
Tantárgyelfogadás 
(előző felsőoktatási képzésen teljesített tantárgy elfogadtatása jelenlegi képzésen) 

 

 

 
A tantárgyelfogadásra vonatkozó előírások: 

 

- az előző tárgy(ak) kreditpontjai legalább 2/3-a legyenek a kiváltani kívánt tantárgy 

kreditpontjának 

 

- a tematika egyezzen legalább 75 %-ban 

 

- 6 évnél régebbi tantárgy elfogadása nem lehetséges 

 

- egy tantárgyat kiváltására fel lehet használni több teljesített tantárgyat, de egy teljesített 

tantárgy csak egyszer használható fel 

     Ezért érdemes alaposan átgondolni az elfogadási kérelmeket. Ehhez segítséget nyújtanak 

a tantárgyi tematikák: http://www.olkda.med.unideb.hu/node/7 

(kezdés évét kell kiválasztani) 

 
- a tantárgyakat jeggyel fogadják el, az ösztöndíj átlagba a jegy nem számít be, de a 

kreditpontja teljesített kreditnek számít 

 

- a kérvények leadási határideje a 2019/2020/1. félévben 2019. szeptember 16. 12:00 óra, 

utána az intézetek véleményezik, majd az Osztott Képzések Tanulmányi és Kreditátviteli 

Albizottsága (OTKAB) hozza meg a végső döntést a 2. oktatási héten 

(Az érvényes határidő megtalálható a szak honlapján a Hirdetmények menüben.) 

 

- az elfogadott tárgyakat a Tanulmányi Osztály veszi fel a hallgatóknak 

 

 

 

A tantárgyelfogadási kérvény kitöltése: 

 

1. Neptun→Ügyintézés→kitölthető kérvények fül→"AOK  Kreditelfog. kérelem BSc - MSc 

2019/2020/1" nevű kérvény  

 (A félév száma mindig az aktuális félévre utal.) 

 

2. A kérvény kitöltése és Neptunban történő leadása után a kérvényt kérjük kinyomtatni és 

aláírva leadni a Tanulmányi Osztályra vagy feltölteni a kérvényhez mellékletként. 

Nyomtatás: Leadott kérvények fülön a kérvényre kattintva pdf-be töltődik, innen 

nyomtatható. 

 

 

Intézetenként külön kérvényt kell kitölteni, hogy a véleményeztetés során minden érintett 

intézet csak a hozzá tartozó tantárgyakra vonatkozó kérelmeket kapja meg. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olkda.med.unideb.hu/node/7


 

 

 

 

 

Tantárgy-megfeleltetéssel történő elfogadás esetén: 

Aki hasonló tematikájú teljesített tantárggyal szeretne tantárgyat kiváltani, a kérvényben 

pontosan adja meg a teljesített és a jelen képzéshez tartozó tantárgy adatait.  

Feltöltendő dokumentumok: teljesítés igazolása, tematika. 

 

 

Szabadon választható kreditpont esetén: 

Aki előző képzésen többletként teljesített ill. félbehagyott képzésen teljesített tantárgyat 

kíván elfogadtatni szabadon választható kreditpontként, az előző képzésre vonatkozó 

helyen sorolja fel az elfogadtatni kívánt teljesített tantárgyakat,  a jelenlegi képzésre 

vonatkozó helyen csak a "szabadon választott" értéket kell beállítani.  

Feltöltendő dokumentumok: tárgyteljesítés és többlet-teljesítés vagy képzés 

megszakításának igazolása. 

Ezt a fajta kreditelismerést érdemesebb a képzés utolsó félévére hagyni, amikor már 

látszik, hogy van-e szükség még szabadon választható kreditpontra az abszolutóriumhoz. 

 

 

 

 

Fontos!  

Az elismert kreditek az érdemjegyekkel együtt beszámításra kerülnek a tanév végi 

ellenőrzésnél figyelembe vett teljesített kredit és súlyozott tanulmányi átlag számításakor. 
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