Segítség az ekvivalencia táblázatok használatához
Az ekvivalencia tábláztok egy-egy PTE-KTK szakhoz kapcsolódnak. A táblázaton belüli lapfülek pedig
egy-egy partneregyetemet képviselnek. Egy lapfülön a partner egyetemen elérhető kurzusok a
következő felosztásban láthatóak:
A fehér mezőben tárgy-tárgy megfeleléseket talál. Itt soroljuk fel azokat a kötelező (A1, A2, vagy B1
modulos) PTE KTK kurzusokat, melyeknek van a partneregyetemnél a Karunk által befogadható párja.
A sárga mezőben olyan kurzusait találja a partneregyetemnek, amelyeket a Kar be tud fogadni B2
szakspecifikus választható tárgyként. Ezek esetében nem szükséges a tárgy-tárgy megfeleltetés.
Javasoljuk, hogy nézze meg szakjának tantervében, hogy hány kreditnyi kurzust kell még elvégeznie a
B2-es modulból. Sok esetben akár a modul összes kreditjét haza tudja hozni a mobilitásáról.
A barna mezőben gyűjtöttük össze mindazokat a partner egyetemi tárgyakat, amelyeknek kreditjeit Cmodulba fogadtathatja be. Itt sem szükséges tárgy-tárgy megfelelést keresni, mivel ezeket nem
nevesített tárgy kreditjeiként tudja elismerni a Kar. Jó tudni, hogy külföldről hozott kreditekre C
modulban nem vonatkozik a 10%-os szabály, tehát túllépheti a kurrikulum által előírt kreditmennyiség
110%-át, akkor sem kell kredit díjat fizetnie.
Amennyiben most nem találja meg az Ön által megcélozni kívánt partneregyetemeket, úgy kérjük
hétfőn és kedden délután 14 óra után keresse fel a Külügyi Irodát, ahol személyre szabott tanácsot
kaphat. Kérjük, emailben írja meg a tervezett fogadóegyetem nevét (kolos.lilla@ktk.pte.hu) – így elő
tudjuk készíteni a kurzuslistát a látogatására.
Alább egy példát láthat a táblák elrendezésére.

EKVIVALENCIA TÁBLÁZAT- "Szak Megnevezése"
PTE KTK- "Fogadóintézmény megnevezése"
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"Fogadóintézmény megnevezése"
A1 – A2 – B1 modul, kötelező tárgyak
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Megjegyzés

A fehér mezőben tárgy-tárgy megfeleléseket talál. Itt soroljuk fel azokat a kötelező (A1, A2, vagy B1
modulos) PTE KTK kurzusokat, melyeknek van a partneregyetemnél a Karunk által befogadható
párja.
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B2 Modul Szakspecifikus választható tárgyak
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Megjegyzés

A sárga mezőben olyan kurzusait találja a partneregyetemnek, amelyeket a Kar be tud fogadni B2
szakspecifikus választható tárgyként. Ezek esetében nem szükséges a tárgy-tárgy megfeleltetés.
Javasoljuk, hogy nézze meg szakjának tantervében, hogy hány kreditnyi kurzust kell még elvégeznie
a B2-es modulból. Sok esetben akár a modul összes kreditjét haza tudja hozni a mobilitásáról.

C Modul, választható tárgyak
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A barna mezőben gyűjtöttük össze mindazokat a partner egyetemi tárgyakat, amelyeknek kreditjeit
C-modulba fogadtathatja be. Itt sem szükséges tárgy-tárgy megfelelést keresni, mivel ezeket nem
nevesített tárgy kreditjeiként tudja elismerni a Kar.

