
KREDITÁTVITELI TÁJÉKOZTATÓ  2012/2013. II. félévétől kezdődően 

Korábbi, felsőoktatási intézményben sikeresen elvégzett kurzusok beszámításával 
csökkenthető a szakon megszerzendő kreditek száma. Fontos tudnivaló, hogy  

1. az ETR-ben felvett tárgyra nem adható be kreditátviteli kérelem, ezért ajánljuk a 
kérelmek beadását a tanulmányok megkezdésének első félévében a teljes képzési időre 
adják be és csak a kérelem elutasítása esetén kérjük az adott tárgy felvételét az ETR-
ben,  

2. a kreditátvitellel elismert kredit és érdemjegy a félévi átlagba nem számít,  
3. azoknak, akik ugyanazon a szakon tagozatot váltottak, illetve újra felvételizők a 

korábbi törölt szakjukra, listás kreditátviteli kérelmet kell benyújtaniuk. 

Kérjük figyelmesen olvassák el a TVSZ erre vonatkozó részét, valamint a Kreditátviteli 
Ügyrendet. Mindkét szabályzat elérhető a következő címen:  http://www.jgypk.u-
szeged.hu/oktatas/szabalyzatok.html  

A nem SZTE-n teljesített korábbi tanulmányok mostantól az űrlapon csak legördülő 
menüből választhatók ki, ennek feltétele, hogy a korábbi tanulmányok intézményét a 
TO-n az eredeti dokumentumok (leckekönyv, kreditigazolás) bemutatásával időben 
írassák be az ETR-be! 

A nem SZTE-n teljesített korábbi tanulmányok kötelező mellékletei kizárólag jpeg, pdf  
(zip, arj nem!) digitális formátumokban 

1. a leckekönyv megfelelő oldalának (oldalainak) egyszerű másolata/képe, vagy a 
tanulmányi osztállyal hitelesített ETR törzslap egyszerű másolata/képe, vagy a 
tanulmányi osztállyal hitelesített kreditigazolás megfelelő oldalainak egyszerű 
másolata/képe a szóban forgó tárgy(ak) egyértelmű megjelölésével,  

2. hitelesített kurzusleírás vagy tematika.  

SZTE-n teljesített korábbi tanulmányok esetén hitelesített kurzusleírást vagy 
tematikát szükséges mellékelni, ha 

korábbi tanulmányait nem a JGYPK-n végezte 

Beadási határidők általában a következő félévi kurzusfelvételt megelőző időszakban vannak, 
a pontos dátumot ETR hirdetményben hozzuk nyilvánosságra.  

Korlátozott körű beadási időszakok 
augusztus 15-30. – kizárólag átvett, szakváltó, tagozatváltó, újonnan felvett hallgatók, 

döntés az őszi kurzusfelvételi időszak vége előtt 
január 15-30. – kizárólag átvett, szakváltó, tagozatváltó, újonnan felvett hallgatók, 

döntés az őszi kurzusfelvételi időszak vége előtt 
Korlátozás nélküli beadási időszakok 
őszi félévben, október – november   – minden hallgatónak, döntés a következő félévi 

kurzusfelvétel megnyitása előtt 
 tavaszi félévben, április  – minden hallgatónak, döntés a következő félévi 

kurzusfelvétel megnyitása előtt 
 
A kérvények elektronikusan nyújtandók be a MODULO-n keresztül. 


