
  1. oldal, összesen: 2 
 

1/e. számú melléklet 

 

 

 

ELISMERÉSI KÉRELEM1 

INFORMÁLIS TANULÁS2 ÚTJÁN MEGSZERZETT KOMPETENCIA ELISMERÉSÉRE 

A kérelmet az elismerni célzott tanulmányi követelményenként (helyettesítendő 
tantárgyanként3) kell benyújtani. Több helyettesítendő tantárgy tekintetében akkor 

nyújtható be egy kérelem, amennyiben azonos kompetenciákat egyszerre több tanulmányi 
követelmény tanulási eredményeinek kíván megfeleltetni a kérelmező! A formanyomtatványt 

olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! 

 

Név  

Születési név  

Értesítési cím  

E-mail cím, telefonszám 
(nem kötelező) 

 

Neptun-kód4  

Születési hely és idő5  

Anyja neve6  

 
A kérelem benyújtásakor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló 
kérelmező tölti ki: 

Szak 
(szakirány/specializáció) 

 

Évfolyam  Munkarend  

 
mint kérelmező a jelen kérelemben foglaltak szerint kérem az elismerést. Az elismerésre megjelölt 
kompetenciák a csatolt részletező lapon. 

Egyéb megjegyzés (pl. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában 
meghatározott precedens-határozatra hivatkozás): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Dátum: ………………………………………………… 
 
Kérelmező aláírása: …………………………………… 
 
A kérelmet és mellékleteit az alábbi címen lehet benyújtani: 
…………………………………………………………………………………… 

  

                                                             
1 A kérelemhez csatolni kell a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Elismerési Szabályzatának 5. § (2) 

bekezdésében meghatározott dokumentumokat! 
2 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Elismerési Szabályzatának 3. § (2) bekezdés c) pontja értelmében informális tanulás 

a munkával, családdal, illetve pihenéssel kapcsolatos mindennapi tevékenységek eredménye. Célok, időkeret vagy a 

tanulás támogatása szempontjából nem szervezett vagy strukturált tevékenység. Az informális tanulás a tanuló 
szempontjából lehet szándékolatlan is. Az informális tanulással elsajátított tanulási eredmények példái közé tartoznak 

az élet- és munkatapasztalat révén megszerzett képességek, projektmenedzsment képességek, a munka során 
megszerzett infokommunikációs képességek; egy másik országban tartózkodás során tanult nyelvek és elsajátított 

interkulturális ismeretek; továbbá a munkahelyen kívül elsajátított infokommunikációs képességek, valamint az 
önkéntes munka, kulturális tevékenységek, sport, ifjúsági munka vagy otthon végzett tevékenységek közben 

megszerzett képességek. 
3 ideértve a kritériumkövetelményt, modult, egyéb tantervi egységet is 
4 ha rendelkezik ilyennel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vagy jogelődjén folytatott tanulmányok során 
5 abban az esetben töltendő ki, ha a kérelmező nem tud Neptun-kódot megadni 
6 abban az esetben töltendő ki, ha a kérelmező nem tud Neptun-kódot megadni 

Tanulmányi Osztály tölti ki! 
Érkeztetés helye: 
Érkeztetés dátuma: 
Nyilvántartási szám: 



  2. oldal, összesen: 2 

 

1/e. számú melléklet 

Az informális tanulás útján szerzett kompetenciák Helyettesítendő 

tantárgy7 

A véleményező véleménye 

/NEM A KÉRELMEZŐ TÖLTI KI!/ 

Az informális 

tanulás keretei 
(hol, milyen 

formában történt) 

Amennyiben 

munka során 
szerezte, a 

munkáltató8 
megnevezése 

és székhelye 

A tanulás 

kezdetének 
és végének 

éve 

Az elismertetni kívánt 

kompetenciák rövid 
ismertetése 

Megszerzésére 

fordított 
óraszám 

Értékelés 

(ha volt) 

Neve, kódja, típusa 

(kötelező, kötelezően 
választható, szabadon 

választható, stb.) 

       Az elismerést javaslom …. érdemjeggyel. 

 
Az elismeréshez felmérés szükséges az 

alábbiak szerint: 
 

 

 

 
 

 
Az elismerést nem javaslom az alábbi indokkal:  

 
 

 
 

 
 

Szervezeti egység megnevezése / vezetőjének 
neve: 

 
Dátum és aláírás:  

 
Szakfelelősi vélemény:9  

 
 

 
 

 
Szakfelelős neve: 

Dátum és aláírás:  

 

                                                             
7 ideértve a kritériumkövetelményt, modult, egyéb tantervi egységet is 
8 munkáltató alatt értendő minden olyan személy vagy szervezet, akinek/amelynek a részére folytatott munka során a kompetenciát szerezte, nem feltétlenül foglakoztatási 
jogviszonyban (hanem pl. civil szervezet tagjaként). 
9 az illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjének elutasító véleménye esetén 


