HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ
a más felsőoktatási intézményből az ELTE osztatlan tanárképzésére történő átjelentkezéshez
A más felsőoktatási intézményből a Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanárképzésére történő
átjelentkezés feltételeit az ELTE SZMSZ. II. köt. Hallgatói Követelményrendszer 34/A § 4. bekezdése
szabályozza.
Ez alapján a hallgató akkor kérelmezheti átvételét osztatlan tanárképzésre, amennyiben osztatlan
tanárképzésén rendelkezik legalább két lezárt félévvel, tanulmányai során teljesített félévente legalább
15 kreditet, nem állnak fel a korábbi felsőoktatási intézményben az elbocsátás feltételei, valamint
ha átvételét tanulmányi és személyi körülményei indokolttá teszik. Az átvételről a képzést gondozó
kar oktatási és tanulmányi dékánhelyettese dönt.
Az átvételi kérelemhez a következő dokumentumokat szükséges benyújtani:
 kitöltött átvételi kérelem a más felsőoktatási intézményből az ELTE osztatlan tanárképzésére
történő átjelentkezéshez – a formanyomtatvány letölthető a http://www.btk.elte.hu/urlapok
oldalról.
 érvényes, 30 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony-igazolás, melyben azt is igazolják, hogy a
hallgató nem áll fegyelmi eljárás alatt és nem állnak fenn nála az elbocsátás feltételei.
 hitelesített leckekönyv-kivonat
 a már elvégzett, államilag finanszírozott félévekről szóló igazolás
 nem magyar állampolgár esetén az állami támogatás igénybevételére jogosító okirat
 azon okmányok fénymásolata, melyeket a felvételi eljárás során csatolni kellett a jelentkezéshez
 szakfelelős javaslata az átvételi kérelemhez – a formanyomtatvány letölthető a
http://www.btk.elte.hu/urlapok oldalról.
 az elvégzett tanulmányokra vonatkozó kitöltött „Kreditátviteli kérelem”, melyhez csatolni kell a
leckekönyv hitelesített másolatát és a korábbi szakon teljesített tanegységek leírását,
tematikáját.
A kreditátviteli kérelem nyomtatvány kitöltésénél a korábban elvégzett tanegységek mellé fel kell
tüntetni az osztatlan tanárképzés mintatanterve alapján azokat a tanegységeket, melyek tematikája
a korábbi tanulmányokkal megegyezik.
A nyomtatványnak tartalmaznia kell a kreditfelelősök aláírását, százalékos egyezést valamint
tanszéki/intézeti pecsétet. Az osztatlan tanárképzés kreditfelelőseinek listáját megtalálja a kari
honlapon (http://www.btk.elte.hu/urlapok).
A kérelmeket az őszi félévben február 1-jéig , míg tavaszi félévben július 1-jéig kell leadni a
Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Hivatalának fsz. 14. irodájában. A határidők jogvesztő határidők,
melyek elmulasztása esetén a mulasztás okát igazoló dokumentummal sem fogadható el a kérelem. A
formanyomtatványt és a csatolandó dokumentumokat az adott képzést gondozó karon kell leadni - a
tanári szakpárok karok közötti felosztása „Az egyes osztatlan tanárképzéseket gondozó karok” c.
dokumentumban található a http://www.elte.hu/dokumentumok/szmsz#szmsz2 oldalon.
Az átvétellel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel Gali Diána Zsuzsánna tanrendi referenshez
(gali.diana@btk.elte.hu ) és Hegyi Zsófia tanárképzési referenshez (hegyi.zsofia@btk.elte.hu )
fordulhatnak.
Szolgáltatási díjak:
Átvételi kérelem benyújtása esetén fizetendő díj: 8.000,- forint.
Kreditbefogadási kérelem benyújtása esetén fizetendő díj: 10.000,- forint/alkalom.

