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(2)
A fogyatékossággal élő hallgatók segítését intézményi és kari részről
esélyegyenlőségi koordinátor segíti, aki felsőfokú végzettséggel, valamint fogyatékosügyi
kompetenciákkal vagy fogyatékosügyi szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Külföldi részképzésben résztvevő hallgatók
44.
§ A nemzetközi vagy intézményi megállapodások alapján ösztöndíjas külföldi
részképzésen résztvevő hallgatókra /továbbiakban: külföldi részképzés/ – ha a képzés szerint
illetékes Kar jelen szabályzathoz fűzött kiegészítő rendelkezéseiben másként nem rendelkezik
– a jelen szabályzat rendelkezéseit a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
45.
§ (1)56 Nemzetközi mobilitás ösztöndíjra (különösen Erasmus, CEEPUS…stb.) a
hallgatók a pályázati kiírásban – illetve a hallgató képzése szerint illetékes Kar jelen
szabályzathoz fűzött kiegészítő rendelkezéseiben – meghatározott feltételekkel pályázhatnak.
(2) A pályázati felhívást a hallgató képzése szerin1t illetékes Kar teszi közzé.
(3) A pályázat benyújtásának helyét, módját, és határidejét a pályázati felhívás tartalmazza.
46. § (1)2 Az Egyetem által kezelt nemzetközi mobilitási programokban (különösen Erasmus,
CEEPUS) résztvevő hallgatók adatait – félévenként, a bejelentkezési időszak végéig – az
illetékes kari szervezeti egység hivatalból viszi fel a Neptun mobilitási felületére.
47 § (1) 3 A nemzetközi mobilitási ösztöndíjat (különösen Erasmus, CEEPUS) elnyert
hallgatónak a külföldi részképzés időtartamára is aktív félévre kell bejelentkezniük – legalább
egy – az Egyetemen folytatott képzésükben. A külföldi részképzésben való részvétel nem
zárja ki, hogy a hallgató aktív tanulmányi félévében a hazai képzésében is vegyen fel
tárgyakat, amennyiben ezeket az általános szabályok szerint teljesíteni tudja. Külföldi
részképzésére tekintettel a hallgató az általános szabályok szerint jogosult kedvezményes
tanrendet igényelni.
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A nemzetközi mobilitási ösztöndíjat (különösen Erasmus, CEEPUS) elnyert hallgató
(2)
külföldi részképzése idején köteles félévente legalább 15 kreditet teljesíteni, beleértve a
külföldi részképzésből a hazai képzésben ugyanazon tanulmányi félévre elismert krediteket is.
(3)
A külföldi részképzésben való részvétel nem mentesíti az állami ösztöndíjas hallgatót
az önköltséges képzési formára történő átsorolás alól, amennyiben egymást követő két aktív
félévében az ajánlott kreditmennyiség legalább felét – 30 kredit – nem szerzi meg, beleértve a
külföldi részképzésből a hazai képzésben ugyanazon tanulmányi félévre elismert krediteket is.
48. § (1) 5 A nemzetközi mobilitási ösztöndíjpályázat meghirdetésekor közzétehető azon
tantárgyak listája, amelyek a külföldi partnerintézményekben történő felvételük esetén – a
Kreditátviteli Bizottság előzetes állásfoglalása alapján – beszámíthatók a hallgató képzésébe.
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61
(2)
Olyan külföldi felsőoktatási intézményben meghirdetett tantárgyak tekintetében,
amelyek az (1) bekezdés értelmében nem minősülnek automatikusan elismerendőnek, a
hallgató tavaszi félévben április 15-ig, őszi félévben pedig november 15-ig kérheti a KÁB
előzetes állásfoglalását. A KÁB előzetes pozitív állásfoglalása esetén a kreditátviteli eljárás az
általános szabályok szerint mellőzhető.
6
(3)
Az (1)-(2) bekezdésben nem szabályozott esetekben, a külföldi részképzésben
vendéghallgatóként teljesített tárgyak hazai képzésre való elismertetése kreditátviteli
eljárásban történhet.

49. § (1) A hallgató külföldi részképzésben töltött tanulmányi félévét a Tanulmányi Osztály –
az általános szabályoktól eltérő módon – lehetőség szerint, de legkésőbb október 15-ig, őszi
félévét pedig legkésőbb március 15-ig zárja le.
63
(2)
A hallgató köteles a nemzetközi mobilitási programkeretében külföldön teljesített
tárgyainak teljesítéséről szóló igazolást hazaérkezését követően öt napon belül, de tavaszi
félévet követően legkésőbb október 1-ig, őszi félévet követően pedig legkésőbb március 1-ig
eljuttatni az illetékes kari szervezeti egység részére. Az igazoláshoz – amennyiben
rendelkezésre áll – mellékelni kell a Kreditátviteli Bizottság esetleges előzetes állásfoglalását
a beszámíthatóság tekintetében.
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(3)
Amennyiben a hallgató külföldi részképzés keretében teljesített olyan tantárgyat
kíván a tárgyfélévre nézve elfogadtatni, amely nem esik automatikus elismerés alá, illetve
amelyre nézve nem rendelkezik a Kreditátviteli Bizottság előzetes pozitív állásfoglalásával,
úgy a tavaszi félévet követően legkésőbb október 1-ig, az őszi félévet követően pedig
legkésőbb március 1-ig nyújthat be kreditátviteli kérelmet az általános szabályok szerint. A
határidő elmulasztása esetén a tantárgy csak a hallgató valamely következő aktív félévére
nézve ismerhető el, ha a kreditátvitel általános feltételei szerint megfelel a hallgatóra
vonatkozó tanrend valamely kötelező vagy kötelezően választható tárgyának.
(4)
Külföldi részképzésen teljesített tárgy szabadon választható tárgyként annak tényleges
külföldi teljesítését követő tanulmányi félévben nem ismerhető el.
50. § (1) A külföldi részképzésben teljesített olyan tantárgyat, amely a kreditátvitel szabályai,
illetve a Kreditátviteli Bizottság előzetes állásfoglalása, vagy egyedi határozata alapján
megfelel a hallgató hazai képzésének tantervében szereplő valamely kötelező, kötelezően
választható, illetve szabadon választható tárgynak, amelyet tanulmányi során a hallgató még
nem teljesített, a hallgató hazai képzésének tanterve szerinti tárgynévvel és kreditértékkel kell
elfogadni.
(2) 65 A külföldi részképzésben teljesített olyan tantárgyat, amely a hallgató hazai képzésének
tantervében szereplő egyetlen kötelező, kötelezően választható, illetve szabadon
választható tárgynak sem feleltethető meg, két kredit értékű szabadon választható
tárgyként kell elismerni, és a Neptun rendszerben technikai tárgynév alkalmazásával
rögzíteni. Szabadon választható tárgyként a jelen szabályok alkalmazásával legfeljebb a
félévi ajánlott kreditmennyiség eléréséig ismerhetők el tantárgyak. A jelen szabály alapján
elismert tantárgyak eredeti nevét a Neptun rendszerben kell rögzíteni.
(3) A hallgató által már teljesített tantárgyat külföldi teljesítés alapján elismerni nem lehet.
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(4) A külföldi részképzésben teljesített, és elismert tantárgy minősítése tekintetében kétség
esetén a Kreditátviteli Bizottság dönt.
51. § (1) A hallgató a részképzést követő félévben akkor is bejelentkezhet aktív félévre, ha a
külföldi részképzésben töltött féléve – a jelen szabályzat rendelkezései szerint – még nem
került lezárásra.
(2)
Amennyiben a hallgató olyan tantárgyat kíván felvenni, amelynek valamely, az előző
– külföldi részképzésben töltött – félévben teljesítendő tantárgy előfeltételét képezi, de előző
féléve – a jelen szabályzat rendelkezései szerint – még nincs lezárva, úgy a ráépülő tantárgy
felvételét akkor kérheti a Tanulmányi Osztálytól, amennyiben
a) az előfeltételt képező tárgyra nézve a Kreditátviteli Bizottság előzetes pozitív
állásfoglalásával rendelkezik, és
b) ezt még az újabb félév tárgyfelvételi időszaka előtt megküldi a Tanulmányi
Osztálynak, írásban kérve egyúttal az előfeltétel tárgynak a külföldi részképzés
félévére való felvételét, valamint a ráépülő tárgynak a következő félévre való
felvételét.
(3)
Amennyiben az előfeltételnek minősülő tantárgynak a külföldi részképzés félévére
vonatkozó elismerése nem történik meg a külföldi részképzés félévének jelen szabályzat
szerinti határidőben történő lezárásáig, úgy a Tanulmányi Osztály mind az előfeltételt képező
tárgyat, mind a ráépülő tárgyat törli.

A külföldi partnerintézménnyel együttműködésben megvalósuló kettős vagy közös
képzésben résztvevő hallgatók
51/A. § 8 (1) A külföldi partnerintézménnyel együttműködésben megvalósuló kettős vagy
közös képzésben résztvevő hallgatókra a jelen szabályzat rendelkezéseit a jelen §-ban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2)
Külföldi partnerintézménnyel együttműködésben megvalósuló kettős vagy közös
képzésnek csak az a képzés minősül, amelynek a felvételi meghirdetésében ez kifejezetten
szerepel. A jelen §-ban foglalt szabályok alkalmazását nem alapozza meg önmagában a
külföldi felsőoktatási intézményben folytatott vendéghallgatás.
(3)
A külföldi partnerintézménnyel együttműködésben megvalósuló kettős vagy közös
képzésben részt vevő hallgatók esetén az átvétel szabályai – a határidőre vonatkozó szabályok
kivételével – a nem ilyen képzésben résztvevő hallgatókra irányadó szabályoktól eltérő
módon is szabályozhatók – az illetékes Kar jelen szabályzathoz fűzött kari kiegészítő
rendelkezéseiben.
(4)
A külföldi partnerintézménnyel együttműködésben megvalósuló kettős vagy közös
képzésben részt vevő hallgatók esetén a vizsgák helyszíne lehet a képzés megvalósításában
együttműködő külföldi felsőoktatási intézmény hivatalos helyisége is.
(5)
A külföldi partnerintézménnyel együttműködésben megvalósuló közös képzésben a
végbizonyítvány megszerzésének feltétele, hogy a hallgató legalább 30 kreditet a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen teljesítsen. A kettős képzésre az általános szabályok az irányadók.

8

Beiktatta az ET 2032/2015.10.30. sz. határozata.

VIII. rész
Értelmező rendelkezések
52. § Jelen szabályzat alkalmazásában:
1. beszámoló: háromfokozatú minősítéssel járó vizsgaforma
2. felmenő rendszer: képzésszervezési elv, amely alapján az új vagy módosított tanulmányi és
vizsgakövetelményt azoktól a hallgatóktól lehet megkövetelni, akik a bevezetését követően
kezdték meg tanulmányaikat, illetve azoktól, akik azt megelőzően kezdték meg
tanulmányaikat, de választásuk alapján az új vagy módosított tanulmányi és
vizsgakövetelmények alapján készülnek fel
3. fogyatékossággal élő hallgató: aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista,
megismerés- és viselkedésfejlődési rendellenességű
4. gyakorlati jegy: ötfokozatú minősítéssel járó, gyakorlaton megszerezhető érdemjegy 5.9
6. képzési szakasz, modul: komplex ismeretanyag összefüggő tantárgyainak csoportja
7. kollokvium: ötfokozatú minősítéssel járó vizsgaforma
8. kötelező tantárgy: az a tantárgy, amelynek teljesítése a szakon mindenki számára elő van
írva a végbizonyítvány kiállításához
9. kötelezően választható tantárgy: az adott szak tantervében meghatározott tantárgyak
csoportja, amelyek közül a hallgató meghatározott számú vagy kreditértékű, de saját maga
által kiválasztott tantárgyat köteles teljesíteni a végbizonyítvány kiállításához
10.
kredit: a tanulmányi követelmények teljesítésének kifejezésére szolgáló tantárgyhoz
rendelt tanulmányi pont.
1 kredit = 30 munkaóra
68
11.
12. szabadon választható tantárgy: olyan tantárgy, amelyet a hallgató szabadon választhat ki
az intézmény által meghirdetett tantárgyak köréből
13. tantárgy blokk: az előtanulmányi rend szerint egymásra épülő tantárgyak csoportja
IX. rész
Átmeneti és záró rendelkezések
53. § (1) Jelen szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit – a (2)
bekezdésben foglaltakra tekintettel – a tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben – majd azt
követően – megkezdő hallgatókra felmenő rendszerben kell alkalmazni. Jelen szabályzat
hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Pázmány Péter Katolikus Egyetem korábbi
Tanulmányi és Vizsgaszabályzata azzal, hogy rendelkezéseit a jelen szabályzatban foglaltak
szerinti esetekben mégis alkalmazni kell.
(2) A jelen szabályzat tanulmányi kérdéseket nem érintő eljárási szabályai a képzés
megkezdésének időpontjától függetlenül valamennyi hallgatóra nézve hatályba lépnek.
(3) A jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni azokra a hallgatókra is, akik hallgatói
jogviszonyukat az (1) bekezdésben megjelölt időpontot megelőzően létesítették, azonban
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átvétel, szakváltás, tagozatváltás folytán – saját kérelmükre – eltérő képzésben folytatják
tanulmányaikat.
(4) Azokra a hallgatókra, akik fennálló hallgatói jogviszonyuk mellett új felvételi eljárás
keretében, új képzésben kezdik meg tanulmányaikat az intézményben, a különböző
képzések vonatkozásában az adott képzés megkezdésének időpontjában irányadó
szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(5) A 2006. szeptember 1. előtt megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – 2016.
szeptember 1-jéig lehet változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend
keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni. Azok hallgatói jogviszonyát, akik e
határidőig nem szerezték meg végbizonyítványukat, e dátummal meg kell szüntetni.
(6) A tanulmányaikat 2006/2007. tanév I. félévében vagy azt követően, de a 2012/2013. tanév
I. félévét megelőzően megkezdő hallgatókra a 2011. szeptember 1. napján hatályba lépett
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései az irányadók azzal, hogy amennyiben annak
rendelkezései, vagy az ahhoz fűzött kari kiegészítő rendelkezések – különösen a tanulmányi
okból történő elbocsátás tekintetében – kedvezőtlenebb rendelkezést tartalmaznak, mint a
hallgató tanulmányainak megkezdésekor hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, úgy a
hallgatóval szemben ezek a rendelkezések nem alkalmazhatók, és a tanulmányai
megkezdésekor hatályos szabályokat kell rá alkalmazni.
(7)
Ha az oklevél megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a
követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak első
évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a
rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.
(8)
A jelen szabályzat 42. § (2) bekezdésében foglalt – az oklevelek aláírására vonatkozó
– szabályokat a jelen szabályzat hatálybalépését követően kiállított minden oklevél
tekintetében alkalmazni kell, kivéve a hagyományos egyetemi képzésben részt vevő hallgatók
okleveleit. (9) 11 A leckekönyv alkalmazását a 2014/2015. tanév végével az Egyetem
megszünteti. A Tanulmányi Osztály a tanulmányaikat a 2015/2016. tanév előtt megkezdett
hallgatók leckekönyvét legkésőbb 2015. 10. 15. napjáig lezárja. A leckekönyvvel rendelkező
hallgatók lezárt leckekönyvüket 2015. 10. 15. napját követően átvehetik a Tanulmányi
Osztályon. Amennyiben az átvételre 2015. 12. 31. napjáig nem kerül sor, úgy a Tanulmányi
Osztály a leckekönyvet a hallgató személyi anyagában tárolva őrzi tovább.
(10) 12 Azok a volt hallgatók, akik 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg tanulmányaikat
és oklevélszerzés nélkül végbizonyítványt szereztek, a végbizonyítvány megszerzésétől
számított öt éven belül változatlan szakmai követelmények és változatlan vizsgarend
keretében tehetik le záróvizsgájukat. E határidőt követően záróvizsga nem tehető, kivéve, ha
2015. szeptember 1-jéig a végbizonyítvány megszerzésétől számítva több mint öt év telt el.
Ebben az esetben legkésőbb 2016. szeptember 1-jéig tehető záróvizsga.
(11) 13 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján megkezdett képzéseket
eredményesen teljesítő hallgatók számára 2016. szeptember 1-jéig az Egyetem a képzés
megkezdésekor hatályos, 2016. szeptember 1. napján vagy azt követően az oklevél
megszerzésekor hatályos jogszabályokban meghatározott formátumú oklevelet állít ki.
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