UNIVERSITY OF PÉCS
Medical School
CREDIT TRANSFER Opinion Form
Applicant’s data
A.
Surname:

First name:

Neptun code:

Present major:



□ General Medicine □

Dentistry

Year of admission at the University of Pécs:

Course at the University of Pécs Medical School to be exempt from

B.

Entire title of course:
Course Code

Hours

__________________________________

Credit
points

Exam
type

Course director:

Institute:

Code of Prerequisite(s)
(if any)

C.

1. ______________
Completed: □

2. ______________
Completed: □

3. _______________
Completed: □

Higher education institute of earlier studies /college or university/

Name of the institute:
Country:

Field (major):

Beginning of studies:

D.

Level:

□ Bsc

□ MA

End of studies:

Courses COMPLETED at the other higher education institute

Course Code

Entire title of course

Completed in:
year/semester

Hours per semester

Credit
Lect. Pract Total points

Exam
type

Grade

________/_____-___
________/_____-___
________/_____-___
________/_____-___
________/_____-___

I declare under penalty of perjury that the above mentioned data and the attached documents are true:

…..…………………………...

………………………………………………

Date
E.

Signature

Section to be filled in by the COURSE DIRECTOR!

Opinion: after having checked the attached documents I declare that according to Article 49 Section 5 of Act CCIV. of 2011
on National Higher Education the topics and the total hours of the courses listed in Section D are … with the topics of the
UPMS subject listed in Section B

□ identical at least at the level of 75%

□ NOT identical at least at the level of 75%

therefore I suggest the Credit Transfer Committee to
credit the subject.

therefore I DO NOT suggest the Credit Transfer
Committee to credit the subject.

Signature of the course director

F.

Seal

Date

Section to be filled in by the REGISTRAR’S OFFICE!

Admin officer:

Arrived at RO:

Sent to course director:

Please attach one copy of the opinion form to each subject!

UNIVERSITY OF PÉCS
Medical School
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

