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Régebben a PTE ETK-n folytatott tanulmányok esetén a tantárgytematika csatolása NEM szükséges!

Csak a hiánytalanul és a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer alapján kitöltött és a tantárgyfelvételi
id szak végéig a PTE ETK Tanulmányi Osztályára (7621 Pécs, Szepesy u. 1.) eljuttatott kérelem fogadható
el.

Telefon: +36 (72) 251-146

H-7621 Pécs Szepesy u.
1.
Cím
Fax: +36 (72) 501-628 E-mail:info@etk.pte.hu
Telefon, Fax, E-mail

Egészségtudományi Kar
Tanulmányi Osztály

A kreditelismerésr l szóló határozat kézhezvételéig a hallgatót terhelik az adott tantárgy(ak)
vonatkozásában az óralátogatás kötelezettségei.
PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat:
MÁS INTÉZMÉNYBEN, KARON, SZAKON MEGHIRDETETT VAGY TELJESÍTETT TANULMÁNYOK
ELISMERTETÉSE, BEFOGADÁSA

54. § (1) „Az Egyetem hallgatói a KÁB-tól kérhetik a más magyarországi vagy külföldi fels oktatási intézményben teljesített
tanulmányaik képzésük részeként történ elismerését. Annak a hallgatónak, aki ösztöndíjasként külföldi fels oktatási
intézményben folytatott tanulmányokat, ezen tanulmányai elismertetése iránti kérelmét az ösztöndíjjal érintett félévet közvetlenül
követ félév utolsó napjáig be kell nyújtania a KÁB-hoz. Ezen id pont után benyújtott ilyen kérelmeket a KÁB – mint elkésett
kérelmeket – érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja. Az ösztöndíjasként külföldi fels oktatási intézményben teljesített és elismerni
kért valamennyi tantárgyat a KÁB-nak el kell ismernie legalább szabadon választható tantárgy teljesítéseként, feltéve, ha adott
tantárgy a hallgató Tanulmányi Szerz désében, illetve az ennek megfelel okiratban rögzített módon a hallgató szakmai képzésébe
illeszkedik.
(2) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kredittel elismert tanulmányi teljesítményt – ha annak
el feltétele fennáll – bármelyik fels oktatási intézményben folytatott tanulmányok során el kell ismerni, függetlenül attól, hogy milyen
fels oktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezték azt. Az elismerés – tantárgyi program
alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az
összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek. A KÁB a korábbi tanulmányokat és munkatapasztalatokat
tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti. A munkatapasztalat alapján beszámítható kreditek száma legfeljebb harminc
lehet. Amennyiben a hallgató a KÁB által kredittel elismert tanulmányi teljesítmény el feltételeit még nem teljesítette, vagy
kreditátvitellel nem ismertette el, az elismert kreditet a TR-ben akkor lehet jóváírni, ha a hallgató az el feltételek teljesítésér l szóló
igazolást a Tanulmányi Osztályon bemutatta.
(3) Ha a tantervben el írt követelményeket a hallgató már korábban elsajátította, és ezt hitelt érdeml módon igazolja, azokat nem
kell ismételten teljesítenie, hanem kérheti azok elismertetését a KÁB-tól.
(4) A hallgató az Egyetemen folytatott tanulmányai megkezdése el tt végzett fels oktatási tanulmányainak elismerését a
tárgyfelvételi id szak végéig kérheti. A KÁB dönt arról, hogy a fels oktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
rendelkezései alapján kiadott bizonyítványokat, illetve okleveleket a hallgató jelen képzésében milyen feltételek mellett, hány kredittel
számítja be. Az ismeretek összevetését kérelemre el kell végezni, függetlenül attól, hogy a hallgató a korábbi oklevél megszerzéséért
folytatott tanulmányai során kreditrendszer képzésben vagy nem kreditrendszer képzésben vett részt.
(5) A tanulmányok elismerése kreditérték megállapítással, és az érdemjegy elfogadásával történik. Az elismert tanulmányi
teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantervi követelménynek a kreditértékével, amelyet
teljesítettnek min sítenek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantárgyak elismerésekor nem
módosítható.
(6) A KÁB eljárását jelen szabályzat 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le.”

56. § (8) „A súlyozott átlag és a korrigált kreditindex számításakor az adott félévet megel en más vagy ugyanazon intézményben
teljesített (kreditált) tantárgy kreditértékét, illetve a hozzá kapcsolódó érdemjegyet figyelmen kívül kell hagyni.”
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