Tárgyak kódolási rendszere az E tantervekben
1. karakter

– Kar kód, kötelezően az alábbiak szerint:
A: AMK,
B: BGK,
G: KGK,
K: KVK,
N: NIK,
R: RKK,
T: TMPK,
D: AIAMDI, ATDI, BDI.

2. karakter

– Intézet kód, kari döntés alapján;

• AMK:
o

G: Geoinformatikai Intézet

o

M: Mérnöki Intézet

• BGK:
o A: Anyagtudományi és Gyártástudományi Intézet Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék
o

G: Anyagtudományi és Gyártástudományi Intézet Gyártástechnológiai Intézeti
Tanszék

o

B: Gépszerkezettani és Biztonságtudományi Intézet

o

M: Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

o

T: Tanulmányi Osztály

• KGK:
o

G: Gazdasági és Társadalomtudományi Intézet

o

S: Szervezési és Vezetési Intézet

o

T: Testnevelési és Sport Intézet

o

V: Vállalkozásmenedzsment Intézet

• KVK:
o

A: Automatika Intézet

o

H: Híradástechnika Intézet

o

E: Mikroelektronikai és Technológia Intézet

o

M: Műszertechnikai és Automatizálási Intézet

o

V: Villamosenergetikai Intézet

• NIK:
o

B: Biomatika Intézet

o

I: Alkalmazott Informatikai Intézet

o

M: Alkalmazott Matematikai Intézet

o

N: intézethez konkrétan nem rendelhető tárgy, Neumann kart jelöli.

• RKK:
o

M: Médiatechnológiai ‐ és Könnyűipari Intézet

o

K: Környezetmérnöki Intézet

o

T: Terméktervező Intézet

o

D: Dékáni Hivatal

• TMPK:
o

3. karakter

M: mérnöktanár

– Speciális tárgykód Oktatási Főigazgatóság/Neptun Iroda döntése alapján,
kötelezően az alábbiak szerint:
D: Szakdolgozat vagy Diplomamunka tárgyak esetén,
G: Szakmai gyakorlat/Műhelygyakorlat stb. tárgyak esetén,
P: Projektmunka tárgyak esetén,
T: Testnevelés tárgyak esetén (KGK adja a tárgykódot minden karnak!),
K: kritériumtárgyak (magyar hallgatóknak) esetén,
F: kritériumtárgyra felkészítő szaknyelv esetén,
A: alapszintű angol nyelvtudáshoz meghirdetett kezdő angol nyelv esetén,
N: nem „F” vagy „A” kódú általános vagy szakmai idegen nyelvi tárgyak esetén,
S: idegen nyelvi szaknyelvi tárgyak (pl. Business English) esetén,
E: e‐learning vagy blended learning típusú tárgyak esetén (E tantervek szerint!),
O: kooperatív képzés tárgyai,
M: K‐MOOC tárgyak esetén,
I: Patronáló tanári óra (instruktor),
Z: Felzárkóztató tárgy/kurzus

Minden más tárgy esetében kötelezően az alábbi 3 kód valamelyike használható:
V: szabadon választható tárgyak esetében,
W: kötelezően választható tárgyak esetében,

X: kötelező (törzs)tárgyak esetében.
A fentieken túl más karakter itt nem használható az Oktatási Főigazgatóság és a Neptun Iroda
engedélye nélkül!
4‐7. karakter – szabadon felhasználható karakterek (döntés kari/intézeti hatáskörben, kari
Neptun rendszergazdával egyeztetve)
8. karakter

– Képzési szint, kötelezően az alábbiak szerint:
F: felsőoktatási szakképzési (FOKSZ)
B: alapképzési (BSc vagy BA)
D: doktori képzési
O: osztatlan mesterképzési
M: mesterképzési (MSc, MA vagy Med)
S: szakirányú továbbképzési (szakmérnök és szakember)
T: egyéb tanfolyami képzési
E: részképzési/résztanulmányi (pl. Erasmus tárgyak esetében)

tárgyaknál;
9. karakter

– Munkarend kód , kötelezően az alábbiak szerint:
N: nappali munkarendű
L: levelező munkarendű
E: esti munkarendű
T: távoktatás munkarendű

tárgyaknál.
10. karakter

– Tanterv kód, kötelezően „E” megjelöléssel.

Kiegészítő szabályok
Amennyiben D tantervi tárgy létrehozása szükséges a jövőben, akkor már e kódolási rendszer szerint
kell azokat is létrehozni, a 10. karakteren „D” megjelöléssel. Az „E” tantervek kritériumtárgyai a D
tantervekhez is hozzárendelhetők új tárgy létrehozása nélkül.
Amennyiben angol nyelvű képzés tárgya kritériumtárgyként is meghirdetésre kerül az angol nyelvű
képzés teljes követelményrendszerével, akkor kritériumtárgyi kódot (3. karakteren „K” kóddal) is
létre kell hozni, az eredeti tárgy kreditértékével.
Amennyiben angol nyelvű képzés tárgya kritériumtárgyként is meghirdetésre kerül az angol nyelvű
képzéshez képest csökkentett követelményrendszerrel a magyar nyelvű képzések hallgatóinak, akkor
kritériumtárgyi kódot is létre kell hozni (3. karakteren „K” Kóddal), de csak 2 kreditértékkel.
Amennyiben adott képzés tantervi vagy specializáción kötelező tárgya meghirdetésre kerül
kötelezően vagy szabadon választható tárgyként is (más képzésen vagy adott képzés másik
specializációján is), akkor kötelezően vagy szabadon választható tárgykóddal is létre kell hozni, az

adott (másik) tárgycsoportban előírt kreditértéknek megfelelő kreditszámmal vagy az eredeti
kreditértékkel.
Lehetőség van a fentiekben felsorolt esetekben duplázódó/triplázódó tárgyaknál is közös kurzus
alkalmazására a meghirdetésnél (azonos órarend esetén), egyszerűsítendő az oktatói és intézeti
Neptun adminisztrációt.

