SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
SZENT-GYÖRGYI ALBERT ORVOSTUDOMÁNYI KAR

Iktatószám: …………………………………
Beadási határidő: az előző félév 13. hetének
első munkanapján 12 óráig.

KREDITÁTVITELI KÉRELEM
A nyomtatványon egy szak egy tárgyának kiváltását kérheti.
(ld. még a túloldali tájékoztatót)
Név: ………………………………………………… NEPTUN kód: …………………………szak: …………….…………. szemeszter: ………………
Dátum: ………………………………...……………. Aláírás: ………………………………………………………
Teljesített kurzus(ok)
Intézmény (ahol teljesítette):

Kiváltandó tárgy(elem)
A tárgy megnevezése:

…………..…………………………..
………………………………………

………………………………………
………………………………………

A kurzus(ok) kódja, megnevezése:
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Kódja:

Teljesítés ideje:
…….....……..tanév, ………..félév
…….....……..tanév, ………..félév
…….....……..tanév, ………..félév

Értékelés: beszámoló (3), beszámoló
(5), gyak. jegy (5), kollokvium, szigorlat stb. (kérjük, jelölje):

Tanszéki javaslat
- A teljesített kurzus(ok) és a kiváltandó tárgy tematikái közötti átfedés eléri a 75%-ot.
A kreditátvitelt javaslom.*

Engedélyezés
- A kreditátvitelt engedélyezem.*

- A kreditátvitelt nem javaslom*

- A kreditátvitelt
nem engedélyezem*

- A kreditátvitelt feltételhez kötöm.*
(szöveges indoklás)

- A kreditátvitel feltétele:*

………………………………………

…………….………………………..
Értékelés: beszámoló, gyak. jegy (5),
kollokvium, szigorlat stb. (kérjük, jelölje):
..…………..…………
Kreditek száma: …….……………...
Eredmény:

……………..………..

 Kötelező mellékletek:

……………………………
tanszékvezető

………………………………
Dr. Dux Mária
a Kreditátviteli Bizottság elnöke

* megfelelő rész aláhúzandó
* megfelelő rész aláhúzandó
1. A kreditigazolás/féléves törzslap megfelelő oldalának (oldalainak) fénymásolata
2. Az Internetről letöltött és kinyomtatott (pontos címmel kiegészített), vagy az Intézet által aláírt, hitelesített kurzusleírás

Tájékoztató a kreditátvitelről
1. Kreditrendszerben a hallgatók kreditátvitelt kérhetnek a Kar tantárgyi programjában szereplő
kurzus kiváltására, a korábbi tanulmányaik alatt eredményesen teljesített kurzus/tantárgy alapján.
2. A kreditátvitel – a korábbi tanulmányok tematikáját tekintve – legalább 75%-os egyezés esetén engedélyezhető.
3. A kitöltött és mellékletekkel ellátott kérelmeket az előző félév 13. hetének első munkanapján
12 óráig lehet benyújtani a Tanulmányi Osztályra. A Kreditátviteli Bizottság határozatának
kézhezvételéig a kurzus látogatása ajánlott.
4. A kérelmeket a Tanulmányi Osztály kiküldi az illetékes Intézeteknek, Tanszékeknek, akik a
korábbi tanulmányok során teljesített helyettesítő kurzus(ok) és a kiváltandó tárgy ismereteinek
összevetése alapján javaslatot készítenek a kérelemről.
5. A végső határozatot a vélemények alapján a Kreditátviteli Bizottság hozza meg.
6. Az elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantervi követelménynek a kreditértékével, amelyet a hallgató kérelme alapján teljesítettnek minősítenek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantárgy elismerésekor nem módosítható.
7. A kreditátviteli határozatot a NEPTUN rendszerben a Tanulmányi Osztály rögzíti.
8. A kreditátvitelt megelőzően szerzett érdemjegy a félévi átlagba nem számít bele.
9. A hiányosan beadott kérelmeket a Kreditátviteli Bizottság elutasítja.

Szeged, 2021. augusztus
Dr. Dux Mária s.k.
egyetemi docens
a Kreditátviteli Bizottság elnöke

