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

KREDITELISMERÉSI KÉRELEM

a bölcsészettudomány diszciplináris MA szakra történő felvételi jelentkezéshez (szakonként*)
A lábjegyzetet is kérjük figyelmesen elolvasni!
A jelentkező adatai

Felsőfokú végzettsége(i)

Neve:

Szak/szakok:

Anyja neve:
Születési helye, ideje:

Képzési szint (egyetemi, főiskolai, BA/BSc,
MA/MSc):

Telefon:
E-mail:
A határozatot***

 személyesen kérem.
 postán kérem, a következő címre: ...............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

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

kódja

leckeérdemkönyv
jegye
old.sz.

megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1

Szakos Kreditelismerési
Bizottság véleménye
kreditértéke

tematika egyezése alapján
egyezés
%-ban

nem
javaslom***
javaslom***
(75%-tól)
(74%-ig)

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

kódja

leckeérdemkönyv
jegye
old.sz.

megnevezése

Szakos Kreditelismerési
Bizottság véleménye
kreditértéke

tematika egyezése alapján
egyezés
%-ban

nem
javaslom***
javaslom***
(75%-tól)
(74%-ig)
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24.

A Szakos Kreditelismerési Bizottság ............................... kredit elfogadását javasolja.
1.) Az elfogadásra javasolt kreditek alapján a jelentkező 2014-es felvételi eljárásban való részvételét javasolja.****
2.) A jelentkező 2014-es 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, kreditértéke):

3.) A jelentkező 2014-es felvételi eljárásban való részvételét nem javasolja, a felvételi eljárásban való részvételhez
hiányzó kreditek megszerzését részismereti képzés keretében javasolja.****
a 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:
Felülvizsgálati kérelmet a határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Kar Oktatási és tanulmányi ügyekért
felelős dékánhelyetteséhez lehet benyújtani!
Nevezett ................................................................................................................... szakra jelentkezni jogosult/nem jogosult****.
Budapest, 201...................................
az ELTE BTK Kreditátviteli Bizottsága
elnökének aláírása
*
**

***
****

Jelentkezési szakonként külön-külön űrlapot kell kitölteni.
Az elvégzést igazoló leckekönyv fénymásolatát és a tanegységek tematikáját csatolni kell a kérvényhez. A felsorolt tanegységek azonosítása érdekében a mellékelt
tematikán fel kell tüntetni a táblázat első oszlopában szereplő sorszámot. Abban az esetben, ha a DE, az ELTE, az ME, a PPKE, a PTE, vagy az SZTE Bölcsészettudományi Karain szerezte végzettségét, tematikát nem szükséges csatolni!
Kérjük a megfelelő választ X-szel jelölni!
A megfelelő választ kérjük aláhúzni!
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