
1 

A Tanulmányi Bizottság a hallgató indokolt kérelmére az adott félévre kedvezményes tanulmányi rendet 

és/vagy vizsgarendet adhat. Kedvezményes tanulmányi rendre az a hallgató kaphat engedélyt, aki 

- az adott félévben külföldi felsőoktatási intézményben részképzésen vesz részt államközi vagy 

egyetemközi ösztöndíj program alapján, a külföldi tartózkodás idejére, 

- különös méltánylást érdemlő esetet (szülés, családi indok) igazol és az addig teljesített félévekre 

előírt kreditek legalább 80%-át teljesítette. 

Nem részesülhet kedvezményes tanulmányi rendben az a hallgató, aki 

- magánúton, munkavállalóként vagy munkahelyi kiküldetésben tölti külföldön a félévet, 

- nappali tagozatos hallgatóként tanítási gyakorlatát tölti, vagy munkát vállalt, 

- párhuzamos képzésben vesz részt, 

- levelező tagozatos hallgató. 

a. Tanítási gyakorlat, súlyos betegség esetén a hallgató az óralátogatás egy része alól kérhet felmentést 

az adott Intézet, Tanszék vezetőjétől, ha a hiányzás mértéke túllépi a szabályzatban meghatározott 

mértéket. Súlyos betegség esetén, ha a hiányzások száma meghaladja az órák számának 50%-át, a 

hallgató a félév utólagos passziválásának lehetőségével élhet a szabályzatban leírtak szerint. 

b. A kedvezményes tanulmányi renddel rendelkező hallgató hivatalos külföldi kinn tartózkodása idején 

mentesül az órák látogatásának kötelezettsége alól, az egyéb indok alapján kedvezményes 

tanulmányi rendre jogosult hallgató esetében azonban a kedvezményes tanulmányi rend nem jelenti 

egyben az óralátogatás alóli teljes mentességet.  

Mindkét esetben a kedvezményes tanulmányi rendre és/vagy vizsgarendre jogosult hallgató az 

aktuális félévre felvett tantárgyainak/kurzusainak listáját – a pozitívan elbírált kérelmének 

fénymásolatával együtt – köteles az Intézetnek, Tanszéknek megküldeni, amely lista alapján az 

Intézet, Tanszék vezetője – konzultálva az adott oktatókkal – rendelkezik az egyes 

tantárgyak/kurzusok teljesítésének módjáról, írásban informálva erről a hallgatót, az érintett 

oktatókat és az engedélyezőt.  

c. A kedvezményes tanulmányi rend, illetőleg vizsgarend iránti indokolt kérelmet legkésőbb az adott 

szorgalmi időszak második hetének végéig kell benyújtani az erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon, mely a kari honlapról tölthető le. A kitöltött nyomtatványhoz csatolni kell a 

kérelmet alátámasztó dokumentumok fénymásolatát. A mellékletekkel nem rendelkező, illetőleg 

hiányosan kitöltött kérelmeket a TB érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.   

d. Amennyiben a kedvezményes tanulmányi rendre illetve vizsgarendre okot adó körülmény év közben 

merült fel, az ok felmerülésétől számított 8 napon belül jogosult a hallgató a kedvezményes 

tanulmányi rend és/vagy vizsgarend iránti kérelmet benyújtani a b) pontban meghatározott formai 

követelmények szerint.  

e. A kedvezményes tanulmányi és kedvezményes vizsgarend iránti kérelem külön-külön is benyújtható. 

A TB jogosult arra, hogy a kedvezményes tanulmányi és vizsgarendet igénylő hallgatót kizárólag 

kedvezményes tanulmányi rendben illetve kizárólag kedvezményes vizsgarendben részesítse. 

Kizárólag kedvezményes tanrendre jogosult hallgató a vizsgák letételére vonatkozóan semmilyen 

kedvezményben nem részesülhet. 

f. A kedvezményes tanulmányi rendet illetőleg kedvezményes vizsgarendet megadó engedély 

visszavonható, ha 

   - a kérelmet alátámasztó ok megszűnik, 

   - a hallgató ezt kéri, 

- bebizonyosodik, hogy a kérelem megadása érdekében a hallgató valótlan adatokat 

szolgáltatott a TB-nek. Ebben az esetben a hallgató ellen fegyelmi eljárást kell 

indítani. 

g. Kedvezményes tanulmányi rendre és/vagy kedvezményes vizsgarendre jogosult hallgató a félév 

végén nem teljesített tantárgyak és vizsgák alapján kirótt térítési díjak befizetése alól nem mentesül.  

A nyomtatvány neve: Egyéni tanrend, egyéni vizsgarend kérelmezése. 

 


