EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Iktatószám: ................................................................................

KREDITELISMERÉSI KÉRELEM

diszciplináris/interdiszciplináris mesterképzési szakra történő felvételi jelentkezéshez
(szakonként*)
A lábjegyzetet is, kérjük, olvassa el figyelmesen!
A jelentkező adatai

Felsőfokú tanulmánya(i)

Neve:

Szak(ok):
1.
2.
3.

Anyja neve:
Születési helye, ideje:

Képzési szint (egyetemi, főiskolai, BA/BSc,
MA/MSc):
1.
2.
3.

Telefon:
E-mail:
A határozatot***

 személyesen veszem át.
 postai úton kérem a következő címre: ........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

A kreditelismerést az ELTE Bölcsészettudományi Kar .............................................................................................................
.......................................................................................................... MA szakjára benyújtott felvételi jelentkezésemhez kérem.
jelentkező aláírása
A jelentkező a fehéren hagyott részeket tölti ki!
Korábbi tanulmányok során elvégzett tanegységek a belépéshez
szükséges .................. kredit elismeréséhez
Ssz.**

kódja

érdemjegye

megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1

tanulmányi
eredményt
kreditigazoló
értéke
kivonat old.sz.

Szakos
Kreditelismerési
Bizottság véleménye
tematika alapján
javaslom***

nem
javaslom***

Szakos
Kreditelismerési
Bizottság véleménye

A jelentkező a fehéren hagyott részeket tölti ki!
Korábbi tanulmányok során elvégzett tanegységek a belépéshez
szükséges .................. kredit elismeréséhez
Ssz.**

kódja

érdemjegye

megnevezése

tanulmányi
eredményt
kreditigazoló
értéke
kivonat old.sz.

tematika alapján
javaslom***

nem
javaslom***

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

A Szakos Kreditelismerési Bizottság .............................. kredit elfogadását javasolja és ez alapján a szakos képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően:****
1.) A jelentkező 2016-os felvételi eljárásban való részvételét javasolja.
2.) A jelentkező 2016-os felvételi eljárásban való részvételét a következő feltételekkel javasolja:
MA képzéssel párhuzamosan .................. kredit elvégzésére kötelezi a beiratkozástól számított két féléven belül.
A hiányzó kreditek elvégzéséhez az itt felsorolt kurzusok teljesítése szükséges (tanegység kódja, neve, kreditértéke):

3.) A jelentkező 2016-os felvételi eljárásban való részvételét nem javasolja, a felvételi eljárásban való részvételhez hiányzó
kreditek megszerzését részismereti képzés keretében javasolja.
Szakos Kreditelismerési Bizottság
elnökének aláírása
....................................................... sz. határozat
Az ELTE BTK Kreditátviteli Bizottsága a 201 ............................... napján megtartott ülésén az alábbi döntést hozta:
Felvételi jelentkezését a fentiekben igazolt ismeretei alapján az ELTE BTK Kreditátviteli Bizottsága
elfogadja/nem fogadja el.****
Az elutasítás indoklása:
A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre van lehetőség, melyet az
ELTE Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságra kell benyújtani (1056 Budapest, Szerb u. 21-23.) a
„Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére” megjelölés mellett.
Nevezett ......................................................................................................... MA szakra jelentkezni jogosult/nem jogosult.****
Budapest, 201 ................................
az ELTE BTK Kreditátviteli Bizottsága
elnökének aláírása
*
**
***
****

Jelentkezési szakonként külön-külön űrlapot kell kitölteni.
Az elvégzést igazoló hitelesített kivonatot (leckekönyv másolat v. teljesítési lap v. kreditigazolás), és a tanegységek tematikáját csatolni kell a kérvényhez. A felsorolt tanegységek azonosítása érdekében a mellékelt tematikákon fel kell tüntetni a táblázat első oszlopában szereplő sorszámot.
Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölni!
A megfelelő választ kérjük aláhúzni!
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