PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Általános Orvostudományi Kar
Iktatószám:PTE________/20__
KÉRELEM ERASMUS TANULMÁNYI PROGRAM KÜLFÖLDÖN TELJESÍTETT
TANTÁRGYAINAK ELISMERTETÉSÉRE*
KÜLFÖLDI TANULMÁNYI FÉLÉVET MEGELŐZŐ TANULMÁNYI ÜGYEK
A.

Jelentkező hallgató adatai:

Vezetéknév:

Keresztnév:

Neptun kód: 

Születési hely, idő:

Kar:

Szak:

B.

Külföldi intézmény adatai:

A felsőoktatási intézmény neve
Címe:

Ország:

E-mail:

Szak:

Az ottani tanulmányok kezdete:

Az ottani tanulmányok vége:

C.
PTE tantárgyfelelős adatai:
Tárgyfelelős neve, fokozata:

E-mail címe:

Tanszék:

Intézet:

D.

Külföldön teljesíteni kívánt tárgyra vonatkozó adatok:

Tantárgykód

Teljesítés időpontja
(tanév-félév)

Tantárgy teljes címe

Félévi óraszám
Ea

Szem+
gyak

Össz.
óra

Vizsga
Kredit

Jegy
forma

________/_____-___
/

-

________/_____-___

E.

Elismertetni kívánt PTE tárgyra vonatkozó adatok:

Tantárgykód

Teljesítés időpontja
(tanév-félév)

Tantárgy teljes címe

Félévi óraszám
Ea

Szem+
gyak

Össz.
óra

Vizsga
Kredit

Jegy
forma

________/_____-___

Hallgató aláírása:
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*Kérjük egyenként mellékelni minden elismertetni kívánt tantárgyhoz!

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Általános Orvostudományi Kar

F/1.

ELISMERTETNI KÍVÁNT tárgy tantárgyfelelőse tölti ki:

Nyilatkozat megfelelésről: a mellékelt dokumentumok (indexkivonat, tantárgyleírások) áttekintését követően a Nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 49. § (5) alapján kijelentem, hogy a D. részben felsorolt kurzus(ok) tematikája
a E. részben megadott PTE ÁOK tantárgy tematikájával

legalább 75%-ban megegyezik

NEM egyezik meg legalább 75%-ban

az elismertetni kívánt tárgyból a hallgató itthon
vizsgát tenni NEM köteles

az elismertetni kívánt tárgyból a hallgató itthon
vizsgát tenni köteles

Tantárgyfelelős aláírása
PH
Dátum
F/2. KÜLFÖLDÖN VÉGZETT FÉLÉV LEZÁRÁSÁT KÖVETŐEN a tárgy tantárgyfelelőse tölti ki:
A számonkérés módját az alábbiak szerint módosítom (figyelembe véve az esetlegesen külföldi intézményben
később felvett további teljesítéseket) Indoklás:

Tantárgyfelelős aláírása
G.

PH

Dátum

A Kreditátviteli Bizottság határozata alapján a TH tölti ki. ELŐZETES KÁB eljárásról:

A fentiek alapján a hallgató kérelmének külföldön elvégzett tantárgy előzetes elismerésére és kreditpontszám
megállapítására a KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG
helyt adott

TH aláírás

nem adott helyt

PH

Dátum

Kijelentem, hogy a fent általam leírt és a csatolmányokban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak.

Hallgató aláírása:
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H.
A külföldön teljesítendő tárgyra RÁÉPÜLŐ TÁRGY tantárgyfelelőse tölti ki:
Tárgyfelelős neve, fokozata:
E-mail címe:
Tanszék:

Intézet:

az egyéni tanrend alapján a külföldi
tanulmányokat követő szemeszter megkezdéséhez és
a megengedett hiányzások számának túllépéséhez
hozzájárulok, valamint az utólagos kurzusfelvételt
támogatom

Tantárgyfelelős aláírása

az egyéni tanrend alapján a külföldi
tanulmányokat követő szemeszter megkezdéséhez
és a megengedett hiányzások számának
túllépéséhez NEM járulok hozzá, valamint az
utólagos kurzusfelvételt NEM támogatom

I.
Elszámoltatni kívánt tantárgy vizsgaigazolása (ha szükséges):
Tárgykód:
Tárgyneve:

Vizsgáztató aláírása

Dátum

PH

Érdemjegy:

Dátum

PH

KÜLFÖLDI FÉLÉVET KÖVETŐ TANULMÁNYI ÜGYEK

J.

A Kreditátviteli Bizottság határozata alapján TH tölti ki, külföldi tanulmányi félévet LEZÁRÓ KÁB
eljárásról:

A hallgató kérelmének a külföldön elvégzett tantárgy elismerésére és kreditpontszám megállapítására a
KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG
helyt adott

TH aláírás

K.

nem adott helyt

PH

Dátum

A Tanulmányi Hivatal tölti ki:

A fentiek alapján a hallgató a TANULMÁNYI BIZOTTSÁG hozzájárulását kéri az egyéni tanrend valamint
az utólagos kurzusfelvételi kérelem elfogadásához.
Kérelem elfogadva
Aláírás
Tanulmányi Bizottság elnöke

Kérelem elutasítva

PH
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Dátum

