
  
Az alábbi tájékoztatóban összefoglaltuk a tanulmányi kötelezettségére vonatkozó szabályokat. Kérjük, 
figyelmesen tanulmányozza át! 

Teljesítendő kreditek száma 
 
2015/2016-os tanévben vagy ezt megelőzően kezdték meg tanulmányaikat  
Ha arról az államilag támogatott hallgatóról, aki tanulmányait az első évfolyamon 2007 
szeptemberében kezdte meg – majd ezt követően felmenő rendszerben - a tanév végén a kar 
megállapítja, hogy az utolsó két aktív félévben nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben 
előírt kreditmennyiség ötven százalékát (30 kredit), tanulmányait a következő tanévben csak 
költségtérítéses képzésben folytathatja.  
A tanulmányait első évfolyamon 2012 szeptemberében megkezdő – majd ezt követően felmenő 
rendszerben – állami ösztöndíjas és állami részösztöndíjas hallgatót a tanév végén önköltséges 
képzésre kell átsorolni, ha az utolsó két aktív félévében nem szerezte meg az ajánlott tantervben 
előírt kredit ötven százalékát (30 kredit). 
 
2016/2017. tanév I. félévében vagy ezt követően kezdték meg tanulmányaikat 
A tanulmányait a 2016/2017. tanév első félévében megkezdő – majd ezt követően felmenő 
rendszerben – állami (rész)ösztöndíjas hallgatót a tanév végén önköltséges képzésre kell átsorolni, ha 
az utolsó két aktív félévében nem szerezte meg a két félév átlagában a tizennyolc kreditet  vagy nem 
érte el a meghatározott tanulmányi átlagot. Kivételt képez ez alól az az aktív félév, melynek során a 
hallgató külföldi részképzésben vesz részt az intézmény hozzájárulásával. [DE TVSZ 3. § (12/a)] 
 
A 2018 nyarától átsorolásra kerülnek azok a hallgatók, akik nem érik el a 36 kreditet  - függetlenül az 
elért átlagtól -, valamint azok is, akik nem érik el a meghatározott tanulmányi átlagot 
(természettudomány 2,5 – pedagógusképzés 2,75 – műszaki 2,5), függetlenül a megszerzett 
kreditszámtól. 
(súlyozott tanulmányi átlag számítása: a legalább elégséges osztályzatú vagy megfelelt minősítésű 
tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzatából képzett összeget a teljesített kreditek 
összegével osztjuk) 
 
Az önköltséges képzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik, ha az utolsó két 
aktív félévében nem szerzi meg a félévenkénti átlagban 10, összesen 20 minimális kreditértéket.  
A tárgyelfogadási kérelem alapján akkreditált/elfogadott tárgy(ak) kreditértéke nem számítódik bele a 
szerzett/teljesített 20 kreditértékbe.  
 
Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya korábban megszűnt, de az adott képzésre felvételi 
eljárásban újra felvételt nyert, a felvételt követő első két aktív félévében félévenkénti átlagban 10, 
összesen minimálisan 20 kreditértéket kell, hogy teljesítsen ahhoz, hogy állami finanszírozásban 
folytathassa tanulmányait. A tárgyelfogadási kérelem alapján akkreditált/elfogadott tárgy(ak) 
kreditértéke nem számítódik bele a szerzett/teljesített 20 kreditértékbe.  
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