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Tanulmányi Csoport 

Csoportméret-módosítási kérelem 
 

A. Kérelem tárgya 
Intézet/klinika/tanszék által oktatott azonos témájú, különböző tannyelvű tantárgyak gyakorlati 
oktatása során a 24 fős csoportmérettől eltérő létszámú hallgatói csoportok kialakítása az alább 
megjelölt félévtől kezdve folyamatosan. 
 
B. Kérelmező adatai 
Intézet/klinika/tanszék neve: 
 
C. Tantárgy adatai 
Tantárgy címe (magyar): Tantárgykód: 
Tantárgy címe (angol): Tantárgykód: 
A kérelmezett csoportméret (hallgatók maximális tervezett száma egy csoportban)                       fő 
Módosítás kezdete: 20         / 20         tanév, őszi □ tavaszi □ szemeszter 
 
D. Nyilatkozat 
A tantárgyak oktatásának feltételeit biztosító szervezeti egység vezetőjeként és tantárgyfelelősként az 
alábbiakról nyilatkozunk:  

- a gyakorlati oktatás hatékonyságának javítása érdekében a fenti tantárgyak szokásostól eltérő létszámú 
hallgatói csoportokban történő oktatását szakmai szempontból indokoltnak, oktatásszervezés és 
szervezeti egység vezetés szempontjából a többi intézeti/klinikai/tanszéki funkció károsítása nélkül, 
mindhárom oktatási nyelven, tartósan (az elkövetkező öt évben mindenképpen), a jelenleg rendelkezésre 
álló oktatási helyiségekben, a hivatalos kötelező tantárgyi órarend módosítása nélkül, a szakmai és 
nyelvi akkreditációs feltételeknek megfelelő oktatók irányításával (legalább tanársegéd beosztású, 
klinikai tantárgyak esetén tantárgy-specifikus szakorvosi vizsgával, oktatási és gyógyítási tapasztalattal 
rendelkező, idegen tannyelvű oktatás esetében legalább középfokú nyelvvizsgával vagy legalább féléves 
vagy rendszeres, adott nyelvterületi oktatási, vagy legalább egy éves, dokumentált hallgatói 
tapasztalattal; vagy legalább 6, az adott idegen nyelven tartott konferencia előadással; vagy anyanyelvi 
nyelvtudással rendelkező szakember), magas színvonalon megvalósíthatónak tartjuk és garantáljuk.  

- tudomásul vesszük, hogy a csoportok méretének bármely okból történő módosítása hasonló kérelem 
engedélyezését követően, mindhárom tannyelven egyidejűleg, egyforma szempontok alapján, a 
hallgatók kari szabályoknak megfelelő, időben történő informálását követően történhet, és öt éven belül 
újabb csoportméret-módosítási engedély az adott tantárgyakra vonatkozóan nem adható.  

Intézetigazgató/klinikaigazgató/tanszékvezető: Aláírása:   PH 
Tantárgyfelelős neve (magyar nyelv):  Aláírása:   PH 
Tantárgyfelelős neve (angol nyelv): Aláírása:   PH 
 Dátum: 
 
E. A Tanulmányi Hivatal tölti ki! Iktatószám: PTE/                      /201 
Kérelem beérkezése: TH ügyintéző: 

 Kérelem elfogadva az engedély 
tanévenkénti meghosszabbításának 

lehetőségével 

 Kérelem elutasítva 

 
 

Dékán aláírása 

 
 

PH 
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