
 

 

Egészségtudományi Kar 

Tanulmányi Osztály 

Cím 
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ÁTVÉTELI KÉRELEM  
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN BELÜL 

(Intézményi azonosító: FI 58544) 
Név:…………..……………………………………………………………………………...................................... 

Születési név:….……………………………...............………..... Neptun kód........…………………....................... 

Születési hely, dátum:...............................................................Anyja születési neve:………………………………...… 

Lakcím, telefonszám:………………………………………………………………………………...……...……. 

Értesítési cím, e-mail cím:……………………………………………………...……………………………..… 

 
HONNAN 
Kar neve:………………………………………………………………………………………………………… 

Alap-, mesterképzési szak:.…………………………………………………………..…...……….…… 

Szakirány:.…………………………………………...…………………………Munkarend: nappali  levelez  

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

 

HOVÁ 

Alap-, mesterképzési szak:.…………………………………………………………..…...……….…… 

Szakirány:.…………………………………………...………………..………...Munkarend: nappali  levelez  

Finanszírozási forma: ………………………………………….Képzési Központ:……………………….. 
Csatolt igazolások felsorolása: 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt:………………………… ………………………………... 
 Aláírás 
 
Felhívom a szíves figyelmét, hogy átvételi kérelmének benyújtásával egyidej leg „el zetes 
kreditelismertetési kérelem egyetemen belüli átvételkor” formanyomtatványt is szíveskedjen benyújtani 
a kreditelismertetési folyamat lefolytatása érdekében.  
 

 Megfelel  rész aláhúzandó! 
 
 
18/A. § (1) Az Egyetemen belül a hallgató más karról, szakról, szakirányról, illetve munkarendr l az alábbiak szerint kérheti átvételét. Az Egyetemen belüli 
átvétel a hallgatói jogviszony fennállását nem érinti, de az átvételt nyert hallgató nem folytathatja tanulmányait azon a szakon, amelyr l átvették. Az átvétel az 
átvétel szerinti képzésre történ  bejelentkezéssel valósul meg, az átvétel napja az átvétel szerinti képzésre történ  bejelentkezés napja. Az átvételi eljárás alatt a 
hallgatónak az átvétel szerinti képzésre történ  bejelentkezésig folyamatos hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie, ellenkez  esetben az átvétel nem jön létre. Az 
Egyetemen belüli más karra átvételt nyert hallgató esetében az átvev  kar az átvétel tényét az átvételi határozat másolatának bemutatásával, illetve megküldésével, 
továbbá az átvétel szerinti képzésre történ  bejelentkezés napjának megjelölésével jelezni köteles azon a karon, amely karról a hallgatót átvették.  
(2)112 Átvétel csak azonos szint  képzések között kérhet , kivéve  

a) a tanárképzés rendszerér l, a szakosodás rendjér l és a tanárszakok jegyzékér l szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti 
(osztatlan tanárszakról alapképzési szakra, illetve alapképzésb l osztatlan tanárszakra történ ),  
b) osztatlan képzésb l alapképzésbe történ ,  
c) alapképzésb l fels oktatási szakképzésbe történ , illetve  
d) osztatlan képzésb l fels oktatási szakképzésbe történ   
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átvételt.  
(3) (3) A kapacitások figyelembevételével az a hallgató vehet  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 kötelez  és kötelez en választható 
tárgyakból – félévenként átlagosan legalább 15 kreditet teljesített, és  
c) akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem sz nt meg, illetve a kötelez  elbocsátás vagy kizárás feltételei sem 
állnak fenn az átvétel id pontjában.  

(4)113 Átvételi ügyekben az illetékes TB jár el, amely további tanulmányi követelményeket állapíthat meg. Az illetékes TB a (3) bekezdés b) pontjában 
szerepl  feltételt l egyéni mérlegelés alapján eltekinthet. Az átvételi kérelmekkel kapcsolatos eljárás megegyezik a 18. § (5)-(8) bekezdésében foglaltakkal.  
(5) 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 történ  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, az Egyetem többi költségtérítéses, illetve önköltséges hallgatójával megegyez  módon kérheti a térítési és juttatási szabályzat szerint 
államilag támogatott, illetve magyar állami ösztöndíjjal vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben megüresedett helyre történ  átsorolását. 
Amennyiben az átvételt nyert hallgató magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott formában folytatja tanulmányait, az 
átvétel szerinti képzésre történ  bejelentkezéskor nyilatkoznia kell a magyar állami ösztöndíjjal támogatott illetve magyar állami részösztöndíjjal támogatott 
képzés feltételeinek vállalásáról. Amennyiben az átvételt nyert hallgató 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 átvétel szerinti 
képzésen.  


