
PTE KPVK KÁB tájékoztató levél
„Kurzus teljesítésének elismerése, befogadása” nyomtatványhoz

A PTE KPVK Kreditátvételi Bizottság a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési
Szabályzatának 5. számú melléklete, és azon belül a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 54.
§-a és 55. §-a alapján végzi tevékenységét.
„Az Egyetem hallgatói a KÁB-tól kérhetik a más magyarországi vagy külföldi felsőoktatási
intézményben teljesített tanulmányaik képzésük részeként történő elismerését.”

A HALLGATÓK feladatai, kötelességei a kurzuselismertetés során
1. Az aktuális formanyomtatványt használják a kurzus elismertetéshez, amely letölthető a KPVK

honlapjáról: https://kpvk.pte.hu/nyomtatvanyok
2. A kurzuselismertetési kérvény beadási határidejét tartsák be, amelyet a mindenkori tanév rendje

határozza meg. Letölthető a KPVK honlapjáról (https://kpvk.pte.hu/hu/tanev_rendje)
3. A kérelem hiánytalan kitöltése a hallgató felelőssége! Ebben a kitöltési minta segít!

● a hiányos kitöltés automatikus elutasításhoz vezet!
4. A hallgató köteles kikérni a kérelemmel érintett tantárgy oktatójának véleményét, amelynek módja:

● a befogadásra kerülő tantárgy oktatóját tájékoztatni kell a szóban és/vagy írásban/emailben a
kurzuselfogadtatási szándékról,

● az oktató számára biztosítania kell a kitöltött kérvényt és az igazoló dokumentációt, amely alapján
az oktató véleményezhet,

● az oktatótól beszerzi a kérvény támogató/elutasító aláírását vagy az oktató e-mail-jét, amelyben
egyértelműen támogatja/elutasítja a kurzus elfogadását, és amelyet csatolni kell a kérvényhez,

● és az oktató által feltüntetett kurzusok közötti egyezőség %-os arányát és a megajánlott jegyét
5. A kérelemhez csatolni kell a tantárgy korábbi elvégzését igazoló dokumentumokat:

● a hitelesített tematikát és kötelező irodalmat, ha nem a PTE KPVK-n teljesítették a tantárgyat,
● nem kell tematikát csatolni a PTE KPVK-n vagy a jogelődjein (IGYFK, IGYK, FEEK) korábban

teljesített tantárgyak mellé,
● a vizsga eredményét igazoló leckekönyvi oldal másolata vagy a NEPTUN-ból letöltött

tárgyteljesítési lap,
● a csatolandó dokumentumok hiánya automatikus elutasításhoz vezet!

6. Mivel a korábbi teljesítést igazoló hiteles dokumentumok beszerzése időigényes – számos felsőoktatási
intézményben 15-30 nap is lehet – ezért már a szemeszter megkezdés előtt el kell kezdeni a
dokumentumok beszerzését. A mintatanterv alapján tudnak tájékozódni a következő félév tantárgyairól.

7. C-kurzusok elismertetése esetén
- a felsőoktatásban teljesített bármely tantárgy elismertethető
- nem kell kötődnie a képzés profiljához
- a korábbi teljesítésnek nincs időkorlátozása
- nem kell hozzá oktatói támogatás
- a kérvényben az elismerés-befogadás részben egyértelműen fel kell tüntetni, hogy C kurzusként

kívánja elfogadtatni a hallgató
8. A PTE KPVK-n belüli tagozatváltás, tanulmányi helyszín változtatása, szakirányváltás esetén

- lehetőség van lista alapján több félév elfogadtatására
- csatolni kell a vizsgák eredményét igazoló leckekönyvi oldalak másolatát
- nem kell tematikát csatolni a KPVK-n vagy a jogelődjein (IGYFK, IGYK, FEEK) teljesített

tantárgzyak mellé
- ilyen esetben nem kell minden oktatóval aláíratni a kurzuselismertetést, hanem a szakfelelős vagy

az intézetigazgató támogató aláírása is elegendő a kérvényen vagy emailben
9. Képző intézmény váltása esetén

- lehetőség van lista alapján több félév elfogadtatására
- csatolni kell a vizsgák eredményét igazoló leckekönyvi oldalak másolatát
- be kell csatolni a hitelesített tematikákat a teljesített tantárgyak mellé
- ilyen esetben nem kell minden oktatóval aláíratni a kurzuselismertetést, hanem a szakfelelős vagy

az intézetigazgató támogató aláírása is elegendő a kérvényen vagy emailben
10. A hallgató tudomásul veszi, hogy az érvényes Egyetemi szabályok alapján az eljárás során

beszámított tárgyak kreditjei nem fognak beleszámítani az átlagokba.

https://kpvk.pte.hu/nyomtatvanyok
https://kpvk.pte.hu/hu/tanev_rendje


Az illetékes OKTATÓ feladatai, kötelességei a kurzuselismerés során

1. A kurzuselismertetés támogatását/elutasítását az oktatónak írásban meg kell erősítenie
● a kérvény oktató általi aláírásával,
● vagy az oktató e-mail-ben egyértelműen kifejezi támogató/ elutasító szándékát a

kurzus elfogadását illetően
2. Fel kell tüntetni a kurzusok közötti egyezőség %-os arányát a kérvényen és/vagy

e-mailben
● ez egyértelművé teszi a támogatás/elutasítás okát
● ha az összevetett ismeretek legalább 75 %-ban egyeznek, akkor a tantárgyat el kell

ismerni
3. Fel kell tüntetni a kurzusok megajánlott jegyét a kérvényen és/vagy e-mailben

● amely alapvetően megegyezik befogadott tantárgy jegyével
● ha több kurzus teljesítésével történik egy tantárgy elismertetése, akkor az oktatónak

feltétlenül meg kell határoznia a megajánlott jegyet
4. Az oktató mérlegelheti a felsőoktatási intézményben a felsőoktatási szakképzésen,

felsőfokú OKJ képzésen teljesített tantárgyak elfogadását
5. Az oktatónak joga van a felsőoktatási intézményben 10 évnél régebben teljesített

tantárgyak elutasítását, az ismeretek elavulása miatt!!!



PTE KPVK
KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK

ELISMERÉSE, BEFOGADÁSA
(TVSZ. 54. §)

Iratszám:
Oldalszám: 1/1.

A KÉRELEM BEADÁSA AZ AKTUÁLIS FÉLÉV 1. HÓNAPJÁNAK 15. NAPJÁIG LEHETSÉGES!

A kérelemhez csatolni kell a tantárgy korábbi elvégzését igazoló hitelesített dokumentumokat (hitelesített tantárgyi tematika és
kötelező irodalom, valamint a vizsga eredményét igazoló leckekönyvi oldal másolata). A kérvény elbírálásához szükséges a
PTE KPVK illetékes oktatójának véleményezése, aláírása. A határidő lejárta után beadott, a hiányosan kitöltött, illetve a
szükséges dokumentumok, vagy azok hitelesítése nélkül benyújtott kérelem automatikusan elutasításra kerül! Figyelmeztetés!
Az érvényes Egyetemi szabályok alapján az eljárás során beszámított tárgyak kreditjei nem fognak beleszámítani az átlagokba.

A hallgató tölti ki!
Név*: Minta Emese NEPTUN (EHA) kód*: MASNI7

Szak* tanító Képzési forma, munkarend* (a megfelelő aláhúzandó)
FOKSZ/BA/BSc/MA/SZT         nappali/levelező

Műveltségterület (tanító)/
/ szakirány/ modul* magyar Évfolyam*: II.

Értesítési cím* 1234 Kerekerdő, Mese utca 77.

Telefon: 90/1234-567 E-mail*: minta.emese.77@gmail.com
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Korábban teljesített kredit adatai*:
Intézmény neve, ahol teljesítette*: PTE KPVK
Szak, amelyen teljesítette*: óvodapedagógus
Képzési forma, munkarend* (a megfelelő aláhúzandó): FOKSZ/BA/BSc/MA/SZT nappali/levelező

Szekszárd, ___2022. február 10._________________ _________Minta Emese________
kérelmező aláírása

* A megjelölt mezők kitöltése kötelező, a hallgató tölti ki! Az elismertetni kívánt tárgy esetében pontosan fel kell tüntetnie a PTE KPVK
tantervének megfelelő tantárgy kódot, a tárgy címét és kreditértékét. Az érdemjegy azonos a korábban elvégzett kurzus érdemjegyével.
** Az illetékes oktató tölti ki! Kredit akkor ismertethető el, ha az összevetett ismeretek legalább 75 %-ban egyeznek, illetve a tananyag
kellő mélységben került oktatásra.

A Kreditátviteli Bizottság Döntése: sz. KÁB határozat

a ……………………………………………………….. sz. kurzusok teljesítettként elismerhetők.

a …………………………………………………….. sz. kurzusok teljesítettként nem ismerhetők el.

LEADANDÓ AZ ILLETÉKES INTÉZETBEN!



Szekszárd, ___________________________ _____________________________
KÁB elnök aláírása


