
Szabadon választható tárgyak a Matematikai Intézet szakjain 
 

Az alábbi tájékoztatóban a szabadon választható tárgyakkal kapcsolatban gyakran 

megfogalmazott hallgatói kérdésekre foglaljuk össze a legfontosabb válaszokat. 

 

matematika BSc 

 

A matematika BSc szakon 9 kredit szabadon választható tárgy teljesítendő (2012 előtti kezdés 

esetén bizonyos szakirányokon 10 kredit). 

 

Ha valaki a specializáció választható tárgyak köréből az előírtnál többet teljesít, akkor a 

túlteljesített tárgy elszámolható szabadon választható tárgyként. Arról, hogy melyik tárgyat 

melyik sávba kívánja elszámoltatni, az abszolutórium ellenőrzésekor leadott tárgylistával 

nyilatkozik. Fontos, hogy minden tantárgy teljes kreditmennyiséggel és csak egyetlen 

tárgycsoportba sorolható be, és minden sávból teljesíteni kell a minimálisan előírt 

kreditmennyiséget. (Azok a tantárgyak, melyeknél a párhuzamosan hallgatandó elméletnek és 

gyakorlatnak külön tárgykódja illetve kreditértéke van, ebből a szempontból 

különválaszthatók, azaz az elmélet és a gyakorlat elszámolható két különböző 

tárgycsoportba.) 

 

Ugyancsak javasolt szabadon választható tárgyak a matematika BSc szak másik szakirányán 

meghirdetett tárgyak, ha azok nincsenek lényeges tartalmi átfedésben a hallgató 

szakirányának valamely tárgyával. Ilyen tárgyfelvételt a tárgyfelvételi időszakban a 

Matematikai Intézethez benyújtott írásbeli kérelemmel lehet kezdeményezni. 

 

A szabadon választható tárgyak terhére számolhatók el az idegennyelvi kurzusok, beleértve a 

kötelező szaknyelvi félévet is. 

 

Szabadon választható tárgyként elfogadható az egyetemen meghirdetett valamennyi olyan 

kurzus, mely a matematika BSc vagy a rá épülő mesterképzések tantárgyaival nincs 

átfedésben (pl. más szakosoknak tartott matematika tárgyak vagy alapozó fizika tárgyak nem 

fogadhatók el). Bizonytalan esetben kérjük, időben érdeklődjenek a Matematikai Intézetben. 

  

alkalmazott matematikus MSc 

 

Az alkalmazott matematikus MSc szakon 6 kredit szabadon választható tárgy teljesítendő. 

 

Ha valaki a szakmai törzsanyag, a specializáció választható, az egyéb szakmai választható 

tárgyak köréből az előírtnál többet teljesít, akkor a túlteljesített tárgy elszámolható szabadon 

választható tárgyként. Arról, hogy melyik tárgyat melyik sávba kívánja elszámoltatni, az 

abszolutórium ellenőrzésekor leadott tárgylistával nyilatkozik. Fontos, hogy minden tantárgy 

teljes kreditmennyiséggel és csak egyetlen tárgycsoportba sorolható be, és minden sávból 

teljesíteni kell a minimálisan előírt kreditmennyiséget. (Azok a tantárgyak, melyeknél a 

párhuzamosan hallgatandó elméletnek és gyakorlatnak külön tárgykódja illetve kreditértéke 

van, ebből a szempontból különválaszthatók, azaz az elmélet és a gyakorlat elszámolható két 

különböző tárgycsoportba.) 

 

Ugyancsak javasolt szabadon választható tárgyak az alkalmazott matematikus MSc szak 

másik szakirányán vagy a matematikus MSc szakon meghirdetett tárgyak, ha azok nincsenek 

lényeges tartalmi átfedésben a hallgató szakirányának valamely tárgyával. Ilyen tárgyfelvételt 



a tárgyfelvételi időszakban a Matematikai Intézethez benyújtott írásbeli kérelemmel lehet 

kezdeményezni. 

 

Szabadon választható tárgyként elfogadható az egyetemen meghirdetett valamennyi olyan 

kurzus, mely a matematika BSc vagy az alkalmazott matematikus MSc tantárgyaival nincs 

átfedésben (pl. más szakosoknak tartott matematika tárgyak vagy a pénzügyi matematika 

szakirányon előírt tárgyakkal tartalmi átfedésben levő közgazdaságtani tárgyak nem 

fogadhatók el). Bizonytalan esetben kérjük, időben érdeklődjenek a Matematikai Intézetben. 

 

BSc képzésen teljesített tantárgy újrateljesítéssel sem számolható el. 

 

matematikus MSc 

 

A matematikus MSc szakon 6 kredit szabadon választható tárgy teljesítendő. 

 

Ha valaki a szakmai törzsanyag, a differenciált szakmai anyag köréből az előírtnál többet 

teljesít, akkor a túlteljesített tárgy elszámolható szabadon választható tárgyként. Arról, hogy 

melyik tárgyat melyik sávba kívánja elszámoltatni, az abszolutórium ellenőrzésekor leadott 

tárgylistával nyilatkozik. Fontos, hogy minden tantárgy teljes kreditmennyiséggel és csak 

egyetlen tárgycsoportba sorolható be, és minden sávból teljesíteni kell a minimálisan előírt 

kreditmennyiséget. (Azok a tantárgyak, melyeknél a párhuzamosan hallgatandó elméletnek és 

gyakorlatnak külön tárgykódja illetve kreditértéke van, ebből a szempontból 

különválaszthatók, azaz az elmélet és a gyakorlat elszámolható két különböző 

tárgycsoportba.) 

 

Ugyancsak javasolt szabadon választható tárgyak az alkalmazott matematikus MSc szakon 

meghirdetett tárgyak, ha azok nincsenek lényeges tartalmi átfedésben a matematikus 

mesterszak valamely tárgyával. Ilyen tárgyfelvételt a tárgyfelvételi időszakban a Matematikai 

Intézethez benyújtott írásbeli kérelemmel lehet kezdeményezni. 

 

Szabadon választható tárgyként elfogadható az egyetemen meghirdetett valamennyi olyan 

kurzus, mely a matematika BSc vagy a matematikus MSc tantárgyaival nincs átfedésben (pl. 

más szakosoknak tartott matematika tárgyak nem fogadhatók el). Bizonytalan esetben kérjük, 

időben érdeklődjenek a Matematikai Intézetben. 

 

BSc képzésen teljesített tantárgy újrateljesítéssel sem számolható el. 


