Tájékoztató a külföldi részképzésben résztvevő hallgatók részére
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatályos részei
44. § A nemzetközi vagy intézményi megállapodások alapján ösztöndíjas külföldi
részképzésen résztvevő hallgatókra /továbbiakban: külföldi részképzés/ – ha a képzés szerint
illetékes Kar jelen szabályzathoz fűzött kiegészítő rendelkezéseiben másként nem rendelkezik
– a jelen szabályzat rendelkezéseit a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
45. § (1) Erasmus ösztöndíjra a hallgatók a pályázati kiírásban – illetve a hallgató képzése
szerint illetékes Kar jelen szabályzathoz fűzött kiegészítő rendelkezéseiben – meghatározott
feltételekkel pályázhatnak.
(2) A pályázati felhívást a hallgató képzése szerint illetékes Kar teszi közzé.
(3) A pályázat benyújtásának helyét, módját, és határidejét a pályázati felhívás tartalmazza.
46. § (1) Az Erasmus ösztöndíjas hallgatók adatait – félévenként, a bejelentkezési időszak
végéig – az illetékes kari szervezeti egység hivatalból viszi fel a Neptun mobilitási felületére.
47 § (1) Az Erasmus ösztöndíjat elnyert hallgatónak a külföldi részképzés időtartamára is
aktív félévre kell bejelentkezniük – legalább egy – az Egyetemen folytatott képzésükben. A
külföldi részképzésben való részvétel nem zárja ki, hogy a hallgató aktív tanulmányi
félévében a hazai képzésében is vegyen fel tárgyakat, amennyiben ezeket az általános
szabályok szerint teljesíteni tudja. Külföldi részképzésére tekintettel a hallgató az általános
szabályok szerint jogosult kedvezményes tanrendet igényelni.1
(2) Az Erasmus ösztöndíjat elnyert hallgató külföldi részképzése idején köteles félévente
legalább 15 kreditet teljesíteni, beleértve a külföldi részképzésből a hazai képzésben
ugyanazon tanulmányi félévre elismert krediteket is.
(3) A külföldi részképzésben való részvétel nem mentesíti az állami ösztöndíjas hallgatót az
önköltséges képzési formára történő átsorolás alól, amennyiben egymást követő két
aktív félévében az ajánlott kreditmennyiség legalább felét – 30 kredit – nem szerzi meg,
beleértve a külföldi részképzésből a hazai képzésben ugyanazon tanulmányi félévre elismert
krediteket is.
48. § (1) Az Erasmus pályázat meghirdetésekor közzétehető azon tantárgyak listája, amelyek
a külföldi partnerintézményekben történő felvételük esetén – a Kreditátviteli Bizottság
előzetes állásfoglalása alapján – beszámíthatók a hallgató képzésébe.
(2) Olyan külföldi felsőoktatási intézményben meghirdetett tantárgyak tekintetében, amelyek
az (1) bekezdés értelmében nem minősülnek automatikusan elismerendőnek, a hallgató
tavaszi félévben április 15-ig, őszi félévben pedig november 15-ig kérheti a KÁB előzetes
állásfoglalását. A KÁB előzetes pozitív állásfoglalása esetén a kreditátviteli eljárás
az általános szabályok szerint mellőzhető.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben nem szabályozott esetben, a külföldi részképzésben
vendéghallgatóként teljesített tárgyak hazai képzésre való elismertetése kreditátviteli
eljárásban történhet.
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FONTOS VÁLTOZÁS! A kedvezményes tanrend (pl.: vizsgaidőszakon kívüli vizsgázás lehetősége) nem
automatikusan illeti meg a külföldi részképzésben résztvevő hallgatót, hanem azt a Tanulmányi Bizottságtól kell
kérvényezni a külföldi részképzést megelőző félévben vagy legkésőbb a külföldi részképzést érintő félév első
tanulmányi hónapjáig.
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49. § (1) A hallgató külföldi részképzésben töltött tanulmányi félévét a Tanulmányi
Osztály –az általános szabályoktól eltérő módon – lehetőség szerint, de legkésőbb október
15-ig, őszi félévét pedig legkésőbb március 15-ig zárja le.
(2) A hallgató köteles az Erasmus program keretében külföldön teljesített tárgyainak
teljesítéséről szóló igazolást hazaérkezését követően öt napon belül, de tavaszi félévet
követőn legkésőbb október 1-ig, őszi félévet követőn pedig legkésőbb március 1-ig
eljuttatni az illetékes kari szervezeti egység részére. Az igazoláshoz – amennyiben
rendelkezésre áll – mellékelni kell a Kreditátviteli Bizottság esetleges előzetes állásfoglalását
a beszámíthatóság tekintetében.
(3) Amennyiben a hallgató külföldi részképzés keretében teljesített olyan tantárgyat kíván
a tárgyfélévre nézve elfogadtatni, amely nem esik automatikus elismerés alá, illetve
amelyre nézve nem rendelkezik a Kreditátviteli Bizottság előzetes pozitív
állásfoglalásával, úgy a tavaszi félévet követőn legkésőbb október 1-ig, az őszi félévet
követőn pedig legkésőbb március 1-ig nyújthat be kreditátviteli kérelmet az általános
szabályok szerint. A határidő elmulasztása esetén a tantárgy csak a hallgató valamely
következő aktív félévére nézve ismerhető el, ha a kreditátvitel általános feltételei szerint
megfelel a hallgatóra vonatkozó tanrend valamely kötelező vagy kötelezően választható
tárgyának.
(4) Külföldi részképzésen teljesített tárgy szabadon választható tárgyként annak
tényleges külföldi teljesítését követő tanulmányi félévben nem ismerhető el.
50. § (1) A külföldi részképzésben teljesített olyan tantárgyat, amely a kreditátvitel szabályai,
illetve a Kreditátviteli Bizottság előzetes állásfoglalása, vagy egyedi határozata alapján
megfelel a hallgató hazai képzésének tantervében szereplő valamely kötelező, kötelezően
választható, illetve szabadon választható tárgynak, amelyet tanulmányi során a hallgató még
nem teljesített, a hallgató hazai képzésének tanterve szerinti tárgynévvel és kreditértékkel kell
elfogadni.
(2) A külföldi részképzésben teljesített olyan tantárgyat, amely a hallgató hazai képzésének
tantervében szereplő egyetlen kötelező, kötelezően választható, illetve szabadon választható
tárgynak sem feleltethető meg, két kredit értékű szabadon választható tárgyként kell
elismerni, és a Neptun rendszerben, illetve a hallgató leckekönyvében technikai tárgynév
alkalmazásával rögzíteni. Szabadon választható tárgyként a jelen szabályok alkalmazásával
legfeljebb a félévi ajánlott kreditmennyiség2 eléréséig ismerhetők el tantárgyak. A jelen
szabály alapján elismert tantárgyak eredeti nevét a Neptun rendszerben kell rögzíteni.
(3) A hallgató által már teljesített tantárgyat külföldi teljesítés alapján elismerni nem lehet.
(4) A külföldi részképzésben teljesített, és elismert tantárgy minősítése tekintetében kétség
esetén a Kreditátviteli Bizottság dönt.
51. § (1) A hallgató a részképzést követő félévben akkor is bejelentkezhet aktív félévre, ha
a külföldi részképzésben töltött féléve – a jelen szabályzat rendelkezései szerint – még nem
került lezárásra.
(2) Amennyiben a hallgató olyan tantárgyat kíván felvenni, amelynek valamely, az előző –
külföldi részképzésben töltött – félévben teljesítendő tantárgy előfeltételét képezi, de
előző féléve – a jelen szabályzat rendelkezései szerint – még nincs lezárva, úgy a ráépülő
tantárgy felvételét akkor kérheti a Tanulmányi Osztálytól, amennyiben
a) az előfeltételt képező tárgyra nézve a Kreditátviteli Bizottság előzetes pozitív
állásfoglalásával rendelkezik, és
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Félévi ajánlott kreditmennyiség: 30 kredit
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b) ezt még az újabb félév tárgyfelvételi időszaka előtt megküldi a Tanulmányi
Osztálynak, írásban kérve egyúttal az előfeltétel tárgynak a külföldi részképzés félévére való
felvételét, valamint a ráépülő tárgynak a következő félévre való felvételét.
(3) Amennyiben az előfeltételnek minősülő tantárgynak a külföldi részképzés félévére
vonatkozó elismerése nem történik meg a külföldi részképzés félévének jelen szabályzat
szerinti határidőben történő lezárásáig, úgy a Tanulmányi Osztály mind az előfeltételt képező
tárgyat, mind a ráépülő tárgyat törli.
BTK kari kiegészítő rendelkezések:
21. § A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 44. § alapján nemzetközi vagy intézményi
megállapodások alapján ösztöndíjas külföldi részképzésen résztvevő hallgatókra a
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a jelen szabályzat rendelkezéseit az ebben a
paragrafusban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
a) A külföldi részképzés ideje alatt esetlegesen felvett hazai tantárgyak óralátogatási
kötelezettsége a részképzés időtartamában a hallgatóra nem vonatkozik. Ez a felmentés
nem mentesíti a bejelentkezés és tárgyfelvétel általános szabályai alól.
b) Amennyiben a részképzés tanulmányi félévét követő tanulmányi félévben olyan
előfeltételes tárgyat kíván felvenni a hallgató, melynek előfeltételét a részképzés
félévében teljesíti, e szándékát legkésőbb a regisztrációs hét végéig köteles jelezni
tanulmányi előadójának.
c) A hallgató a részképzést követő félévben lezáratlan leckekönyvvel is bejelentkezhet
aktív félévre.
Kreditátvitel külföldön elvégzett tantárgyak esetében:
Kreditelismertetés két módja ERASMUS ösztöndíjjal rendelkező hallgatók esetében:
1.
2.

Egy itt tanult tanegységnek megfeleltetni a kint elvégzett kurzust
Szabadon választható tantárgyként elismeri a kint elvégzett kurzust
(Erasmus 1., Erasmus 2., Erasmus 3., - kreditértéktől függően)

A külföldön elvégzett tantárgyak elismertetésének menete a hagyományos kreditátviteli
eljárással megegyező:
Kérelmet kizárólag a Bizottság által rendszeresített kérvényen lehet benyújtani, amelynek
űrlapja megtalálható a Kar honlapján (https://btk.ppke.hu/hallgatoinknak/kerelmeknyomtatvanyok).
Az űrlap három részre tagolódik:
1. a hallgató által kitöltendő,
2. a véleményező oktató (szakfelelős, tárgyfelelős, intézetvezető) által
kitöltendő,
3. KÁB által kitöltendő részből.
A Kreditátviteli Bizottság részére csak azon kérvények továbbíthatók, melyeken az 1. és 2.
rész (hallgató által kitöltendő illetve véleményező oktató által kitöltendő) pontosan és
hiánytalanul kitöltésre került.
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