Kedvezményes tanulmányi-* és/vagy vizsgarend** iránti kérelem
Hallgató neve:
Hallgató Neptun azonosítója:
Hallgató évfolyama:
Hallgató képzésének megnevezése:
Hallgató munkarendje:
Hallgató elérhetősége (telefon, email):
Hallgató postacíme (ahova a
határozatot kéri):
Kérem a Tisztelt Tanulmányi Bizottságot, hogy a 20……../……… tanév …….. félévére részemre
kedvezményes tanulmányi rendet
kedvezményes vizsgarendet
kedvezményes tanulmányi- és vizsgarendet
engedélyezzen.
Az előző két félévre vonatkozó tanulmányi adataim:
Félév

Kreditpontszám

Átlag

Kérelmemet a TVSZ 56. § (2) bekezdése alapján az alábbiakkal indoklom:
a kérelem benyújtását megelőző két félévben kimagasló tanulmányi eredményt
(aktív félévenként átlagban legalább 24 kreditpontot szerez, és tanulmányi átlaga
legalább 4,25) ért el, és legalább egy tantárgyból kivételes tehetséget mutat
a kérelem benyújtását megelőző két félévben folyamatosan jó (aktív félévenként
átlagban legalább 20 kreditpont szerez, valamint tanulmányi átlaga legalább 4,00)
tanulmányi eredmény mellett kiemelkedő tudományos diákköri tevékenységet
végez
folyamatosan megfelelő tanulmányi eredmény melletti egyetemi, regionális,
országos vagy nemzetközi közéleti tevékenységet folytat
az olimpiai, paralimpiai, világ- vagy Európa bajnoki felkészülés idején a Magyar
Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, továbbá a felkészítésben
érintett országos sportszakosztályok javaslata alapján
szakmai ösztöndíjjal külföldi felsőoktatási intézményben tanul (Pl. Erasmus)

a kedvezményes tanulmányi rendet egészségi állapota, rendkívüli körülményei
indokolják
egyéb: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Tudomásul veszem, hogy
-

a kérelem benyújtásának határideje a szorgalmi időszak második tanítási hetének
utolsó munkanapja, illetőleg a kérelemre okot adó körülmény felmerülését követő
nyolcadik nap;

-

a Tanulmányi Bizottság a hiányos, mellékletek nélküli kérelmet hiánypótlásra való
felhívás nélkül, érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, és hiánypótlásra a jogorvoslati
eljárásban sincs lehetőség;

-

a vizsgaidőszakon túli vizsga letételéhez a TVSZ 72. §-a szerint Tanulmányi Bizottsági
engedély szükséges;

-

amennyiben a kérelem megadása érdekében valótlan adatokat szolgáltatok, úgy
ellenem fegyelmi eljárás indítható.

Mellékletek:
- leckekönyv vonatkozó oldalainak másolata
- külföldi tanulmányok esetén ennek igazolása (fogadónyilatkozat, stb.)
- egészségügyi indokok esetén a panaszok hitelt érdemlő orvosi igazolása (csak saját
betegség esetén)
- egyéb indok esetén az ezt alátámasztó dokumentumok

Budapest, ________________________

_____________________________
hallgató aláírása

A Tanulmányi Bizottság előzetes véleményezése:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Budapest, ___________________
Dékán

PH.

*A kedvezményes tanulmányi rend keretében a következő kedvezmények kaphatóak:
- Felmentés a kötelező foglalkozásokon, gyakorlatokon való részvétel alól az 54.§ alapján,
- Vizsgaidőszak előtti vizsga letételének engedélye, a 72.§ rendelkezéseinek megfelelően;
- A tantervben, képzési tervekben előírtaktól – módjában – eltérő követelmények teljesítése,
- A soron következő oktatási időszak tárgyait az oktatási időszak előtt felveheti, az oktatási időszakot hamarabb
lezárhatja, vagy más hasonló kedvezményben részesülhet.
Az óralátogatás alóli felmentés nem mentesíti a hallgatót tárgy követelményének teljesítése alól, és a kurzus
teljesítésének elismerésére az előírt értékelési formában kerül sor.
Részleges felmentés (3) Részleges felmentés esetében a hiányzások együttes időtartama adott félévben nem
haladhatja meg a félévi óraszám 50%-át.
E szabály alól kivételt képeznek az ERASMUS, vagy más ösztöndíjjal külföldön tanuló hallgatók.
A kedvezményes tanulmányi rend alapján tanulmányokat folytató hallgatónak is teljesíteni kell a
továbbhaladáshoz szükséges kritérium feltételeket, és be kell tartania az előtanulmányi rendet.
**Kedvezményes vizsgarend – vizsgaidőszakon kívüli vizsga letétele
(1) Vizsgát a szorgalmi időszakban, indokolt esetben, legkorábban a szorgalmi időszak vége előtt két héttel – a
tantárgyfelelős oktató egyetértésével – az oktatási dékánhelyettes engedélyével lehet tenni. Csoportos vizsga
nem engedélyezhető.
(2) A vizsga napját a vizsgáztató oktató jelöli ki.
(3) Vizsgát a vizsgaidőszak után kellően indokolt esetben (pl. külföldi ösztöndíj) a TB külön engedélyével lehet
tenni. Az erre irányuló kérelmet legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig lehet a Tanulmányi Osztályon
előterjeszteni.

