Kreditátviteli űrlapok

2015

Részlet az Erasmus+ Hallgatói Chartából a kreditelismerésre vonatkozóan
(http://www.tpf.hu/docs/palyazatok/erasmus+_student_charter-print_hu1502061544.pdf)
„A mobilitási időszakot követően
A tanulmányi szerződésének/képzési megállapodásának megfelelően Ön jogosult arra, hogy az Önt küldő
intézmény teljes körűen elismerje a mobilitási időszaka alatt sikeresen elvégzett tevékenységeket.
Külföldi tanulmányai végén a fogadó intézmény – az eredményei közzétételét követő öt héten belül – kiállít
Önnek és az Önt küldő intézménynek egy tanulmányi átiratot (Transcript of Records), amely tartalmazza az Ön
által kapott osztályzatokat és kredit-pontokat. A tanulmányi átirat kézhezvételét követően az Önt küldő
intézmény teljes körűen tájékoztatja Önt eredményei elismeréséről. Amennyiben programországbeli felsőoktatási
intézmény hallgatója, az elismert elemek (pl. kurzusok) az oklevél-mellékletében lesznek feltüntetve.”

Részlet a 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendelet – a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
57. § (5) A kreditrendszerű képzés keretében a hallgató részképzése során a felsőoktatási intézmény részéről tett
előzetes nyilatkozat a hallgatói teljesítmény elismeréséről utólagosan nem vonható vissza. Az előzetes
nyilatkozathoz szükséges a kreditátviteli bizottság döntése.

Egy mintaként szolgáló kreditelismerési űrlap az Erasmus tanulmányút alatt
teljesített tárgyakra
Az alábbi mintasablon a kari kreditátviteli kérelmek áttekintésével készült. Tartalmazza a kari kérvényeken
alkalmazott elemeket:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a hallgató azonosító adatait,
a teljesített tárgyra vonatkozó információkat,
az elismerni kért tárgyra vonatkozó információkat,
a kreditátviteli bizottság döntését,
keltezést,
aláírást,
mellékleteket.
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Kreditelismerés Erasmus/külföldi tanulmányút alatt teljesített tárgyakra vonatkozóan
A hallgató azonosító adatai

Iktatószám: ………………………………………………

Név:
Neptun azonosító:
Kar:
Munkarend:
Finanszírozási forma:
Szak, szakirány, specializáció :
(ahol a kreditelismerést kéri)
Értesítési cím, telefonszám, e-mail cím:

A teljesített tárgy megszerzésének helye:………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….
(Ország, intézmény, képzés)

Teljesített
tantárgy
neve

Kódja

Típusa

Kreditértéke

Érdemjegy

Elismerni kért
(kiváltandó)
tantárgy neve*

Kódja

Típusa Kreditértéke

Érdemjegy

Oktató neve

Oktató/Tanszékvezető
engedélye és aláírása

*Ha az elismerni kért tantárgy egy kötelezően választható, illetve szabadon választható keretbe tartozó tantárgy, akkor azt az Elismerni kért (kiváltandó ) tantárgy neve oszlopba kérem jelezze.

……………………………………………………………………………………………..
Kérelmező aláírása

Debrecen, ………………………………….

A kérvényben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem azt, hogy amennyiben nem valós adatok kerülnek a kérvényben feltüntetésre, az a kérvény automatikus elutasítását és fegyelmi eljárást vonhat maga után.

A tárgyat oktató tanszék véleménye:

A kreditátviteli bizottság döntése:
Engedélyezem:

Nem engedélyezem:

Megjegyzéssel engedélyezem:

Megjegyzések:

Debrecen, ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kreditátviteli Bizottság elnöke

A kreditátviteli Bizottság elsőfokon hozott döntése ellen a hallgató annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet, amelyet a egyetem rektorához címezve a Tanulmányi Osztályra kell benyújtani.
1. A kérelem kötelező mellékletei Kérjük, hogy a kérvényhez csatolja a kreditteljesítést igazoló és leíró (részletes tárgyleírás) dokumentumokat!
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Űrlapok

Learning Agreement for studies

http://mobi.unideb.hu/downloads/learningagreement

A szakfelelős nyilatkozata hallgatói Erasmus+ pályázathoz
http://mobi.unideb.hu/sites/default/files/palyazatok/szakf_nyilatkozata_20142015.pdf

Állam- és Jogtudományi Kar
Kreditelismerési összefoglaló űrlap

http://jog.unideb.hu/hallgatoknak/dokumentumtar

Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar
Kérvény az Osztatlan Képzés Tanulmányi és Kreditátviteli Albizottsághoz Kreditelfogadási Kérelem
http://aok.unideb.hu/sites/default/files/page/2009/02/otkab_kerveny_2013_nov_pdf_18254.pdf

Bölcsészettudományi Kar
Kérelem egyéni tanrend igénybevételére, egyéni vizsgarend igénybevételére
http://btk.unideb.hu/oktatas/kerelmek/03-Egyeni_tanrend.pdf
Tantárgy- és kurzusfelvételi kérelem

http://btk.unideb.hu/oktatas/kerelmek/05-Tantargyfelveteli.pdf

Kreditátviteli kérelem tantárgy(ak) elfogadásához
http://btk.unideb.hu/oktatas/kerelmek/13-Kreditelismertetes.pdf

Egészségügyi Kar
Tantárgy-elfogadási kérelem

http://www.de-efk.hu/lib/120207_tantargyelfogadasikerelem.pdf
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Gazdaságtudományi Kar
Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem
http://www.econ.unideb.hu/index.php/hu/hallgatoknak/nyomtatvanytar
Tantervben meghatározott vizsgakötelezettségek teljesítése alóli felmentési kérelem más (felsőoktatási)
intézményben, karon, szakon teljesített tantárgy kreditelfogadása alapján
http://www.econ.unideb.hu/index.php/hu/hallgatoknak/erasmus#hasznos

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
Tantárgy elfogadási kérelem http://www.degyfk.hu/hallgatoknak/aktualis-informaciok/letoelthet-dokumentumok

Informatikai Kar
Tantárgy elfogadási kérelem Kreditátviteli Bizottság részére
http://www.inf.unideb.hu/oktatas/?cat=&site=hallgato/letoltheto_dokumentumok

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Tantárgy elfogadási kérvény

http://mek.unideb.hu/index.php/hu/hallgatoknak/nyomtatvanytar

Műszaki Kar
Kérvény
Táblázat egyéni tanrendhez

http://eng.unideb.hu/media/document/ktb-s_kerelem_2_oldalas.pdf
http://eng.unideb.hu/media/document/tablazat_egyeni_tanrendhez.pdf

Népegészségügyi Kar
http://www.nk.unideb.hu/
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Természettudományi és Technológiai Kar
Ügyintézési rend, kérelmek

http://ttk.unideb.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=96%20%28Felv%C3%A9teli
%20elj%C3%A1r%C3%A1s%20el%C5%91tt%20a%20bel%C3%A9p%C3%A9si%20felt%C3%A9tel%20el%
C5%91zetes%20ellen%C5%91rz%C3%A9s%C3%A9t%20k%C3%A9r%C5%91%20formanyomtatv%C3%A1n
y%29%20%28T%C3%A1rgyelfogad%C3%A1si%20k%C3%A9relem%29

Zeneművészeti Kar
Kreditátviteli kérelem tantárgy(ak) elfogadásához
http://music.unideb.hu/wp-content/uploads/Kredit%C3%A1tviteli-k%C3%A9relem.pdf

