Kreditelismertetés / tárgyekvivalencia
Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már
elsajátította és azt hitelt érdemlő módon igazolja.
Kreditelismertetésre vonatkozó kérelmek:


Kérelem kreditelismerésre kódegyezés esetén:
Ebben a kérvényben csak azokat a tárgyakat lehet elfogadtatni, amelyeknek kódja PONTOSAN
(kivétel ha a kódban telephely miatti az eltérés) megegyezik a jelenlegi képzésén teljesítendő
tárgyak kódjaival!



Kérelem kreditelismerésre ekvivalencia határozat esetén:
Ebben a kérvényben csak azt a tárgyat lehet elfogadtatni, amelyről a kreditátviteli bizottság
már hozott döntést, és a tárgyelismertetésről részben vagy teljes egészében elfogadó
határozat született (a kérvényben karonként megtalálhatóak a határozatok elérési helyei)!

Mindkét fajta KK kérvényt a Neptun-Ügyintézés-Kérvények menüpont alatt lehet beadni a szorgalmi
időszak első hetének végéig, illetve vizsgaidőszakban, a vizsgaidőszak utolsó munkanapját követő
második munkanapig!
Az elfogadott tantárgy az adott félév tanulmányi átlagába beszámít!
Tárgyekvivalencia kérelmek:
Tárgyekvivalencia vizsgálati kérelem (KEB, KEK)
Az ekvivalencia (tárgymegfelelőség) KEB/KEK vizsgálatot akkor kell kérni, ha a korábbi tanulmányok
alatt teljesített tárgykód(ok) eltér(nek) a jelenlegi képzésben teljesíteni kívánt tárgy kódjától és az
aktuális, kari honlapon/Neptun felülelet elérhető ekvivalencia táblázat nem tartalmaz az adott tárgyra
vonatkozó ekvivalencia határozatot!
Ezek a kérvények a Neptun-Információ-Tárgyelismerés menüpontban találhatók az Intézményen
belüli tárgyelismerés/Intézményen kívüli tárgyelismerés fül alatt.
A KEB/KEK kérelmek csak a tárgyak egyezőségének vizsgálatára vonatkoznak, a kérelmek elfogadása
nem jelenti az automatikus tárgyelfogadást!


KEB- Kérelem tantárgyekvivalencia (tantárgyegyezőség) vizsgálatára intézményen belüli
tárgyakra: A kérelemhez nem kell tárgytematikát csatolni, és a vizsgálatért nem kell ügyintézési
díjat fizetni!



KEK- Tárgyekvivalencia kérelem más intézményben teljesített tárgyakra:
Ezt a kérelmet akkor kell kitölteni, ha NEM a Pannon Egyetemen teljesített tárgyra kér
ekvivalencia (tárgymegfelelőség) vizsgálatot (a teljesített tárgy más intézményben, az
elfogadtatni kívánt tárgy a Pannon Egyetem tárgya).
A kérelemhez a teljesített tárgy(ak) tárgytematiká(i)t csatolni kell!

A kérelemért a döntéstől függetlenül 2000 Ft eljárási díjat kell fizetni a Neptun rendszeren
keresztül!
A KEB, KEK kérelmek beadása a tavaszi és az őszi félév elején lehetséges (általában a regisztrációs hét
előtti héttől a szorgalmi időszak első hetének végéig).
A tárgyelismerés kizárólag a tantárgyi tematikák összevetésével történik, mely a tárgyfelelősök
feladata.
A tárgyfelelősök által véleményezett kérelmeket a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság határozattal
fogadja v. utasítja el.
Miután megszületett a tárgyekvivalencia határozat, az adott tárgyat a határozat száma alapján a
Kérelem kreditelismerésre ekvivalencia határozat esetén nevű kérvénnyel fogadtathatja el a hallgató!

