
’INTÉZMÉNYI KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK’  
 
Kari Koordinátorok /Karok feladatai – a rendes oktatási feladatok ellátásán túlmenően: 
 

 a kiajánlott programokhoz kapcsolódó kurzusleírások, a tantervi hálók, oktatói önéletrajzok 
frissítése, aktualizálása szemeszterenként, intézményi koordinátornak való megküldése; 

 a képzésre jelentkezők felvételi vizsgájának megszervezése tanévenként egyszer: 
kapcsolatfelvétel e-mailben, skype interjú lebonyolítása, a felvételi eredmények rögzítése a 
Chronos rendszerben; 

 a TNRT által szervezett Orientációs Meetinget követően (melyre hagyományosan az őszi 
szorgalmi időszak első napján kerül sor) a Karok saját szervezésben fogadják és eligazítást 
tartanak az újonnan érkezett SH hallgatóknak (órarend kiosztása, koordinátor 
bemutatkozása, hallgatók bemutatkozása, stb.); 

 a Kar köteles biztosítani egy fő kari koordinátort és egy fő adminisztratív munkatársat az SH 
hallgatók tanulmányi ügyeinek intézésre/támogatására, az SH-ban felmerülő ügyek 
lebonyolítására; 

 a Kar felelős a hallgató tanulmányi előmenetelét figyelemmel kísérni, probléma esetén (nem 
teljesített félév, jelentős lemaradás)  / a szokásostól eltérő tanulmányi előrehaladás  esetén 
az intézményi koordinátort azonnal értesíteni köteles; 

 a Kar köteles az SH hallgatók tanulmányi aktát tárolni; 

 a félévkezdést követő 1 hónapon belül a Kar köteles megküldeni a TNRT-nek az egyes 
hallgatók által felvett tárgyak listáját, aminek össz. kredit értéke félévente 30 kreditpontot el 
kell érje. Az ettől való eltérést a koordinátornak indokolnia kell; 

 a félévkezdést követő 1 hónapon belül a Kar köteles megküldeni a TNRT-nek az egyes képzési 
programokhoz tartozó órarendeket (tárgy neve, oktató neve, időpont, helyszín, hallgatói 
létszám); 

 a végzős, diplomamunka előtt álló hallgatók diplomamunka témáját és témavezetőjét adott 
határidőre a TNRT-nek a Kar köteles megküldeni; 

 félévente egyszer (november közepe, április közepe) tájékoztatja az intézményi koordinátort 
a Kar a hallgatók tanulmányi előmeneteléről – erre a kari koordinátor formanyomtatványt 
kap. 

 Időközi /záró beszámolókhoz adatszolgáltatás (évente 1-1 alkalommal) 
 
 

Intézményi Koordinátor / TNRT feladatai  
 

 

 SH program intézményi szintű koordinálása: időközi és záró beszámolók elkészítése, 
benyújtása; 

 SH program pénzügyi menedzsmentje 
1, támogatás befogadása, felosztása; 
2, hallgatóknak havonta ösztöndíj, lakhatási támogatás utalása; 
3, pénzügyi elszámolás a TKA felé; 

 SH program adminisztratív menedzsmentje; 

 folyamatos adatszolgáltatás a TKA, az EMMI és a BÁH felé; 

 kapcsolattartás, beszámolás a Tempus Közalapítvány felé; 

 kari koordinátorok tájékoztatása, tevékenységük koordinálása és segítése; 

 SH honlap tartalommal való feltöltése, frissítése, szerkesztése; 

 SH mentorrendszer működtetése; mentorok beszámoltatása, kérdőíves felmérése;  

 SH hallgatók beszámoltatása, kérdőíves felmérése, annak kiértékelése; 

 interkulturális és nyelvi kurzusok szervezése; 



 Neptun tanfolyam megszervezése; 

 kapcsolattartás a Kollégiummal (szállásfoglalás, szoba beosztás, felmerülő problémák 
kezelése) 

 közreműködés a felvételi eljásársban: információszolgáltatás, felvételi határozatok 
elkészítése és kiküldése az SH hallgatónak, információs anyag összeállítása és továbbítása, 
mentorok kirendelése SH hallgatók fogadására; 

 segítségnyújtás vízumigénylésben; nagykövetségekkel való kapcsolattartás; 

 SH hallgatók fogadásának megszervezése, kollégiumba kísérése; 

 Orientációs Meeting tartása; 

 SH hallgatók adminisztratív feladatainak megszervezése, lebonyolítása: tartózkodási 
engedély, TAJ kártya, Generali biztosítás, adószám, bankszámla szám, diákigazolvány 
beszerzése; 

 SH hallgatói szerződések megkötése 

 egyéni SH kérelmek elbírálása, a TKA felé továbbítása. 
 
 
A Nemzetközi Rektorhelyettes engedélyéhez kötött kérelmek: 

 passziválási/halasztási kérelem, 

 hosszabbítási kérelem, 

 intézményváltási kérelem, 

 szakváltási kérelem, 

 nyelvváltási kérelem, 

 visszalépés az ösztöndíjtól, 

 egyéni tanrend iránti kérelem (csak különlegesen indokolt esetben támogatható, nagy 
körültekintéssel) 

 
 


