Gödöllői Campus Tanulmányi Osztály
OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36-28-522-059 Fax: +36-28-410-804
E-mail: tanulmanyi@mkk.szie.hu

Iktatószám: SZIE-OKT-__________-__________/__________
TANTÁRGYFELMENTÉSI KÉRELEM
__________/__________ tanév __________ félév
Hallgató neve: _________________________________

Hallgató Neptun kódja: ____________

Szak: ____________________________________________________________

Kezdés éve: ____________

Tagozat: nappali/levelező

Szint: BSc/MSc

A korábban teljesített tantárgyra vonatkozó adatok:
Teljesítés helye (intézmény, kar): __________________________________________________________________________
Szak: _______________________________________________________

Tagozat: nappali/levelező

Szint: BSc/MSc/egyéb

Tantárgy neve: _________________________________________________________________________________________
A felmentés alapjául szolgáló ismeretanyag tematikáját, valamint az eredmény igazolását csatoltam kérelmemhez.
Az elismerni kívánt tantárgy adatai:
Tantárgy Neptun kódja: ______________

Tantárgy neve: ______________________________________________________

__________________________________
hallgató aláírása
A felmentés alapjául szolgáló jogszabályok szerint:
87/2015. Korm. rendelet 54. § (7) Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már elsajátította és azt hitelt
érdemlő módon igazolja. Az Nftv. 49. § (5) bekezdése alapján képzésben szerzett krediteket - ha annak előfeltétele fennáll - bármelyik felsőoktatási
intézményben folytatott tanulmányok alapján el kell ismerni, függetlenül attól, hogy a hallgató melyik felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten
folytatott tanulmányok során szerezte azt. Az elismerés - tantárgyi program alapján - kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló kompetenciák
[ismeretek, alkalmazási (rész)készségek és további (rész)kompetenciák] összevetésével történik.
87/2015. Korm. rendelet 54. § (8) Az Nftv. 49. § (5) bekezdése alapján elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantervi
követelménynek a kreditértékével, amelyet teljesítettnek minősítenek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantárgy elismerésekor nem módosítható.
Nftv. 49. § (5) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kreditelismerés - tantárgy (modul) előírt kimeneti követelményei
alapján - kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló tudás összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább
hetvenöt százalékban megegyezik. A tudás összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága (a továbbiakban: kreditátviteli bizottság) végzi.

A fentiekben foglaltak alapján a tantárgyfelelős állásfoglalása:
a) A felmentési kérelmet elfogadom.
b) A felmentési kérelmet elutasítom.
___________________________________
tantárgyfelelős aláírása
A szak szakfelelőse/operatív helyettese a tantárgyfelelős állásfoglalásával:
a) egyetért,
b) nem ért egyet, mert _________________________________________________________________________
___________________________________
szakfelelős/helyettes aláírása
A szakfelelős/operatív helyettes állásfoglalásával a Kreditátviteli Bizottság:
a) egyetért,
b) nem ért egyet, mert __________________________________________________________________________
Gödöllő, ___________________________
___________________________________
a bizottság elnökének aláírása

