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Medizinische Fakultät 

  KREDITANRECHNUNG – Gutachten 
 

A. Persönliche Daten 

Vorname: Name: 

 Neptun code:  

 

Fach: 
  Allgemeine Humanmedizin       Zahnmedizin     

Jahr der Zulassung an der Universität Pécs: 

 

B. Kurs der Universität Pécs Medizinischen Fakultät (den Sie anrechnen lassen möchten) 
Kurs-

Code 
Vollständiger Kurstitel: 

 

_________________________________ 

Gesamtstun

denzahl 

ECTS-

Leistungsp
unkt 

Prüfungs-

form 
Lehrbeauftragte/r: 

 

     Institut/Klinik:  

Kurs-Code der Voraussetzung/en:  1. 2. 3. 

 

C. Daten der vorherigen Studienleistungen 

Name der Hochschuleinrichtung:  

Land: Studiengang: Niveau: □ BSC / □ MA      

Beginn des Studiums: Ende des Studiums: 

 

D. Vorherige Studienleistungen, die als Grundlage der Anrechnung dienen 

Kurs-

Code 
Vollständiger Kurstitel 

Zeitpunkt der 

Absolvierung 

(Studienjahr-Semester) 

SWS ECTS

-

Punkt
e 

Prüfu

ngsfor

m 

Note 
Vorl Prakt ∑ 

  ________/_____-___       

  ________/_____-___       

  ________/_____-___       

  ________/_____-___       

  ________/_____-___       

Im Bewusstsein meiner strafrechtlichen Verantwortung erkläre ich hiermit, dass die obigen Angaben und die 

Angaben der beigefügten Unterlagen der Wahrheit entsprechen. 

 Pécs, …………………..……….                    Unterschrift:.....................……………… 

E. WIRD VOM/VON DER LEHRBEAUFTRAGTEN AUSGEFÜLLT!                                    

Szakvélemény: a mellékelt dokumentumok (indexkivonat, tantárgyleírások)áttekintését követően a Nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. tv 49. § (5) bekezdése alapján kijelentem, hogy a D. részben felsorolt kurzus(ok) tematikája a B. 

részben megadott PTE ÁOK tantárgy tematikájával 

  legalább 75%-ban megegyezik   legalább 75%-ban nem egyezik meg 

ezért javaslom a Kreditátviteli Bizottságnak  

a tárgy elfogadását. 

ezért NEM javaslom a Kreditátviteli Bizottságnak  

a tárgy elfogadását. 

a tantárgyfelelős aláírása 

 

PH Dátum: 
 

F. WIRD VOM STUDIENREFERAT AUSGEFÜLLT! 

TH munkatárs: TH-ba beérkezett: Véleményezésre kiküldve: 

Bitte, ein Exemplar des Formulars für jeden einzelnen anzurechnenden Kurs ausfüllen!
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Tisztelt Tantárgyfelelős! 

 

 

Tájékoztatom, hogy a tantárgyfelelős a kreditátviteli kérések véleményezése során vizsgálja a tematikák 

egyezését, az előadások és gyakorlati órák számát és arányát, a számonkérés formáját (a vizsga típusát). 

Az elismerendő tantárgynak az elfogadandóéval legalább megegyező hallgatói munkaórát kell tartalmaznia, 

úgy, hogy egy kredit legalább 12 foglalkozás teljesítéséért adható, továbbá az elismerendő tantárgy 

foglalkozásain belül a gyakorlatok arányának el kell érnie az elfogadandóét.  

Ha az elismerendő tantárgyat korábban más felsőoktatási intézmény elismerte, akkor az eredeti intézményben 

ténylegesen megszerzett ismereteket kell alapul venni a tantárgyak összevetésekor. 

A tantárgyfelelős a Szakvélemény nyomtatványon jelzi, hogy az elismerendő, megfelelő óraszámban oktatott 

tantárgy tematikája és a gyakorlati készségek követelményei legalább 75%-ban egyeznek-e az elfogadandó 

tantárgyéval és ennek megfelelően javasolja-e a Kreditátviteli Bizottságnak a kérelem elfogadását. 

A tantárgyfelelős csak személyesen, a nyomtatvány aláírásával, a nyomtatványt  közvetlenül a Tanulmányi 

Hivatalba (a hallgató közbeiktatása nélkül!) megküldve tehet javaslatot. 

A kérelem az alábbi esetekben nem fogadható el:  

a) ha a beadott dokumentumok nem tartalmazzák a döntéshez szükséges információkat; 

b) online kurzus, nem egyetemi szintű képzésben végzett kurzus vagy sikertelenül teljesített 

kurzus esetében; 

c) ha a hallgató nem Bolognai rendszerben, 10 évnél régebben vizsgázott a tantárgyból és nem 

igazolta hitelt érdemlően, hogy megszerzett tudását azóta rendszeresen és aktívan használta 

(pl.: igazolást nyújt be arról, hogy tanulmányaihoz kapcsolódó végzettséghez kötött szakmában 

dolgozik); 

d) ha németországi orvosi tanulmányok teljesítésének igazolására a hallgató nem mutatja be a 

Physikumzeugnis vagy Unbedenklichkeitsbescheinigung elnevezésű dokumentumokat; 

e) ha a tantárgyfelelős az elfogadást szakmailag nem tartja indokoltnak (ezt 10 éven belül 

teljesített tantárgyak esetében is mérlegeli!). 

 

 

Kérem a fentiek szíves betartását.  

 

Köszönettel: 

 

Dr. Horváth Judit 

A Kreditátviteli Bizottság elnöke 

 


