
DEBRECENI EGYETEM  Iktatószám: ____________ 

____________________________ 

ÁTVÉTELI KÉRELEM 

ALAPKÉPZÉSI SZAKRÓL OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAKRA

283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről 8. § (3) 

bekezdésének értelmében az alapképzésre felvett hallgató az alapképzés szakterülete szerinti osztatlan tanárszakra a 

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kérheti átvételét. Az átvétel során a 

felsőoktatási intézmény dönt arról, hogy melyik tanárszakkal párosítva vehető fel a tanárszak és meddig, milyen feltételekkel 

kell a hiányzó krediteket összegyűjteni. 

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 15. § (7) (c) bekezdése szerint átvételi kérelmet az alapképzés 

szakterülete szerinti osztatlan tanárszakra abban az esetben adhat be a hallgató, ha két lezárt félév után az adott szak 

legalább 45 kreditjét teljesítette. A teljesített krediteknek az új képzésbe való beszámíthatóságát a kreditellenőrzési 

bizottság dönti el. Az átvétel előfeltétele, hogy a felvenni kívánt tanári szak az aktuális felvételi eljárásban meghirdetésre 

került, továbbá, hogy a hallgató az aktuális felvételi eljárásban rögzített követelményeknek eleget tett (pl. emelt szintű 

érettségi, alkalmassági vizsga, nyelvvizsga). Az osztatlan tanárszakra való átvételt a 4. sz. kari sajátosságokat tartalmazó 

melléklet további feltételhez kötheti.  

NÉV: _______________________________________________________________________ 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: __________________________________ NEPTUN KÓD: ____________ 

TELEFONSZÁM, E-MAIL: ________________________________________________________ 

A kérelem tárgya – átvételi kérelem alapképzési szakról osztatlan tanárképzési szakra 

___________________________________________________________ alapképzési szakról 

___________________________________________________ osztatlan tanárképzési szakra. 

Debrecen, 20____________________ 

____________________________ 

  a hallgató aláírása 

__________________________________ 

a leadandó szak szakfelelősének aláírása 

________________________________________ 

a felveendő szak szakfelelősének aláírása 

HATÁROZAT 

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 15. § (7) (c) bekezdésében 

meghatározott átvételi feltételeknek a hallgató eleget tett/nem tett eleget, ezért a szakváltási 

kérelmet engedélyezem/nem engedélyezem. 

Debrecen, 20____________________ 

P.H. 

____________________________ 

     a dékán aláírása 



FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE ALAPKÉPZÉSI SZAKRÓL OSZTATLAN

TANÁRKÉPZÉSI SZAKRA TÖRTÉNŐ ÁTJELENTKEZÉS ESETÉN

A.) A hallgató tölti ki! 

A JELENLEGI ALAPKÉPZÉSI SZAKRA VONATKOZÓ ADATOK 

A felvétel éve 

A KÉRELMEZETT OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAK MEGNEVEZÉSE 

_________________________________________________________________________________

B.) A pályaalkalmassági vizsgálatra felkért bizottság tölti ki! 

A PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT EREDMÉNYE 

A hallgató az előírt pályaalkalmassági vizsgálat vizsgálaton megjelent/nem jelent meg. 

A hallgató a pályaalkalmassági vizsgálat bizottságának határozata értelmében alkalmas/nem alkalmas. 

Debrecen, 20 _____________________ 

_______________________________________ 

a bizottság elnökének aláírása 

C.) A Tanulmányi Osztály tölti ki! 

20__/__/1. 20__/__/2. 

Felvett kreditek száma 

Teljesített kreditek száma 

Ösztöndíjátlag 

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 

Benyújtott dokumentum A dokumentum megléte 

Érettségi bizonyítvány 

Érettségi tanúsítvány 

Kreditigazolás (az adott félévekről) 

Debrecen, 20 ________________ 

_______________________________________ 

a tanulmányi osztály vezetőjének aláírása 

ÁLLÁSFOGLALÁS 

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 15. § (7) (c) bekezdésében meghatározott átvételi 

feltételeknek a hallgató eleget tett/nem tett eleget, ezért a szakváltási kérelmet támogatom/nem támogatom. 

Debrecen, 20____________________ P.H. 

____________________________ 

         a tanárképzési főigazgató aláírása 

FŐTÁRGY TANÁR VÉLEMÉNYE: 

____________________________ 
főtárgy tanár aláírása




