
LXXXVIII/2021. (VI. 30.) Szen. sz. határozat 
a CHARM-EU projekt keretében megvalósuló új mesterképzési szakhoz kapcsolódó sajátos 

szabályokról 

 
 

A CHARM-EU Szövetség megállapodását kiegészítő dokumentáció 

 
 
A Szenátus a Hallgatói Követelményrendszer 1. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 
CHARM-EU Szövetség által működtetett Masters in Global Challenges for Sustainability mesterképzési 
szakra, mint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 78. §-a szerinti nemzetközi közös 
képzésre (a továbbiakban: szak) az alábbi szabályok alkalmazását rendeli el. 
 

1. § A szakon tanuló hallgatók alapkara a Természettudományi Kar. 

2. § A szak szakfelelőse az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes. 

3. § (1) A szakért felelős oktatási szervezeti egységként a programtanács jár el.  

(2) A programtanács a karok által delegált egy-egy főből és a szakfelelősből álló, a nemzetközi ügyekért 
felelős rektorhelyettes – mint a CHARM-EU munkáját az ELTE-n irányító rektorhelyettes – által 

vezetett testület. A programtanács a működéséről – a CHARM-EU Szövetség megállapodása és jelen 
határozat figyelembevételével – a maga alkotta ügyrend rendelkezik. 

(3) A programtanács jogosult a szakkal, hallgatókkal kapcsolatos mindazon döntéseket meghozni, 
amelyek nem tartoznak a CHARM-EU Szövetség Academic Board testület hatáskörébe. A 
programtanács a döntési jogkörét delegálhatja a szakfelelősre. 

4. § A hallgatókra a CHARM-EU Szövetség megállapodásában foglaltak vonatkoznak. Minden, ott nem 
szabályozott kérdésben a 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. 

5. § A hallgatók adminisztratív nyilvántartása, tanulmányi előrehaladásának nyomon követése a 
CHARM-EU Szövetségben egységesen történik. Az ELTE Elektronikus Tanulmányi Rendszerében 
rögzítendő adatok a hallgató és a hozzá tartozó képzés vonatkozásában a Felsőoktatási Nyilvántartási 

Rendszerbe jelentendő, az ELTE oktatók részvételére és a végdokumentumok kibocsátásához szükséges 
adatokra terjednek ki. Az ELTE Elektronikus Tanulmányi Rendszerében való adatrögzítést, valamint a 
végdokumentumok kibocsátását az alapkar végzi. 

6. § Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyekben a CHARM-EU Szövetség megállapodásában nem 
szabályozott kérdésekben a Hallgatói Követelményrendszer XI. fejezetben foglaltakat megfelelően 
alkalmazni kell. 

7. § Jelen határozat 2021. június 28. napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2021. június 30. 
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