DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI OSZTÁLY
Levélcím: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. Telefon: (52) 512-900/62239, Fax: (52) 412-336

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP
AZ 50 KREDITES MODULOK FELVÉTELÉHEZ
(beküldendő 2021. április 15. 12.00 óráig a Tanulmányi Osztályra
a kustar.katalin@arts.unideb.hu email címre,
vagy postai úton a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. levelezési címre)
A hallgatóknak a jelentkezés lezárulása után április 30-ig van lehetőségük az esetleges módosításokra. Új képzési formát
felvenni csak a következő tanév tavaszi szemeszterében lehet. A hallgatóknak a diploma megszerzéséhez egy 50 kredites
képzést teljesíteni kell, nem elegendő többféle félbehagyott képzésből összeszedni a megfelelő kreditszámot.

Név:
Neptun-kód:
Alapszak:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________ Évfolyam: ___________________

A rangsor oszlopban jelölje 1-től max. 6-ig, hogy milyen sorrendben szeretne bejutni a megjelölt modulokra!
Első helyre rangsorolja azt a képzést, amelyet leginkább választani szeretne! Ha minorokat és specializációkat is bejelölt, a rangsorolást a
modulok típusától függetlenül tegye meg!
Ha két 50 kredites képzést kíván egyszerre elkezdeni, vagy már meglévőhöz választ egy másikat, mindkettőt jelölje 1. számmal és a második
50 kredites képzés mellé tegyen egy X jelet a költségtérítéses oszlopba!
A Mediterrán Európa (neolatin kultúrák) specializációt csak egyszer írja be az összesítő adatlapra nyelvtől függetlenül!

A választott 50 kredites modul:
Típus:

Megnevezés:

Rangsor:

Költs. díj
ellenében:

Minor szak:

Specializáció:

Felsőbb éves hallgató nyilatkozata:
 már van korábban választott 50 kredites modulom, annak megnevezése:


második 50 kredites modul választása esetén:
1. az előző 50 kredites modullal párhuzamosan kívánom a képzést folytatni:
2. az előző 50 kredites modult cserélem le az újonnan választottra:




Nyilatkozat: Aláírásommal tudomásul veszem, hogy
a) az 50 kredites képzés képzési ideje négy félév (ennél rövidebb idő alatti végzéshez a Tanulmányi Bizottság engedélye kell);
b) a két 50 kredites képzés párhuzamos végzése vagy zárt szak mellé választott 50 kredites résztanulmányok esetén a kar által
meghatározott költségtérítési díjat kell fizetnem, melynek összege az alapszakok költségtérítéseihez aránylik (a 2021/22-es
tanévben: 72.000 Ft/félév);
c) amennyiben a szorgalmi időszak második hetének végéig nem adom le a választott második 50 kredites képzést, a Kari
Tanács határozata alapján az első féléves költségtérítési díjat köteles vagyok megfizetni;
d) mesterszakos képzésbe csak lezárt alapszakos (BA) tanulmányok után lehet bekerülni; ha a második specializáció/minor túlnyúlna a képzési időn, két választásom van: a) leadni a második 50 kredites modult és befejezni az alapszakot b) plusz
félév(ek) teljesítésével befejezni a második 50 kredites modult is, és utána befejezni az alapszakot.

Dátum: 20__. _______________ _____.
a hallgató aláírása

