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 KREDITÁTVITEL – SZAKVÉLEMÉNY 
 

A. Jelentkező adatai 

Vezetéknév: Keresztnév: 

Neptun kód:     

Elfogadtatni kívánt tárgy szakja : gyógyszerész 

A PTE-GYTK tanulmányok kezdete (év): 

 

B. Elfogadtatni kívánt PTE GYTK tárgy, ami alól a felmentését kéri 

Tantárgy

kód 
A tantárgy teljes címe: 

 

_____________________________________ 

 

Össz

- óra 
Kredit 

Vizs- 

gaforma 

Tárgyfelelős neve: 

 

    Intézet/klinika:  

Előfeltétel(ek) tárgykódja 

(ha van előfeltétel)  

1.    _________________ 

  Teljesítve: □ 

2.      _______________ 

Teljesítve: □ 

3.      ______________  

Teljesítve: □ 

 

C. Előzetes tanulmányok adatai 

A felsőoktatási intézmény neve: 

Szak:  Szint: □ BSC / □ MA      

A tanulmányok kezdete: A tanulmányok vége: 

 

D. Elismertetni kívánt korábbi teljesítés(ek), ami alapján az elfogadást kéri 

Tantárgykód Tantárgy teljes címe 
Teljesítés időpontja 

(tanév-félév) 

Félévi óraszám  

Kredit 
Vizsga 

forma 
Jegy 

Ea 
Szem+ 

gyak 

Össz. 

óra 

  ________/_____-___       

  ________/_____-___       

  ________/_____-___       

  ________/_____-___       

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent leírt és a csatolmányokban szereplő adatok 

megfelelnek a valóságnak. 

 

Pécs, …………………..……….       Aláírás:.....................…………………. 

E. A TANTÁRGYFELELŐS  TÖLTI KI!                                    

Szakvélemény: 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 B. részben 

megadott PTE GYTK tantárgy tematikájával 

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

ezért javaslom a Kreditátviteli Bizottságnak  

a tárgy elfogadását. 

ezért NEM javaslom a Kreditátviteli Bizottságnak  

a tárgy elfogadását. 

a tantárgyfelelős aláírása 

 

PH Dátum: 

 

F. A TANULMÁNYI HIVATAL TÖLTI KI! 

TCs munkatárs: TCs-hoz beérkezett: Véleményezésre kiküldve: 

Kérjük egyenként mellékelni minden elfogadtatni kívánt tantárgyhoz! 
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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 

Csoportnak (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. Kvell Krisztián 

A Kreditátviteli Bizottság elnöke 

 


