PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Egészségtudományi Kar
Kari Hivatal
Tanulmányi Osztály

ÁTVÉTELI KÉRELEM
MÁS FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBŐL
(KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK VÉGSŐ HATÁRIDEJE: TANÉV RÉSZLETES IDŐBEOSZTÁSÁBAN
FELTÜNTETETT NAP)
(Intézményi azonosító: FI 58544)
Név:…………..……………………………………………………………………………......................................
Születési név:….……………………………...............………..... Neptun kód........………………….......................
Születési hely, dátum:...............................................................Anyja születési neve:………………………………...…
Lakcím, telefonszám:………………………………………………………………………………...……...…….
Értesítési cím, e-mail cím:……………………………………………………...……………………………..……
HONNAN

Intézmény teljes neve:…………………………………………………………………………………………
Alap-, mesterképzési szak:.…………………………………………………………..…...……….……
Szakirány:.…………………………………………...…………………………Munkarend: nappali

levelező

Finanszírozási forma: ………………………………………….
HOVÁ

Alap-, mesterképzési szak:.…………………………………………………………..…...……….……
Szakirány:.…………………………………………...………………..………...Munkarend: nappali

levelező

Finanszírozási forma: ………………………………………….Képzési Központ:………………………..
Indoklás:

Csatolt igazolások felsorolása:

Kelt:…………………………

………………………………...
Aláírás

 Megfelelő rész aláhúzandó!

Felhívom a szíves figyelmét, hogy átvételi kérelmének benyújtásával egyidejűleg „kreditelismertetési
kérelem” formanyomtatványt is szíveskedjen benyújtani a kreditelismertetési folyamat lefolytatása
érdekében. Továbbá amennyiben tanulmányait állami ösztöndíjas képzésben kívánja folytatni, akkor az
alábbi nyilatkozatot is szíveskedjék kitölteni és a kérelme mellé csatolni!!!
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NYILATKOZAT
Alulírott ……………………………………………………….. (Neptun kód: ……………………….,
lakcím: ………………………………………………….) PTE Egészségtudományi Kar ……………
(képzési hely), ……………….………………………….szak…………………………….. szakirány
(……………. munkarend) hallgató VÁLLALOM a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésnek
az Nftv-ben rögzített feltételeit és kijelentem, hogy az erre vonatkozó tájékoztatót megismertem.

Kelt: ………………………………………………….……………..
Aláírás:

……………………………………………….……………..

Amennyiben NEM a Karon írja alá, akkor:
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:

………………………….………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………….……….

Név:

………………………….………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………….……….

Kérem, hogy a kitöltésre különös gondot szíveskedjék fordítani, mert hiányos vagy nem megfelelően kitöltött
nyilatkozat hiányában nem nyerhet átvételt állami ösztöndíjas képzésre
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18. § (1) A hallgató kérheti átvételét másik felsőoktatási intézménybe.
(2) Más felsőoktatási intézmény hallgatója átvételét kérheti az Egyetemre. A Stipendium Hungaricum
ösztöndíjprogramban részt vevő hallgatók átvételére speciális, intézményi dokumentumokban, illetve a Tempus
Közalapítvány dokumentumaiban részletezett szabályok vonatkoznak.
(3) A kapacitások figyelembevételével az a hallgató vehető át,
a) aki azonos képzési területre kéri átvételét, és
b) aki azon a szakon, amelyen tanulmányait megkezdte, legalább két félévet teljesített, és tanulmányai során –a kötelező
és kötelezően választható tárgyakból –félévenként átlagosan legalább 15 kreditet teljesített, és
c) akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetve a kötelező
elbocsátás vagy kizárás feltételei sem állnak fenn az átvétel időpontjában.
(4) Átvételi ügyekben az illetékes TB jár el, amely további feltételeket állapíthat meg. Az illetékes TB jogosult dönteni arról
is, hogy az Egyetemre átvételét kérő hallgatót a tanári mesterszakon belül milyen tanári szakképzettség megszerzésére
irányuló képzésre veszi át.
(4a) Átvétel csak azonos szintű képzések között kérhető, kivéve
a) a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet
8. §-a szerinti (osztatlan tanárszakról alapképzési szakra, illetve alapképzésből osztatlan tanárszakra történő),
b) osztatlan képzésből alapképzésbe történő,
c) alapképzésből felsőoktatási szakképzésbe történő, illetve
d) osztatlan képzésből felsőoktatási szakképzésbe történőátvételt. Az osztatlan képzés és a mesterképzés azonos szintű
képzéseknek minősülnek.
(5) Az átvételről szóló kérelmet az illetékes TB-hez címezve a Tanulmányi Osztályhoz kell benyújtani. Az adott félévre
történő beiratkozáshoz a kérelmet legkésőbb a félév kezdetét megelőző 15 nappal kell benyújtani.
(6) A kérelemhez be kell nyújtani a leckekönyv, vagy egyéb, az átvételét kérő hallgató által folytatott tanulmányokat igazoló
dokumentum hitelesített másolatát, harminc napnál nem régebben kiállított hallgatói jogviszony igazolást, továbbá annak
a felsőoktatási intézménynek az adott szak(ok)ra vonatkozó ajánlott tantervét és tantárgyleírásait, ahol a hallgató
jogviszonya fennáll.
(7) Amennyiben a hallgató eddigi tanulmányainak befogadását is kéri, a kérelemhez csatolnia kellaz erre vonatkozó külön
kérelmét, amelyet a tanulmányi osztály továbbít a KÁB részére, amely a kérelmet az általános szabályok szerint külön
bírálja el.
(8) Az átvételi határozatban rendelkezni kell a határozat hatályáról, és a hallgatóra vonatkozó ajánlott tantervről. Átvételi
határozatok meghozatalára az előző szorgalmi időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig, a tavaszi
félévre vonatkozóan február 15-ig kerülhet sor. Az átvétel az Egyetemre történő beiratkozással valósul meg, az átvétel
napja az Egyetemre történő beiratkozás napja. Amennyiben az átvételét kérő hallgatónak már van hallgatói jogviszonya
az Egyetemen, az átvétel az átvétel szerinti képzésre történő bejelentkezéssel valósul meg; az átvétel napja ebben az
esetben az átvétel szerinti képzésre történő bejelentkezés napja. Az átvételi eljárás alatt a hallgatónak a beiratkozásig,
illetve az átvétel szerinti képzésre történő bejelentkezésig folyamatos hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie, ellenkező
esetben az átvétel nem jön létreés az átvételi határozatot vissza kell vonni. Az Egyetem az átvétel tényét az átvételi
határozat másolatának megküldésével, továbbá a beiratkozás, illetve az átvétel szerinti képzésre történő bejelentkezés
napjának megjelölésével jelezni köteles annak a felsőoktatási intézménynek, amely felsőoktatási intézményből a hallgatót
az Egyetem átvette.
(9) Az átvételt nyert hallgató költségtérítéses, önköltséges vagy –a Kar döntése alapján, a rendelkezésre álló be nem töltött
államilag támogatott, illetve magyar állami ösztöndíjjal vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott helyre történő
átvétellel –államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott
formában folytatja tanulmányait. Amennyiben az átvételt nyert hallgató költségtérítéses, illetve önköltséges formában
folytatja tanulmányait, miután az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt létesített, az Egyetem többi költségtérítéses, illetve
önköltséges hallgatójával megegyező módon kérheti a térítési és juttatási szabályzat szerint államilag támogatott, illetve
magyar állami ösztöndíjjal vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben megüresedett helyre történő
áthelyezését. Amennyiben az átvételt nyert hallgató magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy magyar állami
részösztöndíjjal támogatott formában folytatja tanulmányait, a beiratkozáskor nyilatkoznia kell a magyar állami
ösztöndíjjal támogatott, illetve magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról. Amennyiben
adott személy nem teszi meg a magyar állami ösztöndíjjal támogatott, illetve magyar állami részösztöndíjjal támogatott
képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatot, akkor csak önköltséges formában kezdheti meg tanulmányait az
Egyetemen.
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