
A GTI Tanulmányi Hivatala tölti ki!
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Iktatószám:

Ügyintéző:

KÉRELEM

ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS STÁTUSZRÓL ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSBE 
TANULMÁNYI OKBÓL ÁTSOROLÁS ALÓLI, 

RENDKÍVÜLI OKBÓL TÖRTÉNŐ MENTESÍTÉS TÁRGYÁBAN
(HKR 132. § (8) BEKEZDÉS) 

a Tanulmányi Bizottsághoz

Neptun kód: Név:

Képzés:

Törzsszám1:

Tisztelt GTI Intézeti Tanulmányi Bizottság!

Kérem,  hogy  az  állami  ösztöndíjas  finanszírozási  státuszról  önköltséges  képzésre  tanulmányi  okból  átsorolás  alól
szíveskedjenek mentesíteni.
Átsorolásomra – mentesítés hiányában – azon oknál fogva kerülne sor, mert az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben
hallgatói jogviszonyom nem szünetelt, illetve nem az Nftv. 81. § (3) és (4) bekezdésében  meghatározott külföldi képzésben
vettem részt,

kurzus  vagy  vizsgakurzus  teljesítésével  nem  szereztem/nemfogok  tudni  szerezni  legalább  tizennyolc  kreditet
(mindösszesen e két félévben legalább 36 kreditet).

nem értem el/nem fogom tudni elérni a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott súlyozott
tanulmányi átlagot (gazdaságtudományi képzési területen 2,75).

A kérelmem indoka, hogy

a tanulmányaimban tartósan akadályozott voltam betegség miatt.

a tanulmányaimban tartósan akadályozott voltam baleset miatt.

tanulmányaimban szülés miatt akadályozott voltam.

kreditátviteli döntés alapján az átsorolás alapjául szolgáló két félévben nem tudtam megfelelő számú kreditet felvenni,
mert e két tanulmányi félévben nem indult elégséges számban a mintatantervemben előírt olyan tantárgy, amelyet fel
tudtam  volna  venni  (sem  a  saját  mintatantervem  szerinti  féléveket  tekintve,  sem  annál  magasabb  félévszámban
mintatantervi tantárgyakból).

tanulmányaimból más, az alábbi, nekem fel nem róható okból voltam tartósan akadályozott:

A mentesítési kérelem részletes indokolása (kötelező kitölteni):

1 A Törzsszám megtalálható az ELTE Neptun »Tanulmányok« / »Képzésadatok« menüpontban. Kötelező kitölteni!
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A kérelmemben foglaltakat igazoló dokumentumok (kötelező mellékelni):

Tájékoztatás a kérvényről:

I. A kérvény benyújtásának határideje: a tavaszi félév vizsgaidőszaka ötödik hetének utolsó munkanapja. A határidő
elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

II. A kérvény benyújtásának módja:
1. Személyesen a GTI Tanulmányi Hivatalában félfogadási időben.
2. Elektronikus úton az ELTE Neptunban rögzített  e-mail  címről  küldve a szakos tanulmányi  ügyintéző e-mail

címére. (Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a kérvényt nem az ELTE Neptunban rögzített e-mail címről küldi be, a
kérvény automatikusan elutasításra kerül.) 
Az  e-mailben  beküldött  kérvény  esetében  a  fájlok  nevét  a  Neptunkód_Vezetéknév_Keresztnév_sorszám
struktúrában kérjük megadni. A sorszám a kérvénynyomtatvány estében „0”, míg a mellékletek esetében 1, 2, 3
stb.
A kérvényt  és  mellékleteit  ugyanazon  e-mailben  kérjük  megküldeni  a  szakos  tanulmányi  ügyintéző  e-mail
címére.
Az e-mailben érkezett  kérvények esetén a mellékletek hitelességének vizsgálatához a Tanulmányi Hivatal  az
eredeti dokumentumot bekérheti.

3. Postai úton történő leadás esetében kérjük, hogy a kérelmező a feladáskor legyen tekintettel a kézbesítési időre,
hiszen a kérvény-leadási határidő a beérkezési határidő!

Hiányos kérvény érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
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