PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
Kreditátviteli Bizottság
KREDITELISMERÉSI KÉRELEM
Név: ................................................................................................ Neptun kód: .....................................................
Jelenlegi képzés: ..........................................................................................................................................................
Korábbi képzés:............................................................................................................................................................
Csatolt dokumentumok: ...............................................................................................................................................
Dátum: _______________________________
Aláírás: ______________________________
Elfogadtatni kívánt tárgyak listája (a lista a lap hátoldalán folytatódik

Korábban teljesített tantárgyak/kurzusok
Kurzus
kód

Tárgynév (ea./gyak.)

Érdem
-jegy

)

Befogadandó tantárgyak/kurzusok
Kredit

Kurzus
kód

Tárgynév (ea./gyak.)

Kredit

Oktatói
vélemény

A kreditelfogadási kérelemmel együtt hiteles teljesítés igazolást (törzslap, oklevélmelléklet,
leckekönyv másolat stb.) és amennyiben nem a TTK-n teljesítette korábbi kreditjeit úgy
tantárgyleírást (tantárgytematika) is szükséges csatolni!
PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 54. § (2) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kredittel elismert
tanulmányi teljesítményt – ha annak előfeltétele fennáll – bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során el kell
ismerni, függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezték azt.
Az elismerés –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 KÁB a
korábbi tanulmányokat, az előzetesen megszerzett tudást és munkatapasztalatokat tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti.
Amennyiben a hallgató a KÁB által kredittel elismert tanulmányi teljesítmény előfeltételeit még nem teljesítette, vagy kreditátvitellel
nem ismertette el, az elismert kreditet a Neptunban akkor lehet jóváírni, ha a hallgató az előfeltételek teljesítéséről szóló igazolást a
Tanulmányi Osztályon bemutatta.
54. § (3) Ha a tantervben előírt követelményeket a hallgató már korábban elsajátította, és ezt hitelt érdemlő módon igazolja, azokat
nem kell ismételten teljesítenie, hanem kérheti azok elismertetését a KÁB-tól.
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Érintett Intézet(ek), Oktató(k) véleménye:
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