HÁNY KREDITET AJÁNLOTT TELJESÍTENI FÉLÉVENTE, ÉVENTE?
Ahhoz, hogy a hallgató (tagozattól függetlenül) a képzési idő alatt megszerezze a diploma
megszerzéséhez szükséges kreditszámot, félévente átlagosan 30 kredit teljesítése ajánlott. A 30
kredit a szakos és az egyéb, intézményi szabadon választható kurzusok kreditszámát is tartalmazza.
A tanévben (vagy jogviszony szüneteltetés esetén az utolsó két aktív félévben)

1. államilag támogatott (2011 szeptemberében, vagy azelőtt kezdett) és állami ösztöndíjas
(legkésőbb 2015 szeptemberében kezdett) hallgatónak összesen legalább 30
kreditet (= az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább ötven százalékát) kell
megszereznie. Ha a hallgató az utolsó két aktív félévben a 30 kreditet nem szerezte meg,
tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja.
2. 2016 szeptemberében kezdett állami ösztöndíjas hallgatónak összesen legalább 36
kreditet (= két utolsó aktív félév átlagában 18 kreditet) kell megszereznie. Ha a hallgató
az utolsó két aktív félévben a 36 kreditet nem szerezte meg, és nem érte el a
szabályzatban megállapított tanulmányi átlagot, tanulmányait a következő tanévben
csak önköltséges képzésben folytathatja. (Kivételt képez az a félév, amelyben a hallgató
az intézmény hozzájárulásával külföldi részképzésben vett részt.)
A 345/2015. (XI. 19.) Kormányrendelet (Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz) a 36 kredit
teljesítése mellé az alábbi tanulmányi átlag elérését is előírja az állami ösztöndíjas státuszt
megtartásához:
•2016. szept. 15től: 2,5;
•2017. szept. 15től: 2,75;
•2018. szept. 15től: 3,0;
•2019. szept. 15től: 3,25;
•2020. szept. 15től: 3,5.
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Tanulmányi ösztöndíjra az állami ösztöndíjas, nappali tagozatos hallgatók jogosultak külön
pályázat nélkül, az előző félévi tanulmányi eredményük alapján.
Az egyetemre első alkalommal beiratkozott hallgató a beiratkozását követő első félévben
tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.
A hallgatók akkor részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban, ha az előző félévben legalább 20
kreditet, ezen belül legalább 15 szakmai kreditet szereztek, valamint teljesítették a tanulmányi
ösztöndíjra vonatkozó, tanulmányi és vizsgaszabályzatban szereplő feltételeket. Külföldi
felsőoktatási intézményben teljesített félév esetén a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság feltétele
az adott intézményben összesen 15 kredit teljesítése.

