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FIGYELEM: E kérvénnyel Külföldi felsőoktatási intézményekben teljesített tanulmányok elfogadására van csak 

lehetőség. A1, A2, modulok esetében a kreditbeszámítás a hozott kredithez kapott érdemjegy beszámításával együtt 

történik a hazai ötfokozatú skálára való értelemszerű átszámítással. A B és C modulokba történő kreditbeszámítás 

esetén a külföldön teljesített krediteket nem nevesített tárgy kreditjeként kell jóváírni az eredeti érdemjegy megadásával.  

NOTE: This request form is only for the recognition of study credits earned abroad. Credits brought home to A1, A2, 

modules will be recognized by translating the result to the Hungarian 5 grade scale. Credits brought home to B and C 

modules  will be recognized as non defined B and C module credits by awarding the grade obtained abroad.  

 

Név/Name:                                             

Képzés*/Level:               Szak/Programme:               Évf./Year:      Tagozat**/Type: 

Neptun kód/Neptun code:                          

Mobilszám/Mobile:                                               E-mail cím/addresse:  

*Képzés: BA/BSc (1.,2.,3.évf.), MSc (4.,5.évf), BA/BSc (levelező 1.,2.,3.évf), MSc (levelező 4.,5.évf), FOKSZ ;**Tagozat: Nappali/Levelező 

Level: BA/MSc, Programme: BA/AM, Yeaar: 1,2,3, 4, Type: Full-time 

 

A kérvény kötelező mellékletei/Compulsory supplements of the request: 

 A hallgató Erasmus/Campus Mundi/Makovecz tanulmányi szerződésének másolata./ Copy of the 

Erasmus/ Campus Mundi Learning Agreement of the student. 

 A beszámítandó tanulmányok teljesítésének igazolása. (Pl.: kreditigazolás) /Transcript of studies from 

the host institution (signed, sealed) 

 A kari honlapról kinyomtatott, személyre szabott ekvivalencia táblázat. Abban az esetben, ha a 

befogadtatni kívánt tantárgy nem szerepel a honlapon található ekvivalencia táblázatban, akkor 

tantárgyi tematika /Personalized equivalency table filtered from the faculty website /In that case if the 

subject is not incuded in the equivalency table on the faculty website, the syllabus of the subject to be 

recognized has to be submitted.  
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KÉRVÉNY  

KÜLFÖLDÖN SZERZETT TANULMÁNYI KREDITEK 

BESZÁMÍTÁSÁHOZ / REQUEST FOR RECOGNITION OF CREDITS 

EARNED ABROAD 
 (A kérvényt a partneregyetemnél kapott kreditigazolással és a kari honlapról szűrt 

ekvivalencia táblázattal együtt a Tanulmányi Osztályon kell leadni. / This request form is to 

be submitted at the Study Deparment together with the Transcript of records, the signed 

and sealed Learning Agreement and the equivalency table filtered from the faculty website) 
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Tisztelt Tanulmányi Bizottság/Dear Committee!    

Kérem, hogy a Bizottság engedélyezze  az __________________________________ intézménynél 

teljesített kreditjeim ekvivalencia táblázat alapján/ tantárgyi tematika alapján [a megfelelő rész(ek) 

aláhúzandó(k)] speciális indexsoron történő elismerését a lenti táblázat szerint. / 

 

This is to request the recognition of my credits earned at ______________________________ 

institution based on the faculty equivalency table/ syllabus of the subject at the host institution 

[relevant part(s) to be underlinde by the student] according to the table below.  

 

Teljesített kurzusok / 

Courses completed 
Az elismerési kérelem tárgyát képező tantárgyak 

vagy tantervi modulok / 

Courses or modules subject to the recognition 

request 
A modulban történő 

elismertetés esetén / 

In case of recognition in 

Module A 

B vagy C modulban történő 

elismertetés esetén /  

In case of recognition in 

Module B or C 

Ssz. 

/ 

No. 

Kurzus eredeti címe Transcript 

of Records alapján / 

Original course title according 

to Transcript of Records 

Kredit / 

Credit 

Tanárgy neve / 

Course title 

B1 

kredit / 

B1 

credit 

B2 

kredit / 

B2 

credit 

C 

kredit / 

C 

credit 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Szükség esetén a táblázat további sorokkal bővíthető. Javasoljuk, hogy a kitöltéshez kérje tanulmányi ügyintéző segítségét. / 

If needed, extra lines can be added to the table. To complete this table, we suggest you to ask for the help of a study administrator.  

 

Dátum/Date: Pécs, 20...... …… ……                                                       

________________________________   
(Kérvényező olvasható aláírása/Signature of the student ) 

 

 --------------------------------Tanulmányi Bizottság tölti ki!/To be filled by the Comittee.------------------------ 

Tanulmányi Bizottság döntése/Decision: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Dátum/Date: 20...... …… …… 

                                                                                                   __________________________ 

                                                                                                                aláírás/signature 
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