgató felvette.
f) A nem célnyelven tartott idegen nyelvű kurzusok minimális csoportlétszáma 5 fő,
alacsonyabb létszámú kurzus esetén a létszámot 5 főre kell vetíteni (pl. 4 fő 80 százalékban
számít bele az óraterhelésbe).
Az Erasmus hallgatók számára nem célnyelvi képzéseken külön meghirdetett idegen nyelvű
kurzusok minimális csoportlétszáma 5 fő, alacsonyabb létszámú kurzus esetén a létszámot 5
főre kell vetíteni.
Értelmező rendelkezések:
1) Jelen utasítás az ELTE BTK szervezeti egységei által hirdetett előadás, gyakorlat, szeminárium
csoportlétszámaira vonatkozik, az egységes oktatói óraterhelés-számítás során.
2) Jelen utasítás alkalmazásakor az FKR 71. § (3) szerinti egyéb oktatási feladatokból összesen
legfeljebb heti 2 óra a számít az óraterhelésbe
a) konzultáció,
b) előadáshoz és gyakorlathoz kapcsolódó konzultáció,
c) évfolyamdolgozat elkészítésének irányítása,
d) szakdolgozati témavezetés,

e) doktori témavezetés,
f) tudományos diákköri, szakkollégiumi dolgozati témavezetés,
g) műhelymunka vezetése, portfólió témavezetése, programfejlesztés irányítása,
informatikai projektfeladat témavezetése,
h) szakmai és pedagógiai gyakorlat előkészítése, irányítása, értékelése,
i) e-learning képzésekben végzett konzultáció,
j) oktatásszervezéshez vagy oktatásfejlesztéshez, tervezéshez kapcsolódó Elektronikus
Tanulmányi Rendszerben megjeleníthető konzultáció.
Az oktatói óraterhelés számításkor a Neptun rendszerben rögzített adatok az irányadóak.
Budapest, 2022. április 28.
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