UTÓLAGOS KURZUSFELVÉTELI KÉRELEM

Egészségtudományi Kar
Tanulmányi Osztály

(Intézményi azonosító: FI 58544)

Név:…………..…………………………………………………………………………................…......................
Születési név:….………………………………………..... Neptun kód.......……………….......................................
Anyja születési neve:……………………………………………………………………………...…..….................
Alap-, mesterképzési szak:.…………………………………………………………………...…...……….……
Szakirány:.…………………………………………...………………..…………...................……..……..................
Munkarend:

nappali

levelez

(Megfelel rész aláhúzandó!) Képzési

Központ:.................................................................

Lakcím:…………………………………………………………………………………………...….................….
Értesítési cím:…………………………………………………………………...…………………................……
Az alábbi kurzusok rögzítését kérném a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben:

Kurzuskód

Kurzusnév

Kelt:…………………………

………………………………...
Aláírás
Az óralátogatás kötelezettségei az adott tantárgy(ak) vonatkozásában a hallgatót terhelik.

PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat:
A KURZUS (TÁRGYKURZUS) FELVÉTEL RENDJE

41. § (1) A hallgató csak olyan tantervi egységhez kapcsolódó kurzust vehet fel, amelynek el feltételeit teljesítette, illetve a tantervben el írt módon egyidej leg
felvette.
43. § (5) A kurzusfelvételi id szak végén a TR adatbázisában rögzített kurzusokat (tárgykurzusokat) a tanulmányi osztály rögzíti a hallgató leckekönyvében.
A kurzusfelvételi adatok hitelességét a tanulmányi osztályvezet igazolja.
(6) A kurzusfelvételi id szak lezárását követ en a hallgató köteles a TR-ben nyilvántartott kurzusainak listáját leellen rizni és a rögzített állapotot tudomásul
venni. Amennyiben a hallgató igazolni tudja, hogy a nyilvántartott adatok nem felelnek meg a valóságnak (valamely kurzus nem szerepel, illetve olyan kurzus is
szerepel a listán, amelyet a hallgató nem vett fel), a hallgató a kurzusfelvétel lezárását követ 8. napon belül panasszal élhet a tanulmányi osztályon, a határid
elmulasztása jogveszt . A panaszt a tanulmányi osztály ügyintéz i kivizsgálják, és amennyiben a hallgató panasza megalapozott, a tanulmányi osztályvezet
vagy a tanulmányi osztályvezet engedélyével a tanulmányi osztály erre jogosult ügyintéz je a TR adatbázisában elvégzi a szükséges kiegészítést, törlést vagy
javítást. A jogorvoslatra nyitva álló határid eredménytelen elteltét követ en a hallgató a TR-b l kurzusfelvételi értesít és eredménylapot nyomtathat. A
kurzusfelvételi értesít és eredménylap egyszerre kurzusfelvételi értesítés és teljesítmény-értesítési lap is, amelyet a hallgató jogosult a szóbeli vizsgára magával vinni
és azt a teljesítés igazolására használni.
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