Kurzusfelvételi kérelem (BTK)
Ügyleírás
Az űrlapot a BTK hallgatói tölthetik ki.
Akkor töltse ki az űrlapot, ha késedelmes kurzusfelvételt szeretne kérvényezni! Kurzusleadást az oktatási
dékánhelyetteshez benyújtott papíralapú nyomtatványon lehet kérvényezni. A nyomtatvány a TO honlapjáról
letölthető.
Kitöltéskor válassza ki, hogy mely szakon/képzésen szeretne kurzusfelvételt kérvényezni!
A képzésre meghirdetett kurzusok listájából válassza ki a felveendő kurzust!
Egy űrlapon csak egy kurzusra adható be kérelem. A kérelmet minden esetben indokolni kell. A szöveges
mezőben feltétlenül jelezze, ha valamely előfeltétel alól mentesítést kér vagy a kurzus felvételével átlépi a
TVSZ-ben rögzített 45 kredites plafont.
A kérelemhez nem kötelező mellékletet csatolni, de egészségügyi okokra vagy bármilyen egyéb körülményre
való hivatkozás esetén a megfelelő dokumentumot, bizonylatot is fel kell tölteni. Több melléklet feltöltését a [+]
gomb megnyomásával végezheti.
A beadott kérelmet a TO érkezteti és továbbítja tanszéki véleményezésre. A tanszéki véleményezést követően a
kérelmet a Tanulmányi Osztály ellenőrzi és bírálja el a TVSZ és a kari ügyrend alapján: a tanszéki javaslatot
figyelembe véve elfogadja vagy elutasítja, de elutasíthatja akkor is, ha a beadvány formai hibás vagy előfeltételhiány esetén hiányzik a szakgazda világosan kimondott hozzájárulása, vagy a kurzus felvétele egyéb
szabályzatba ütközik.
A jóváhagyott kurzus a hallgató felvett kurzusai közé kerül rögzítésre.
A határidőn túli (késedelmes) kurzusfelvétel és kurzusleadás a hallgatói térítési és juttatási szabályzat (TJSZ) 2.
sz. melléklete szerinti késedelmi díj megfizetésének kötelezettségét vonja maga után: felvétel esetén 1500 Ft
alkalmanként + 500 Ft/kurzus, leadás esetén 1000 Ft/kurzus. Figyelem! Azonos név és EHA esetén a reggel 8
órától másnap reggel 8 óráig tartó 24 órás intervallumban a Modulo megfelelő irodájában megjelenő, a hallgató
által lezárt (nem piszkozati) beadványokat tekintjük egy alkalommal beadott kérelemnek. Vitás esetben a
Modulo által rögzített időpontot tekintjük mérvadónak.
A beadott kérelmek alapján a késedelmi díjról kivetés készül. A kirótt késedelmi díjat a HSZI által kiküldött
csekken kell befizetni. A befizetés elmulasztása esetén vizsgára jelentkezni nem lehet!
Beadás után a beadvány későbbi megtekintésével tájékozódhat beadványának sorsáról.

