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A KREDITÁTVITELI ELJÁRÁS RENDJE A PÉCSI 

TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KARÁN  

 

1.§ A Kreditátviteli Bizottság működése 

-  TVSZ 9.§ - 

 

(1) A PTE Gyógyszerésztudományi Karán (továbbiakban: PTE GYTK) a PTE Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatának (a továbbiakban: TVSZ) alapján a kreditátviteli ügyekben első fokon a 

Kari Kreditátviteli Bizottság (továbbiakban: KÁB) jár el. 

(2) A KÁB ügyrendjére vonatkozó részletes szabályokat a TVSZ tartalmazza. A TVSZ vonatkozó 

rendelkezései mellett a KÁB saját ügyrendjét az alábbiakban szabályozza. 

(3) A KÁB legalább 4 tagból áll. Tagjait a szakfelelős(ök), illetve a dékán javaslata alapján a Kari 

Tanács választja. A bizottságban az 50 %-os hallgatói részvételt szavazati joggal biztosítani 

kell. A KÁB hallgató tagjait a hallgatói részönkormányzat elnökének javaslatára a Kari Tanács 

választja. 

(4) A KÁB akkor határozatképes, ha a tagok legalább fele jelen van. Határozatképtelenség esetén 

a hallgató tagok szavazati jogukat átruházhatják más hallgatókra.  

(5) A KÁB döntéseit egyszerű többséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök 

szavazata dönt. 

 

2. § Kérelmezők 

- TVSZ 54.§ - 

 

(1)  A PTE GYTK-ra felvételt vagy átvételt nyert hallgató más felsőoktatási intézményben végzett 

tanulmányait kreditátviteli eljárással ismertetheti el.  

(2)  A felvételt vagy átvételt megelőző tanulmányok elismertetését a felvételi, vagy átvételi eljárás 

során kell kezdeményezni. 

(3)  A PTE GYTK-n belül nyelvi képzést váltó, elbocsátás után újra felvett vagy képzési programot 

váltó hallgató a PTE GYTK-n tíz évnél nem régebben teljesített tantárgyait szakvélemény 

kikérése nélkül, teljesítésigazolás alapján a Kreditátviteli Bizottság fogadhatja el, amennyiben 

a kurzusok kreditszáma és kódjának utolsó három karaktere megegyezik, vagy, ha 
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elfogadásukról a Kreditátviteli Bizottság korábban állást foglalt. A GYTK-n tíz évnél régebben 

teljesített tantárgyak rendes kreditátviteli eljárásban ismertethetők el.  

(4)  Más felsőoktatási intézményben, vendéghallgatói jogviszony keretében tanulmányokat 

folytató hallgatónak a tanulmányok elismeréséhez a Kreditátviteli Bizottság előzetes 

hozzájárulását kell kérnie. A kérelmet legkésőbb a vendéghallgatói jogviszony létesítését 

megelőzően 15 munkanappal kell benyújtani. A teljesítésigazolás bemutatása után a 

Kreditátviteli Bizottság újabb határozatban rendelkezik a kreditelismerésről (ld.: TVSZ 19. §). 

A nemzetközi szerződések (pl. ERASMUS program) keretében külföldre utazó 

vendéghallgatónak nem kell előzetes engedélyt kérnie, azt a programban való részvételi 

engedély helyettesíti. 

(5)  Az a hallgató, aki informálódni akar arról, hogy a PTE GYTK-ra való felvételét, illetve 

átvételét követően mely tárgyait fogadják el, előzetes kreditátviteli eljárást (ld.: TVSZ 55/A. §), 

kezdeményezhet. Az előzetes eljárás formai követelményei azonosak a rendes eljáráséval.   

(6)  Másoddiplomás hallgatók, akik diplomájukat tíz évnél nem régebben szerezték a PTE-ÁOK-n 

vagy a PTE-GYTK-n, szakvélemény kikérése nélkül, teljesítésigazolás alapján a Kreditátviteli 

Bizottsággal fogadtathatják el tanulmányaikat. 

 

 

3. § Határidők 

- TVSZ 54. § (4); - 

 

(1) Az adott félév tekintetében a hallgatónak legkésőbb 30 nappal a szorgalmi időszak kezdete előtt 

(január 1. és augusztus 1.) kell benyújtania a hiánytalan kérelmet.  

(2) Magyarországi felsőoktatási intézményből történő átvétel esetén a hallgatók a félév 

tantárgyfelvételi időszakának utolsó napjáig benyújthatják az esetleges kiegészítést a 

kérelmükhöz.  

 

4. § Benyújtandó dokumentumok  

- TVSZ 9. § (3); 18. § (7) - 

 

(1) Az eljárás megindításához a következő dokumentumok szükségesek:  

a) A leckekönyv, annak hiteles másolata vagy a kibocsátó egyetem által minden oldalon 

lepecsételt, aláírt hivatalos indexkivonat.  
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b) Az adott intézmény Tanulmányi Osztálya vagy a tárgyhoz tartozó intézet által kiadott 

hiteles tantárgyleírás,  

1. amely arra a tanévre vonatkozik, amikor a hallgató sikeres vizsgát tett a tárgyból;  

2. amely tartalmazza a tárgyak óraszámát, a gyakorlati és elméleti órák arányát és a 

vizsga típusát;  

3. amelyben a tárgyak egyértelműen beazonosíthatóak (pl. kód alapján). 

c) Ha a Tanulmányi Csoport rendelkezésére áll olyan hiteles tantárgyleírás, amely igazoltan 

az elismerendő tantárgyra vonatkozik, és amely alapján a kérelem elbírálható, a Tanulmányi 

Csoport eltekinthet a leírás bekérésétől. Ha a hallgató a PTE GYTK-n végzett korábbi 

tanulmányokat akar elismertetni, a Tanulmányi Csoport eltekinthet az indexkivonat 

bekérésétől.  

d)  A honlapunkon található, hallgató által hiánytalanul kitöltött Szakvélemény 

formanyomtatvány; 

e) Az ugyancsak honlapunkon található, elismertetni kívánt tárgyakat összesítő Jelentkezési 

lap, hiánytalanul kitöltve; 

f) Az eljárási díj befizetéséről szóló bizonylat – külföldi felsőoktatási intézményben végzett 

tanulmányok esetében.  

g) Átvétellel magyarországi felsőoktatási intézményből érkező hallgató esetén a hallgatóra 

vonatkozó ajánlott tanterv a küldő intézményből. 

h) Átvett, újra felvett vagy képzési programot váltó hallgató esetében annak a képzési 

programnak az ajánlott tanterve, melyre a hallgató besorolását kéri, megjelölve a teljesített 

(elfogadandó) tárgyakat és a teljesített (elfogadandó) előfeltétel tárgyakat. 

(2) A dokumentumok kizárólag a Tanulmányi Csoport munkatársához nyújthatók be, a 

hallgatók által a tantárgyfelelőshöz közvetlenül továbbított iratokat a Kreditátviteli Bizottság 

nem veszi figyelembe az eljárásban.  

(3) A dokumentumok angol, német vagy magyar nyelven nyújthatók be. Az egyéb nyelven készült 

iratok eredeti példányát hiteles fordítással együtt kell benyújtani.  

(4) A kurzusleíráson meg kell jelölni intézményenként egy - angol, német vagy magyar nyelven 

beszélő - kapcsolattartó személy elérhetőségét, akivel a Tanulmányi Csoport munkatársa 

kapcsolatba léphet (név, hivatali email cím, telefonszám). 
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(5)  Ha egy adott tárgyat kreditátvitellel már elismertek egy másik felsőoktatási intézményben, 

akkor is az eredetileg ténylegesen elvégzett kurzusra vonatkozóan kell a fenti dokumentumokat 

benyújtani. 

 

   5. § Eljárási díj 

- TJSZ 1. sz. melléklet, 59, 67 sor - 

 

(1) Jelen eljárásrend 1. sz. melléklete tartalmazza a korábbi tanulmányok típusa szerint fizetendő 

eljárási díjat és a díjmentes eljárásokat.  

(2) A kreditátviteli eljárási díj kiírásának és befizetésének felelőssége a hallgatót terheli. A díjak a 

tanulmányi rendszeren keresztül írhatók ki, illetve fizethetők be. A kreditátviteli procedúra 

kizárólag a díjak kiegyenlítését követően kezdhető meg. 

 

6. § A Tanulmányi Csoport eljárása 

 

(1) A Tanulmányi Csoport munkatársa a benyújtott dokumentumokat megvizsgálja és, ha 

hiányosságot tapasztal, a hallgatót a kérelem beadásától számított 8 napon belül 10 napos 

határidő kitűzésével, a hiányok megjelölésével a hallgató által megadott e-mail címen 

hiánypótlásra szólítja fel.  

(2) Hiányosnak minősül a kérelem akkor is, ha az elbíráláshoz szükséges adatokat nem tartalmazza 

egyértelműen. (pl.: a teljesítés ideje, óraszám nem szerepel a kurzusleírásban.) 

(3) Az elfogadás további formai feltételei: 

a. az elismerendő tantárgy az elfogadandóéval legalább megfeleltethető számú gyakorlatot 

és előadást/szemináriumot kell, hogy tartalmazzon, és 

b. a gyakorlatok formája és tartalma azonos kell, hogy legyen az elfogadandó tantárgyéval. 

c. a számonkérés anyagának is egyezni kell (pl. egy szigorlat nem váltható ki egy olyan 

tantárggyal, aminek a számonkérése csak az adott szemeszter anyagára terjed ki). 

(4) Ha a kérelem nem felel meg a felsorolt formai követelményeknek, illetve ha a hallgató a 

hiánypótlást az értesítést követő 10 napon belül nem teljesíti, a kérelem további érdemi 

vizsgálat nélkül formai hiányosságokra való hivatkozással elutasításra kerül. 

(5) Szakvélemény kikérését igénylő eljárás esetén a formailag megfelelő kérelmeket a Tanulmányi 

Csoport szakvéleményezésre a tantárgy felelőséhez továbbítja. 
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7. § A tantárgyfelelős eljárása 

- TVSZ 9. § (5) - 

 

(1) A Kreditátviteli Bizottság a hallgató írásbeli kérelmében foglaltak, a vonatkozó jogszabályok 

és az egyetemi szabályzatok alapján dönt. Döntéséhez kikéri a kérelemmel érintett 

tanulmányokért szakmailag felelős tantárgyfelelős véleményét is. 

(2) A tantárgyfelelős megvizsgálja a tematikák megfeleltethetőségét, az előadások és gyakorlati 

órák számát és arányát, a számonkérés formáját és a tárgyak által elsajátított tudást. A 

tantárgyfelelős a Szakvélemény nyomtatványon jelzi, hogy az elismerendő, megfelelő 

óraszámban oktatott tantárgy tananyaga és az összevetett tudás milyen mértékben egyezik az 

elfogadandó tantárgyéval és ennek megfelelően javasolja-e a Kreditátviteli Bizottságnak a 

kérelem elfogadását. Amennyiben az összevetett tudás legalább 75%-ban egyezik, a Bizottság 

köteles a hallgató által kérvényezett kreditet elismerni, ennél alacsonyabb érték esetén a 

Bizottság mérlegelési jogkörére van bízva a döntés. A véleményével, aláírásával és pecséttel 

ellátott nyomtatványt 8 napon belül belső postán visszaküldi a Tanulmányi Csoportnak. 

(3) Ezt követően a Tanulmányi Csoport a tantárgyfelelős véleményével ellátott kérelmet a 

Kreditátviteli Bizottsághoz továbbítja. 

(4) Amennyiben a tantárgyfelelős a megadott határidőn belül nem juttatja vissza az aláírt kérelmet 

a Tanulmányi Csoportba, úgy a Kreditátviteli Bizottság a tantárgyfelelős véleményének 

ismerete nélkül dönt. 

 

8. § A Kreditátviteli Bizottság eljárása 

- TVSZ 9. §; TVSZ 10. sz. melléklet - 

 

(1) A Kreditátviteli Bizottság a TVSZ 10. számú mellékletét képező ügyrend és jelen eljárásrend 

alapján jár el.  

(2) A Kreditátviteli Bizottság a kérelmet elutasítja:  

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

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

szakmában dolgozik) (ld.: TVSZ 54. § (4)); 

d) ha hallgató bármely más egyetemen/felsőoktatási intézményben készített és/vagy 

megvédett szakdolgozatra ad be kreditátviteli kérelmet; 

e) ha a tantárgyfelelős és őt követően a Bizottság az elfogadást szakmailag nem tartja 

indokoltnak; (A Bizottság a végső döntés jogát fenntartja.) 

(3) A Kreditátviteli Bizottság döntésének meghozatala után a Tanulmányi Csoport munkatársa a 

kérelem mellékleteinek eredeti példányait kérelemre postai úton vagy személyesen 

visszajuttatja a hallgatónak.  

(4) A kreditátviteli ügymenet végeztével a hallgatónak elektronikus levélben kérvényeznie kell az 

eljárásban elfogadott tárgyak leadását (amennyiben azok bármelyike az aktuális félévben 

felvételre került), a tárgykódok és tárgynevek részletezésével. 

(5) A kreditátviteli kérelem benyújtója kérésére részt vehet a KÁB ülésén, kérelmét szóban 

előterjesztheti, és válaszolhat a tagok kérdéseire, de a határozathozatal alatt nem lehet jelen. 

 

9. § A kreditátvitelről szóló határozat  

- TVSZ 10. sz. melléklet 7. § (2) - 

 

(1) A Kreditátviteli Bizottság a kérelemnek helyt adó vagy azt elutasító határozatot hoz, melyet a 

Bizottság elnöke ír alá.   

(2) A TVSZ által előírt tartalmi elemek mellett a határozatban szerepel: 

a) az elfogadott és az elutasított tantárgyak kódja,  

b) az elfogadott és elutasított tantárgyak címe, 

c) a megítélt kreditek száma kurzusonként és összesen,  

d) ha a Kreditátviteli Bizottság döntése eltér a tantárgyfelelősétől, a döntés indoklása,  

e) hazai felsőoktatási intézményben teljesített tantárgyak esetén a megítélt érdemjegy.  

 

10. § A Tanulmányi Rendszerben történő rögzítés  

- TVSZ 54. § (2) - 

 

(1) A Kreditátviteli Bizottság által kredittel elismert tanulmányi teljesítményt a Tanulmányi 

Csoport munkatársa a döntést követő 5 munkanapon belül a TR-be  rögzíti. A hallgató ezt 
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követően vehet fel olyan tárgyakat, melynek felvételéhez az elfogadott tárgy előfeltételként 

szükséges.  

(2) Amennyiben a hallgató által kapott érdemjegy nem azonos a Magyarországon érvényben levő 

jegyrendszerrel, abban az esetben a teljesítéshez a „Felmentve jegy nélkül” bejegyzés kerül. 

(3) Ha a hallgató az elfogadott tárgy előfeltételeit az elfogadáskor még nem teljesítette, az elismert 

kredit a TR-be csak akkor kerül bejegyzésre, ha a hallgató az előfeltételek teljesítését követően 

a Tanulmányi Csoportban ezt írásban kéri, még akkor is, ha a hallgató az előfeltétel-tárgyat a 

PTE Gyógyszerésztudományi Karán teljesítette. Az előfeltétel teljesítéséről a Tanulmányi 

Csoport értesítésének felelőssége a hallgatót terheli. 

(4)  Ha a hallgató az elfogadtatni kívánt kurzust a kreditátviteli eljárás félévében felvette 

(tárgykurzusként vagy vizsgakurzusként), úgy az elfogadást követően az utólagos 

kurzusfelvételi kérelem leadásával és a kreditátvitel határozatának bemutatásával lehetősége 

van a kurzus leadására a szorgalmi időszak végéig, vagy amíg teljesítést nem rögzítettek a TR-

be (érdemjegy, aláírás, letiltva, aláírás megtagadva, stb.) A kurzus leadásáról szóló kérelem a 

Tanulmányi Csoportba történő beadásáért a hallgató a felelős. Kérelem nélkül a Tanulmányi 

Csoport munkatársainak nem áll módjukban a hallgató féléves indexsorából törölni a 

kreditátvitel során elfogadott kurzust. 

 

11.§ Egyéb teljesítések elfogadtatása 

- TVSZ 56. § (1) - 

 

(1) A PTE bármely karán teljesített testnevelés tárgyat szakvélemény kikérése nélkül, 

teljesítésigazolás alapján a Kreditátviteli Bizottság elfogadhatja.  

(2) A Standem államilag elismert orvosi és egészségtudományi szaknyelvi vizsga B2 

(középfok) illetve a C1 (felsőfok) szintű szóbeli és írásbeli (komplex) bizonyítványok 

megszerzése esetén az angol vagy német szaknyelvi záróvizsga-írásbeli (OGR-AZV-I) és 

az angol vagy német szaknyelvi záróvizsga-szóbeli (OGR-AZV-S) tantárgyak elfogadásra 

kerülnek anélkül, hogy a Kreditátviteli Bizottság egyéni kérelmek benyújtása esetén további 

szakvéleményt kérne a tantárgyfelelőstől. 

(3) Az  Eduscope International F LLC. American Heart Association Training Center által „First 

Aid and Reanimation” címmel meghirdetett képzés tematikája legalább 75%-ban 

megegyezik a PTE GYTK Pharmacy szakán oktatott First Aid (OPR-ESE) kurzus 
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tematikájával. A fenti képzés teljesítését hitelesen igazoló, PTE GYTK angol nyelvű 

képzésében részt vevő hallgatók részére a First Aid (OPR-ESE) tantárgy elfogadásra kerül 

anélkül, hogy a Kreditátviteli Bizottság egyéni kérelmek benyújtása esetén további 

szakvélemény adását kérné a tantárgyfelelőstől, abban az esetben, ha a hallgató minden 

részvizsgát lezárt. 

(4) A PTE GYTK által szervezett angol nyelvű nyári kurzust végzett hallgató esetében, saját 

intézményben történő teljesítésnél a meghirdető intézet kérelmezi a Kreditátviteli 

Bizottságnál a teljesítés csoportos elfogadását, a hallgatónak nem kell kérelmet beadnia. A 

Kreditátviteli Bizottság automatikusan elismeri a teljesítést és határozatot hoz. 

 

12. § Technikai kreditek elismerése 

- TVSZ 56. § (1) - 

 

(1) A hallgató kérelmezheti az elért tanulmányi eredmény elismerését akkor is, ha az elismerendő 

tantárgy tematikája nem feleltethető meg a hallgató képzési programján található egyetlen 

tantárgyénak sem. Ha a KÁB az elismeréshez hozzájárul, az elfogadott tantárgy ebben az 

esetben szabadon választható vagy kötelezően választható ún. virtuális tantárgyként lesz 

rögzítve a TR-ben technikai kreditként, melynek nincs adott tematikája, sem előre 

meghatározott kreditértéke.  

(2) Virtuális tantárgy az alábbiak szerint fogadható el: 

a. A PTE más osztatlan képzéséből történő kreditátvitelkor az elektív tantárgyak körében 

teljesítendő - a hallgató tantervében megadott - kreditérték 50 százalékáig és a fakultatív 

tárgyak körében teljesítendő kreditérték 100 százalékáig. 

b. Más intézményben teljesített felsőfokú egészségügyi tanulmányok kreditátvitelekor az 

elektív tantárgyak körében teljesítendő - a hallgató tantervében megadott - kreditérték 33 

százalékáig és a fakultatív tárgyak körében teljesítendő kreditérték 100 százalékáig. 

c. Más intézményben teljesített felsőfokú tanulmányok kreditátvitelekor a fakultatív tárgyak 

körében teljesítendő kreditérték 100 százalékáig. 

(3) A megszerzett tudásért elfogadható ún. technikai kreditek számát a Kreditátviteli Bizottság a 

kérelem egyedi mérlegelésével határozza meg.  
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(4) Az technikai kreditek modulba sorolására, illetve annak megállapítására, hogy adott tárgyakért 

elektív vagy fakultatív kredit adható, a Gyógyszerésztudományi Kar Kurrikulum Bizottsága ad 

javaslatot, melyet a Kreditátviteli Bizottság hagy jóvá.  

(5) Nem ismertethető el technikai kredittel az a tantárgy, mely a hallgató új képzési programjában 

is szerepel, az elismerendő tárgyénál magasabb óraszámban.  

 

13.§ Erasmus vendéghallgatók kreditátvitele 

 

(1) Az Erasmus program keretében külföldi tanulmányokat végző hallgatók a tanulmányaik 

megkezdése előtt előzetes kreditátviteli eljárást kérelmeznek a teljesítendő tárgyaikra 

vonatkozóan (Lásd TVSZ 55/A §). 

(2) A korábban teljesített tárgy elfogadásának feltételei a tantárgyfelelős döntése alapján: 

a. Amennyiben az összevetett tudás legalább 75%-ban egyezik, a Bizottság köteles a hallgató 

által kérvényezett kreditet elismerni, ennél alacsonyabb érték esetén a Bizottság mérlegelési 

jogkörére van bízva a döntés. Amennyiben az elismerendő, megfelelő óraszámban oktatott 

tantárgy tananyaga legalább 50%-ban megegyezik az elfogadandó tantárgyéval, de nem éri 

el a legalább 75%-os egyezést, a hallgató köteles különbözeti vizsgát tenni az adott tárgyból. 

(3) A különbözeti vizsga megszervezéséről és lebonyolításáról a tantárgyfelelős gondoskodik. 

 

Hatályos: 2020. január 1. 

 

 

 

Dr. Kvell Krisztián 

A Kreditátviteli Bizottság elnöke 
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1. sz. melléklet  Ikt. Szám: PTE/49309-1/2020 

Ügyintéző: Székelyhidi Lívia 

Pécs, 2020. április 16. 

 

 

Állásfoglalás 

 
A PTE GYTK Kreditátviteli Bizottsága a PROFEX államilag elismert szaknyelvi vizsga 

elismerésére a következő eljárást állapítja meg: 

A PTE hallgatói által teljesített a PROFEX államilag elismert angol illetve német orvosi és 

egészségtudományi szaknyelvi B2 (középfok) ill. C1 (felsőfok) szintű szóbeli és írásbeli 

(komplex) vizsgát a PTE/           /2020 iktatószámú tantárgyfelelősi nyilatkozat alapján, külön 

szakvélemény kérése és mérlegelés nélkül a képzés részeként, az angol, illetve német 

Szaknyelvi szóbeli záróvizsga szóbeli és írásbeli részeként elismeri.  

A Bizottság a kreditek elismeréséről a teljesítés igazolás alapján, határozati formában dönt. 

    

 

 

 

        Dr. Kvell Krisztián       

A Kreditátviteli Bizottság elnöke  
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2.sz. melléklet: Ikt. Szám: PTE/45227-1/2020 

 Ügyintéző: Székelyhidi Lívia 

 Pécs, 2020. április 22. 

 

Dr. Kvell Krisztián részére 

PTE GYTK Kreditátviteli Bizottság 

 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Kijelentem, hogy a vonatkozó magyar jogszabályok alapján a PTE ÁOK és ETK PROFEX 

államilag elismert orvosi és egészségtudományi szaknyelvi vizsga B2 (középfok) illetve a C1 

(felsőfok) szintű szóbeli és írásbeli (komplex) bizonyítványok a kritérium-követelményként 

Karunk kurrikulumában rögzített szaknyelvi záróvizsga követelményeit kielégítik. 

 

Javaslom a fenti képzés teljesítését hitelesen igazoló, PTE GYTK képzésében részt vevő 

hallgatók részére az angol szaknyelvi záróvizsga-írásbeli (OGR-AZV-I) és angol szaknyelvi 

záróvizsga-szóbeli (OGR-AZV-S) tantárgyak elfogadását anélkül, hogy a Kreditátviteli 

Bizottság egyéni kérelmek benyújtása esetén további szakvélemény adását kérné a 

tantárgyfelelőstől abban az esetben, ha a hallgató minden részvizsgát lezárt. 

 

Jelen nyilatkozat visszavonásig érvényes. 

 

 

 

Dr. Warta Vilmos 

egyetemi docens, intézetigazgató 

 

 

 

Kelt: Pécsett, 2020. április 22-én. 
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3.sz. melléklet: 

 

PTE GYTK Kreditátviteli Bizottság 

Tárgy: Szakvélemény az Eduscope- First Aid and 

Reanimation tantárgy elfogadhatóságáról 

Ikt. szám:PTE/            /2020 

Pécs, 2020. április 16. 

 

Tisztelt Kreditátviteli Bizottság! 

 

Kijelentem, hogy az Eduscope International F LLC. American Heart Association Training 

Center által „First Aid and Reanimation” címmel meghirdetett képzések tematikája legalább 

75%-ban megegyezik a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának (PTE 

GYTK) Pharmacy szakán oktatott First Aid (OPR-ESE) kurzus tematikájával. 

Javaslom a fenti képzés teljesítését hitelesen igazoló, PTE GYTK angol nyelvű képzésében 

részt vevő hallgatók részére az First Aid (OPR-ESE) tantárgy elfogadását anélkül, hogy a 

Kreditátviteli Bizottság egyéni kérelmek benyújtása esetén további szakvélemény adását kérné 

a tantárgyfelelőstől.  

 

Jelen nyilatkozat visszavonásig érvényes.  

 

 

 

Prof. Dr. Bogár Lajos 

              Tantárgyfelelős  
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