
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Tanulmányi Osztály 
 

 
 

Levélcím: 4010 Debrecen, Pf. 49. Telefon: (52) 411-226, Fax: (52) 411-226 

 

Iktatószám:     
 

 

 

Teljesített 

tantárgy kódja 

 

Teljesített tantárgy neve 
Teljesítés 

féléve 

Megszer- 

zett 

kredit 

Megszerzett 

érdemjegy 

Kiváltandó 

tantárgy kódja 

 

Kiváltandó tárgy neve 

Szakos tárgy esetén 

az Oktató/Tanszék 

döntése(megf.aláhúzni) 

A döntéshozó 

aláírása 

       IGEN / NEM  

       IGEN / NEM  

       IGEN / NEM  

       IGEN / NEM  

       IGEN / NEM  

       IGEN / NEM  

**A táblázat szükség esetén további sorokkal bővíthető. Ha a tárgyakat az általános tárgyak (szabadon választható kreditek) terhére kívánja elfogadtatni, azt a Kiváltandó tárgy neve oszlopban 

jelezze. 
 

 
 

Engedélyezem: Nem engedélyezem: Megjegyzéssel engedélyezem: 
 
 

 

a Kari Kreditátviteli Bizottság elnöke 

*Melléklet: Leckekönyv, vagy a Neptunból kinyomtatott elektronikus leckekönyv megfelelő oldalának (oldalainak) másolata, a szóban forgó tantárgy(ak) egyértelmű megjelölésével, ha a 

tantárgy(ak) teljesítése a DE-n történt. 

Leckekönyv, vagy a Neptunból/ETRből/stb. kinyomtatott elektronikus leckekönyv megfelelő oldalának (oldalainak) másolata a szóban forgó tantárgy(ak) egyértelmű megjelölésével és hitelesített 

kurzusleírás(ok) más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy(ak) esetén (amennyiben a szak úgy ítéli meg, hogy a döntéshez nem elegendő a leckekönyv másolata). 

Név: …………………………………………………… Neptun kód: …………………… Lakcím: ………..………………………………………………………… 

Szak: ……………………………………………………….… Évf.: ……….  Képzési szint: BA MA OT SZTK Tagozat: nappali levelező 

Tisztelt Kreditátviteli Bizottság! 

Kérem a(z) ………………………………………………………………………. felsőoktatási intézmény …..………… karán ……………………………………….. 

szakon, BA/F MA/E OT SZTK képzésen folytatott tanulmányaim alatt teljesített tantárgy(ak) / kredit(ek) elfogadását** a …………………….félévre. 

Dátum: ………………………………… Aláírás: …………………............................................................ 

KREDITÁTVITELI KÉRELEM TANTÁRGY(AK) ELFOGADÁSHOZ* 

A KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK DÖNTÉSE: 
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**A táblázat szükség esetén ezen oldal többszöri kinyomtatásával bővíthető. Kérjük, az oldalt tűzze hozzá a kérelem első oldalához! 
 

 
 

Engedélyezem: Nem engedélyezem: Megjegyzéssel engedélyezem: 
 
 

 

a Kari Kreditátviteli Bizottság elnöke 

A KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK DÖNTÉSE: 
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 A Kr editátviteli Bizotts ág tájékozta tója a kredi tátviteli kérel mekhez : 

1. A kérelem beadási határideje: a kari kérvénybeadási határidő (a félév beosztás tartalmazza) 

2. Korábbi, felsőoktatási intézményben sikeresen teljesített tantárgy(ak) beszámításával csökkenthető a szakon megszerzendő kreditek száma. 

3.  Fontos tudnivaló , hogy 

a. más felsőoktatási intézményből, más képzésről átvett hallgató csak az átvétel félévében kérheti a tantárgyak DE ZK-n való elfogadását; 

b. a kreditátvitellel elismert kredit és érdemjegy a félévi átlagba nem számít bele, de a félévi teljesített kreditek számába igen, 

c. a Neptunban nem kell felvenni azokat a tárgyakat, amelyekre a kérelem vonatkozik, pozitív döntés esetén a Tanulmányi Osztály munkatársa veszi fel 

a tantárgyakat és akkreditálja azokat, 

d. adott tantárgy(ak)ra vonatkozó elutasító döntés esetén utólagos kurzusfelvételi kérelmet kell a hallgatónak benyújtania a Tanulmányi Osztályra az 

elutasító határozat fénymásolatát mellékelve – ebben az esetben mentesül a különeljárási díj fizetése alól, 

e. a kreditátviteli döntés adott tantárgy esetén akkor pozitív, ha a teljesített és a kiváltandó tantárgyak ismeretanyaga legalább 75%-ban megegyezik, 

f. a teljesített tantárgy elfogadása esetén a kiváltandó tantárgyhoz tartozó – a DE ZK kreditlistájában szereplő – kreditpontot, és a teljesített tantárgy 

érdemjegyét kapja a hallgató (több tantárgy egy tantárgyként való elfogadása esetén az érdemjegyek átlagát egész számra kerekítve), 

4. A kérelem kötelező mellékletei: 

a. a leckekönyv megfelelő oldalának (oldalainak) másolata a szóban forgó tantárgy(ak) egyértelmű megjelölésével, ha a tantárgy(ak) teljesítése a DE-n 

történt, 

b. a leckekönyv megfelelő oldalának (oldalainak) másolata a szóban forgó tantárgy(ak) egyértelmű megjelölésével  és hitelesített kurzusleírás(ok) más 

felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy(ak) esetén (amennyiben a szak úgy ítéli meg, hogy a döntéshez nem elegendő a leckekönyv másolata). 

5. Formai követelmények: 

a. a DE Zeneművészeti Karának Kreditátviteli Bizottsága csak ezt a nyomtatványt fogadja el kérelemként, 

b. a vastagon bekeretezett részek min den pontját ki k ell töltenie a hallgatónak (kivéve a teljesített tantárgy kódját tanegységes tanulmányok teljesítése 

esetén); a hiányosan kitöltött kérelmet a KAB (Kari Akkreditációs Bizottság) elbírálás nélkül visszautasítja, 

c. a kiváltandó tantárgy megfelelő adatait a megfelelő tantervből másolja ki. 

d. több oldalas dokumentumot összetűzve fogadunk el 


