
  1. oldal, összesen: 2 
 

1/d. számú melléklet 

 

 

ELISMERÉSI KÉRELEM1 
NEM FORMÁLIS TANULÁS2 ÚTJÁN MEGSZERZETT KOMPETENCIA ELISMERÉSÉRE 

A kérelmet az elismerni célzott tanulmányi követelményenként (helyettesítendő 
tantárgyanként3) 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-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 b) pontja értelmében nem formális 

tanulás olyan iskolarendszeren kívüli tanulást jelent, amely a tanulási célkitűzések és a tanulási idő tekintetében 
tervezett tevékenységeken keresztül valósul meg, továbbá ahol jelen van a tanulástámogatás valamilyen formája. Ide 

tartozhatnak például a különböző szervezeteken belüli képzések, amelyek során fejlesztik a foglalkoztatottjaik 
képességeit, valamint a szervezetek által tagjaik, valamely célcsoport vagy a nagyközönség számára szervezett (pl. 

tanfolyami) képzések. 
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/d. számú melléklet 

A nem formális tanulás útján szerzett kompetenciák Helyettesítendő 

tantárgy7 

A véleményező véleménye 

/NEM A KÉRELMEZŐ TÖLTI KI!/ 

A nem formális 
tanulás (képzés) 

típusa és 
megnevezése 

A képzést 
szervező 

neve és 
székhelye 

A képzés 
kezdetének 

és végének 
éve 

Az elismertetni kívánt 
kompetenciákat magában 

foglaló képzési egység(ek) 
(pl. tantárgy, modul, 

tanfolyam) megnevezése 
és a kompetenciák rövid 

ismertetése 

Megszerzésére 
fordított 

képzési 
óraszám 

Elmélet / 
Gyakorlat 

Értékelés Neve, kódja, típusa 
(kötelező, kötelezően 

választható, szabadon 
választható, stb.) 

       Az elismerést javaslom. 

 
Az elismeréshez felmérés szükséges az 

alábbiak szerint: 

 

 

 
 

 
 

 
Az elismerést nem javaslom az alábbi indokkal:  

 
 

 
 

 
 

Szervezeti egység megnevezése / vezetőjének 
neve: 

 
Dátum és aláírás:  

 
Szakfelelősi vélemény:8  

 
 

 
 

 
Szakfelelős neve: 

Dátum és aláírás:  

 

                                                             
7 ideértve a kritériumkövetelményt, modult, egyéb tantervi egységet is 
8 az illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjének elutasító véleménye esetén 


