SZTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYES VIZSGAREND KITÖLTÉSÉHEZ
MODULO
Az űrlapot a BTK hallgatói tölthetik ki.
Akkor töltse ki, ha kedvezményes vizsgarendet szeretne kérni.
Minden tárgyhoz külön kérvényt szükséges beadni!
Kitöltéskor válassza ki, hogy melyik képzésben (szakon) szeretne kedvezményes vizsgarendet.
Töltse ki, hogy melyik tanév, mely félévére kéri a kedvezményes vizsgarendet.
Töltse ki értesítési címét és a rovatba írja be e-mail címét is.
A Kurzus rovatban jelölje ki azt a tárgyat, amelyre kedvezményes vizsgarendet kér!
Az Indoklás rovatban röviden írja le, hogy mivel indokolja kérvényét!
A Vizsgaidőszak vége rovatban jelölje meg azt a dátumot, ameddig a vizsga teljesítésére haladékot kér!
A tavaszi szemeszterhez kapcsolódóan szeptember 1. és október 15. között, az őszi szemeszterhez kapcsolódóan február 1. és
március 15. között kérhet időpontot.
A halasztott vizsga teljesítésének pontos időpontjáról érdemes előzetesen egyeztetni a vizsgáztató oktatóval!
A kérelmet minden esetben indokolni kell, a melléklet rovatba kötelező feltölteni a kérelem jogosságát igazoló dokumentum
(külföldi ösztöndíj igazolása, orvosi igazolás, munkáltatói igazolás, stb.) színes digitális képét! Az eredeti dokumentumról készült
fekete-fehér kép nem fogadható el, ilyen esetben a kérelem érvénytelen. Több melléklet feltöltését a [+] gomb megnyomásával
végezheti.
FIGYELEM!
Hiányos vagy nem megfelelő mellékletek feltöltése esetén a kérelmet a Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztálya és Tanulmányi Bizottsága formai
okokból elutasítja.
Beadás után a beadvány későbbi megtekintésével tájékozódhat beadványának sorsáról. (Feldolgozási napló)
A kérvény kitöltése előtt olvassa el az alábbi tájékoztatót.
Az egyetemi tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezése a kedvezményes tanulmányi rendről:
”9. Felmentés egyes tanulmányi kötelezettségek teljesítése alól Kedvezményes tanulmányi rend
A kar a hallgatónak kérelemre kedvezményes tanulmányi rendet engedélyezhet, ha a hallgató méltánylandó okból nem tud a tantervben előírt módon
tanulmányi kötelezettségének eleget tenni. A kedvezményes tanulmányi rend, feltételes vagy feltétel nélküli – felmentést jelenthet többek között a kötelező
foglalkozások látogatása, vizsgák vizsgaidőszakon belül történő teljesítése alól, lehetőséget nyújthat évközi kötelezettségek szokásostól eltérő teljesítésére vagy
azok kiváltására. A kedvezményes tanulmányi rend nem jelenthet felmentést a képesítési követelményekben foglaltak, félév- vagy évzáró számonkérés,vizsga,
záróvizsga (vagy annak egy része) letétele, szakdolgozat megírása és megvédése alól. A kedvezményes tanulmányi rend tárgyanként külön feltételhez köthető.
9. 2. A hallgató az egyetemen folytatott tanulmányai során, egy szakon legfeljebb két félévben folytathatja tanulmányait kedvezményes tanulmányi rend
szerint”.
A BTK tanulmányi ügyrendjének rendelkezései a kedvezményes tanulmányi rendről:
”1. A kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó engedélyt az érintett oktatók és a szakgazda előzetes írásos javaslata alapján – azaz szakmai felelősségével –
adhatja meg a TB. Ennek birtokában – az engedély tartalmától függően – a hallgató a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól teljes vagy részleges
felmentésben részesülhet, vizsgát a vizsgaidőszak előtt is letehet, a soron következő oktatási időszak tárgyait leckekönyvébe előre felveheti, az oktatási időszakot
hamarabb lezárhatja, vagy a vizsgaidőszakot meghosszabbíthatja. Az engedély megadásáig az általános szabályok érvényesek. A kedvezményes tanulmányi rend
alapján tanuló hallgatónak is teljesítenie kell valamennyi tanulmányi követelményt. A hallgató kedvezményes vizsgarend kérelemmel a következő esetekben
élhet: időlegesen másutt tanul (külföldi ösztöndíj, részképzés, párhuzamos képzés), orvosilag indokolt esetben; a családi, illetve szociális helyzetben
bekövetkezett súlyos, jelentős változás esetén.”
A kedvezményes vizsgarend nem ad felmentést a tanulmányi követelmények teljesítése alól, és a kérvény nem irányulhat a tantárgyak tartalmi
követelményeinek csökkentésére!

A kérvény elutasítása esetén, ha az elutasítás formai okokból történt, újabb kérvény adható be a megfelelő pótlásokkal. Nem
formai okból elutasított kérvény esetében, a hallgató fellebbezést adhat be az oktatási dékánhelyettesnek az elutasítási
határozatot követő nyolc napon belül.
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