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A felsőoktatási törvény 104. cikkelyének (7) bekezdése (a Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönyének 88/2017, 27/18 – és egyéb törvény 73/18 száma), valamint
az Alapszabályzat 16. cikkelye alapján a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola 2018.
november 14-én tartott ülésén elfogadja a következő dokumentumot:

Az osztályozásról szóló szabályzat
1. cikkely
E szabályzat részletesebben meghatározza a vizsgák sikeres letételét és azok
osztályozását a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolában Szabadkán (a továbbiakban:
Iskola) az alapszintű szakképzés, a szakirányú szakképzés és a mesterszintű
szakképzés területein.
2. cikkely
A hallgató az Iskola valamely tanulmányi programába beíratkozott személy.
A hallgató személyét az index igazolja, mint azonosító dokumentum.
3. cikkely
A hallgatók teljesítményét egy adott tantárgynál folyamatosan nyomon követik a
tanítási hetek során, amit pontokban fejeznek ki, míg a végső osztályzatot a vizsga
teljesítésével szerzik meg (alapszintű- és mesterszintű szakképzés).
A vizsga előtti kötelezettségek elvégzésével szerzett pontszámok és a vizsgán elért
pontszámok arányát a tanterv határozza meg, azzal, hogy a vizsga előtti
kötelezettségek teljesítése legkevesebb 30 és legtöbb 70 pontot érhet.
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A hallgató a vizsga előtti kötelezettségeinek és a vizsga lerakásával elért pontjaniak a
teljes összege képezi a hallgatói indexbe beírandó végső pontszámot és osztályzatot.
A hallgató legfeljebb 100 pontot érhet el.
A vizsgán elért eredmény 5 és 10 közötti osztályzattal fejezik ki a következő skála
szerint: 51- 60 megszerzett pontra 6 (hat) osztályzat adható, 61-70 megszerzett
pontra 7 (hét) osztályzat adható, 71-80 megszerzett pontra 8 (nyolc) adható, 81-90
megszerzett pontra 9 (kilenc) adható, és a 91-100 megszerzett pontra 10 (tíz) adható.
Az 5 (öt) osztályzat nem jelenti a tantárgy sikeres teljesítését és nem írható be a
hallgatók indexébe.
4. cikkely
A vizsga végső osztályzatának kialakulását befolyásolja az a pontszám, amelyet a
hallgató a tanítási időszak, a gyakorlatok, kollokviumok, szemináriumi előadások,
órák látogatása stb. során elért.
A vizsgáztatás és a vizsgán történő osztályzás módját a tantárgyak programja
egyénileg határozza meg.
5. cikkely
A vizsga egységes és szóbeli, írásbeli vagy praktikus alakban zajlódik le.
A hallgató a tárgyból közvetlenül az oktatás befejezése után, és legkésőbb a következő
tanévben az adott tantágy oktatásának megkezdése előtt vizsgázik.
A vizsga a Főiskolán, vagy pedig a munkaengedélyben feltűntetett épületekben
zajlódik le.
6. cikkely
Érvényes vizsgaidőszakok a Főiskolában: januári-februári, júniusi-júliusi és
augusztusi-szeptemberi.
A januári-februári vizsgaidőszak határideje szabály szerint, Január 15. és Február 15.
között zajlik.
A júniusi-júliusi vizsgaidőszak határideje szabály szerint, Június 6. és Július 7. között
zajlik.
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Az augusztusi-szeptemberi vizsgaidőszak határideje szabály szerint, Augusztus 25. és
Szeptember 15. között zajlik.
A tanévben egy tantárgyból a hallgatók legfeljebb háromszor tehetnek vizsgát. Három
sikertelen vizsgapróbálkozás után a hallgató kérheti, hogy vizsgáját bizottsági tagok
előtt tehesse le.
Az Iskola a saját lehetőségein belül köteles a fogyatékkal elő hallagtók számára
megfelelő körülményeket biztosítani a vizsga lebonyolításához.

7. cikkely
A vizsgabejelentés elektronikus úton történik.
8. cikkely
A hallgatónak joga van panaszt tenni az Iskola igazgatójánál minden olyan esetben,
amikor úgy gondolja, hogy a vizsgán a tudásához nem megfelelő osztályzatot kapott
vagy a vizsgát nem az érvényben levő szabályzat szerint tartották meg. A panasz
benyujtására a vizsgától számított 36 óra áll rendelkezésre.
Az Iskola igazgatója a panaszlevél fogadását követően legfeljebb 24 óra alatt
meghozza a megfelelő döntését.
Abban az esetben, ha az igazgató elfogadja a diák észrevételeit, akkor a döntés
kézbesítésétől számított 3 napban a diáknak új vizsgáztatási lehetőséget kell
biztosítani.
9. cikkely
Az Iskola hallgatói szolgálatának alkalmazottai kötelesek rendszeresen naprakész
nyilvántartást vezetni az egyes hallgatók munkájáról egyénileg, és rögzíteni azt a
hallgatók személyes aktáiban.
A hallgatók személyes aktái információkat tartalmaznak a hallgató beíratkozásáról az
Iskolában, az ehhez kapcsolódó szerződésről, a vizsga teljesítéséről, valamint minden
egyéb, a hallgató státuszára és tanulmányaira vonatkozó dokumentumokról. Az
Iskola köteles nyilvántartást vezetni a teljesített vizsgákról.
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Az összes hallgatóval kapcsolatos információt a hallgatói nyilvántartásba bejegyzik,
amit az Iskola központjában tárolnak.
10. cikkely
A vizsganaptár minden tanév elején ki van hírdetve, és szerves részét képezi az Iskola
tanítási tervének.
Az a hallgató mehet ki vizsgázni, aki teljesítette az órai tantervben előírt összes
előfeltételt.
A vizsák nyilvánosak, elméleti és gyakorlati jellegűek, a tanulmányi programnak
megfelelően csak írásbeli formában, csak szóbeli formában vagy írásban és szóbeli
formában is lezajlhatnak a tantervtől és a tantárgy konkrét programjától függően.
A vizsga során szerzett pontokat a hallgatói indexbe kell beírni egy külön oszlopba,
amelyek a vizsga előtti követelmények teljesítése által szerzett pontokkal együtt
képezik a végső pontszámot.
11. cikkely
Az alapszintű és a mesterszintű szakképzés az összes szükséges vizsga és tanulmányi
kötelezettség sikeres teljesítésével, valamint a szakdolgozat megírásával és
megvédésvel fejeződik be.
A szakdolgozat kreditpontjait beleszámítják a tanulmányok befejezéséhez szükséges
össz kreditpontszámába.
A szakirányú szakképzés az összes szükséges vizsga és tanulmányi kötelezettség
teljesítésével fejeződik be.
12. cikkely
A hallgatók egyéb jogait, kötelezettségeit és felelősségét az Iskola Alapszabályzata
valamint a beíratkozásra és egyéb tanulmányi szabályok szabályzataira vonatkozó
dokumentumok szabályozzák.
13. cikkely
Az osztályozásról szóló szabályzat az Iskola hirdetőtábláján való kihirdetését követő
nyolcadik napon lép hatályba.
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14. cikkely
E szabályzat hatálybalépésével az Iskola Tanácsa 2011. május 31-i ülésén elfogadott
Az osztályozásról szóló szabályzata érvényét veszti.

Az Iskola Tanácsának elnöke,
Dr. Pintér Róbert

A szabályzatot az Iskola hirdetőtábláján 2018. november 15-én tették közzé.
Hatálybalépésének dátuma 2018. november 23.
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