KÉRELEM
1. oldal - Kedvezményes tanulmányi rend igénybevételéhez
Alulírott ……………………………………………………………….. hallgató
Neptun azonosító: ……………………..
Szak: …………………………………………………………………………….
Tagozat: NAPPALI/LEVELEZŐ/TÁVOKTATÁSI (megfelelő rész aláhúzandó) tagozat hallgatója a TVSz 29.§
alapján kérem a Tanulmányi Bizottságtól a kedvezményes tanulmányi rend engedélyezését a 20…../20… tanév
őszi/tavaszi (megfelelő aláhúzandó) félévére az alábbi indokra tekintettel (a megfelelő indok X-szel jelölendő).

O 1. a kreditindexem az előző két félévében legalább 4.00 volt,
O 2. gyermeknevelés (TGYÁS-GYES-GYED-GYNT igazolás csatolása mellett),
O 3. mozgássérült (TO-n leadott fogyatékkal élő nyilatkozat és igazolás, vagy annak csatolása a kérelemhez),
O 4. élsportoló (szövetségi igazolás csatolása mellett),
O 5. tartós vagy rendszeres orvosi kezelésre szoruló (szakorvosi/kórházi igazolás csatolása mellett),
O 6. külföldi részképzésben (Erasmus nyilatkozat csatolása), párhuzamos képzésben részt vevő (a párhuzamos
hallgatói jogviszony igazolás csatolása mellett),

O 7. egyetemi közéleti/tudományos/kutató tevékenységet végző hallgató (szervezeti igazolás csatolása mellett).
Értesítési cím: ………………………………….………………………………………………..
Értesítési telefonszám (mobil): 06-…….-……………………
A mellékelt lapon csatolom az érintett tárgyak oktatóinak támogatását igazoló aláírását is. Tudomásul veszem,
hogy ennek hiányában kérelmem automatikusan elutasításra kerülhet, illetve csak azon tárgyakra érvényes az
engedélyező határozat, melyek oktatói aláírással igazolásra kerültek a félévre felvett tárgyaim közül.
Budapest, 20……………………………

……………………………............
hallgató aláírása

KÉRELEM
2. oldal - Kedvezményes tanulmányi rend teljesítési időszakának biztosításához

Alulírott ……………………………………………………………….. hallgató
Neptun azonosító: …………………….. kérem a Tanulmányi Bizottságtól a teljesítési időszak megállapítását a
mellékelt NYILATKOZAT lap tárgyainak esetében az alábbiak szerint az indokot alátámasztó igazolás(ok)ra
tekintettel

O I. az adott félév vizsgaidőszaka végéig
(1-2-3-4-5-6-7. sz. indokok valamelyikének igazolása esetén);

O II. az adott félévet követő félév szorgalmi időszakának kezdetét megelőző munkanapig;
(4. szövetségi edzőtábor, országos vagy nemzetközi bajnokság időszakának szövetségi igazolása esetén;
5. kórházi kezelés, mozgásképtelenség szakorvosi igazolása esetén, 6. Erasmus fogadóintézmény
magyar vizsgaidőszakon túlnyúló képzési időszakának – az Erasmus Iroda (NMI) által kiadott igazolása
esetén)

O III. A fentiektől eltérő időpontig, azaz 20…………………………………..-ig.
(1-2-3-4-5-6-7. indokok valamelyikének igazolása esetén, a speciális időszaki igényt alátámasztó
igazolás(ok) csatolása mellett)
Budapest, 20………………………………..

……………………………………..
hallgató aláírása

TO tölti ki!
A hallgató a kérelemhez csatolta a megjelölt indoknak megfelelő igazolást:
IGEN / NEM.
A hallgató csatolt igazolása(i) megfelel(nek) a választott teljesítési időszak feltételeinek:
IGEN / NEM.
A hallgató csatolta a kitöltött nyilatkozati lapot:
IGEN / NEM /Nem kell csatolnia
Budapest, 20…………………………

……………………………………..
tanulmányi előadó

NYILATKOZAT
3. oldal - Kedvezményes tanulmányi rend igénybevételéhez érintett tárgyakról*
Alulírott oktató a hallgató kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérelmét támogatom az alábbi, általam
oktatott tárgyból, a Kari Tanulmányi Bizottság engedélyező határozatát támogatom.
A teljesítési feltételeket a hallgatóval egyeztettem a TVSz 29.§ alapján.
Tárgykód **

Tárgynév **

Oktató **

Oktató aláírása

Aláírás dátuma

***

***

* a mozgássérült, illetve az élsportoló hallgatók mentesülnek az előzetes egyeztetési kötelezettség, és a
NYILATKOZAT lap kitöltése alól.
**A hallgató tölti ki a mező adatait.
*** Az oktatói aláírás kiváltható az oktatóval, annak hivatalos (egyetemi, uni-obuda.hu végű) email címén
folytatott írásos egyeztető/engedélyező válaszlevelének csatolása esetén, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a
megjelölt tárgyra vonatkozik.

