AZ ÁTVÉTEL SZABÁLYAI A DE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON:
(Más felsőoktatási intézményből átjelentkezők számára)
1) Az egyetem karaira az a hallgató vehető át,
a) akinek a hallgatói jogviszonya nem szünetel, elbocsátás vagy fegyelmi úton való
kizárás miatt nem szűnt meg, illetőleg a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei
nem állnak fenn, és
b) megfelel a fogadó kar által meghatározott feltételeknek.
2) Az Egyetemen az átvételi kérelmekről a tanulmányi bizottság, a más karon vagy önálló
intézetben megszerzett kreditek elfogadásáról a fogadó kar kreditátviteli albizottsága dönt.
Az albizottság a döntés előkészítéséhez szakértői véleményeket kérhet. Egy-egy arányú
megfeleltetésnél a hozott kreditet a kreditátviteli albizottság automatikusan elfogadja. A
helyettesített tantárgy és a helyettesítő tantrágy programjának legalább 75%-os egyezése
esetén annyi kreditet kell elfogadni, amennyivel a helyettesített tantárgy a szak
tantervében szerepel.
3) A hallgatónak a megkövetelt összkreditek legalább 1/3 részét abban az intézményben kell
megszereznie, amely intézmény az oklevelet kibocsátja.
4) Az átvétel kari feltételei az alábbiak:
a) Más felsőoktatási intézményből átjelentkező hallgató olyan szakra nyújthatja be
átvételi kérelmét, amely szakon az átjelentkezési kérelem benyújtásakor aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
b) Az egyetem, illetve a kar hallgatója másik szakra csak országos felvételi eljárás
eredményeképpen kerülhet be.
c) Átjelentkezés esetén két lezárt félévvel kell rendelkeznie az átvételt kérelmezőnek,
amely két félév átlagában a korrigált kreditindex 3.50 legyen, s összesen legalább 50
kreditet teljesítsen.
d) Az átvételt nyert hallgatók tanulmányaikat az átvételről szóló határozatban megjelölt
évfolyamon folytathatják. A kreditek elismeréséről – az érintett intézetek, tanszékek
véleményének figyelembevételével – a kreditátviteli albizottság dönt.
e) Az átvett hallgató képzési idejébe beszámít az előző intézményben eltöltött időszak is.
f) Az átjelentkezési kérelmek benyújtásának határideje minden évben: július 15. A
határidő után érkezett, valamint a tanulmányi teljesítményt nem megfelelően
dokumentált kérelmeket a kar érdemi elbírálás nélkül elutasítja.
g) Az esetleges különbözeti vizsgákkal, egyéb kötelezettségekkel, felmentésekkel
kapcsolatban a kreditátviteli albizottság kikéri az érintett intézetek/tanszékek
véleményét.
h) Más felsőoktatási intézményből a hallgató elsősorban költségtérítéses képzésre vehető
át. Államilag támogatott képzésre a hallgató akkor vehető át, ha a karon a felszabadult
államilag támogatott létszámkeret ezt lehetővé teszi.
Az átvételi kérelemhez tartozó nyomtatvány megtalálható a btk.unideb.hu honlap
„Szabályzatok, kérelmek” menüpont „Kérelmek, nyomtatványok” – „Átvételi kérelem más
intézményből” cím alatt. Kérjük, a honlapról letöltött nyomtatványt használja, és
mellékelje a leckekönyvmásolatát!

