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KÉRELEM  
KEDVEZMÉNYES TANULMÁNYI REND ENGEDÉLYEZÉSÉRE 

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

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

Anyja születési neve:……………………………………………………………………………...…..… 

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

Szakirány:.…………………………………………...………………..…………...................……..……. 

Munkarend:  nappali  levelez  Képzési Központ:..………………………...................….. 

Lakcím:…………………………………………………………………………………………...……. 

Értesítési cím:…………………………………………………………………...……………………… 

Email/mobil:…………………………………………………………………...……………………… 

Kérelem indoklása: 
 
 
 
 
 
Csatolt igazolások felsorolása: 
 
 
 
 
 
Kelt:………………………… ………………………………... 
 Aláírás 

 Megfelel  rész aláhúzandó! 
 

A Tanulmányi Bizottság a kedvezményes tanulmányi rend kérelem elbírálása során figyelembe 
veszi a Bizottság 2007. március 27-i ülésen elfogadott állásfoglalást és döntései során érvényre 

juttatja az abban foglaltakat. 
 
PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat: 
 
46. § (1) A TB által adott engedély alapján a hallgató a kötelez  foglalkozásokon való részvétel alól teljes vagy részleges 
felmentésben részesülhet, vizsgáit a vizsgaid szak el tt is leteheti, az oktatási id szakot a jogszabályokban el írtaknak 
megfelel en hamarabb lezárhatja, vagy más hasonló kedvezményben részesülhet. Az el feltételi rendt l és a 
tantervi egységek párhuzamos felvételére vonatkozó el írásoktól kedvezményes tanulmányi 
rend keretében sem lehet eltérni.  
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(2) A kedvezményes tanulmányi rend alapján tanulmányokat folytató hallgatóknak is teljesíteniük kell a tanulmányi 
követelményeket.  
(3) A kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelmet a hallgató legkés bb a tantárgyfelvételi 
(kurzusfelvételi) id szak utolsó napjáig nyújthatja be, kivéve, ha a jelen § (4) bekezdése b), c), illetve d) 
pontja szerinti eset a tantárgyfelvételi (kurzusfelvételi) id szak után következik be. A kedvezményes tanulmányi rend 
folytatására adott engedély egy alkalommal legfeljebb két félévre vonatkozik, ezt követ en újra kell kérelmezni.  
 
(4) Kedvezményes tanulmányi rend annak a hallgatónak engedélyezhet ,  

a) aki a kérelemmel érintett félévet megel  két félévben kimagasló tanulmányi eredményt ért el, vagy  
b) aki részképzés jelleg  szakmai tanulmányai folytatása céljából külföldi fels oktatási intézményben tanul, 
vagy  
c) akinek a kedvezményes tanulmányi rendet rendkívüli körülményei indokolják, vagy  
d) aki kimagasló közösségi, m vészeti vagy sport tevékenységet folytat.  

 
(5) A kedvezményes tanulmányi rend engedélye visszavonható, ha a hallgató eredménytelen vizsgát tesz, illetve ha egyéb 
módon bebizonyosodik, hogy a kedvezményes tanulmányi rend keretei között tanulmányi kötelezettségeit teljesíteni nem 
tudja. A kedvezményes tanulmányi rend a hallgató kérésére módosítható.  
 
(6) Az a hallgató, aki ösztöndíjasként külföldi fels oktatási intézményben folytat tanulmányokat vagy vesz részt 
szakmai gyakorlaton, kérelme alapján az ösztöndíjjal érintett félévét szi félév esetén március 20-ig, tavaszi félév esetén 
szeptember 20-ig zárhatja le. A hallgató ebben az esetben az ösztöndíjjal érintett félévét követ  félévére az ösztöndíjjal 
érintett féléve lezárása nélkül bejelentkezhet és kurzusokat vehet fel, viszont akkor, amikor a hallgató lezárja az 
ösztöndíjjal érintett félévét, a kari Tanulmányi Osztály elvégzi a hallgató kurzusfelvételének vizsgálatát és ennek során 
jelen Szabályzatnak a kurzus (tárgykurzus) felvételének rendjére vonatkozó el írásai szerint jár el. A TB ezt az 
engedélyt minden olyan hallgatónak megadja, aki adott félévben ösztöndíjasként külföldi fels oktatási intézményben 
folytat tanulmányokat vagy vesz részt szakmai gyakorlaton. 


