
  1. oldal, összesen: 2 
 

3. számú melléklet 

 

 

ELISMERÉSI KÉRELEM1 
KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI RÉSZTANULMÁNYOK SORÁN SZERZETT KOMPETENCIA 

ELISMERÉSÉHEZ 

A kérelmet az elismerni célzott tanulmányi követelményenként (helyettesítendő 
tantárgyanként2) kell benyújtani. Több követelmény tekintetében akkor nyújtható be egy 

kérelem, amennyiben azonos kompetenciákat egyszerre több 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-kód3  

Születési hely és idő4  

Anyja neve5  

Szak 
(szakirány/specializáció) 

 

Évfolyam  Munkarend  

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

A részletező lapon megjelölt teljesített tantárgynak a rám irányadó tantervben nem szereplő, szabadon 
választható tantárgyként történő befogadását kérem: □ igen □ nem (megfelelő válasz X-el jelölendő; 
„igen” válasz esetén a részletező lapon nem kell kitölteni a helyettesítendő tantárgy adatait) 

A jelen kérelmet a nemzeti Közszolgálati Egyetem Elismerési Szabályzatának 14. §-a6 alapján kérem: □ 
igen □ nem (megfelelő válasz X-el jelölendő; „igen” válasz esetén a részletező lapon teljesített 
tantárgyként a Learning Agreementben meghatározott tárgyat kell feltüntetni) 

Kérem a kérelem soron kívüli, sürgősséggel történő elbírálását7: □ igen □ nem (megfelelő válasz X-el 
jelölendő) 

Egyéb megjegyzés (pl. a Nemzeti Közszolgálati Intézmény 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 külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. 

törvényben, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Elismerési Szabályzatának 14. § (3) bekezdésében 
meghatározott dokumentumokat! 
2 ideértve a kritériumkövetelményt, modult, egyéb tantervi egységet is 
3 ha rendelkezik ilyennel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vagy jogelődjén folytatott tanulmányok során 
4 abban az esetben töltendő ki, ha a kérelmező nem tud Neptun-kódot megadni 
5 abban az esetben töltendő ki, ha a kérelmező nem tud Neptun-kódot megadni 
6 Az ERASMUS+ Program keretében külföldön teljesítendő tantárgyak tekintetében lefolytatandó előzetes 

elismerés 
7 Az ERASMUS+ Programmal összefüggő kérelem esetén lehetséges 

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



  2. oldal, összesen: 2 

 

3. számú melléklet 
Teljesített tantárgy89 Helyettesítendő 

tantárgy10 
A véleményező véleménye 

/NEM A KÉRELMEZŐ TÖLTI KI!/ 

Neve, kódja, 

típusa 

(kötelező, 

kötelezően 
választható, 

szabadon 
választható, 

stb.) 

Óraszám 

Elmélet / 

Gyakorlat 

Értékelés 

módja és 

értékelés 

Kredit- 

érték 

Tanév/ 

félév 

Szak/ 

szakirány 

Képzés szintje 

(alapképzés, 

mesterképzés) 

Felsőoktatási 

intézmény 

neve és 

székhelye 
 

Neve, kódja, 

típusa (kötelező, 

kötelezően 

választható, 
szabadon 

választható, 
stb.) 

 

         Az elismerést javaslom. 

 
Az elismerést nem javaslom az alábbi 

indokkal:  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Szervezeti egység megnevezése / 
vezetőjének neve: 

 
Dátum és aláírás:  

 
Szakfelelősi vélemény:11  

 
 

 
 

 

 

 
Szakfelelős neve: 

Dátum és aláírás:  

 

                                                             

8 ideértve a kritériumkövetelményt, modult, egyéb tantervi egységet is 
9 vagy a kérelem benyújtásakor folyamatban levő tanulmányi félév végéig várhatóan teljesítendő tantárgy  
10 ideértve a kritériumkövetelményt, modult, egyéb tantervi egységet is 
11 az illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjének elutasító véleménye esetén 


