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2. számú melléklet 

 

KREDITÁTVITELI KÉRELEM  
A ………………………. MESTERKÉPZÉSI SZAKRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELI JELENTKEZÉSHEZ 

A formanyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
A bemenethez a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető 

alapképzési szakok: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

A bemenethez a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető további szakok: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A KÉRELMEZŐ ADATAI 

Név   

Neptun-kód
3
  

Születési hely és idő   

Értesítési cím   

Telefonszám Mobil  Vezetékes  

E-mail cím   

A MESTERKÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ FELVÉTELHEZ SZÜKSÉGES BEFEJEZETT / JELENLEG FOLYTATOTT FELSŐFOKÚ 

TANULMÁNYOK ADATAI (1) 

A felsőoktatási intézmény neve: 
 

Kar 
 

Szak   

Az oklevél által igazolt (várhatóan 

igazolt) végzettség:  

Az oklevél minősítése (csak befejezett 

felsőfokú tanulmányok esetén 

kitöltendő) 

  
Végzés éve; 

várható 

befejezés: 

  

A MESTERKÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ FELVÉTELHEZ SZÜKSÉGES BEFEJEZETT / JELENLEG FOLYTATOTT FELSŐFOKÚ 

TANULMÁNYOK ADATAI (2) 

A felsőoktatási intézmény neve:   

Kar 
 

Szak   

Az oklevél által igazolt (várhatóan 

igazolt) végzettség: 
  

Az oklevél minősítése (csak befejezett 

felsőfokú tanulmányok esetén 

kitöltendő) 

  
Végzés éve; 

várható 

befejezés: 

  

TOVÁBBI ISMERETEK, KÉPZÉSEK STB. RÉSZLETEZÉSE (HELY, TÍPUS, INTÉZMÉNY, IDŐINTERVALLUM, STB). 

Leírás: 

 

 

mint kérelmező a jelen kérelemben foglaltak szerint kérem a kreditátvitelt. A kreditátvitelre megjelölt tantárgyak, 

ismeretek, munkatapasztalat megnevezése a csatolt részletező lapon. 

A kérelemhez csatolni kell az Elismerési, kreditátviteli és validációs szabályzat 5. § (2) bekezdésében 

meghatározott dokumentumokat! 

 

Dátum: ………………………………………………… Kérelmező aláírása: …………………………………… 

 

A kérelmet és mellékleteit az alábbi címen lehet benyújtani: 

…………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
3
 ha a kérelmező a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója a kérelem benyújtásának időpontjában 

Tanulmányi Osztály tölti ki! 

Érkeztetés helye: 

Érkeztetés dátuma: 

Nyilvántartási szám: 
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2. számú melléklet 

Elismerést megalapozó ismeretek 

 

Teljesített tantárgy, ismeret, munkatapasztalat 

 

Az illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjének véleménye 

…………. ismeretek körében Neve  Óraszám 

Elmélet / 

gyakorlat 

Értékelés 

módja és 

értékelés 

Kredit- 

érték 

Javaslat 

I / N / Kredit 

Összevetés alapja (szak / tantárgy) Szerv. egység / dátum 

és aláírás 

        

       

       

…………. ismeretek körében Neve  Óraszám 

Elmélet / 

gyakorlat 

Értékelés 

módja és 

értékelés 

Kredit- 

érték 

Javaslat 

I / N / Kredit 

Összevetés alapja (szak / tantárgy) Szerv. egység / dátum 

és aláírás 

        

       

       

…………. ismeretek körében Neve  Óraszám 

Elmélet / 

gyakorlat 

Értékelés 

módja és 

értékelés 

Kredit- 

érték 

Javaslat 

I / N / Kredit 

Összevetés alapja (szak / tantárgy) Szerv. egység / dátum 

és aláírás 

        

       

       

…………. ismeretek körében Neve Óraszám 

Elmélet / 

gyakorlat 

Értékelés 

módja és 

értékelés 

Kredit- 

érték 

Javaslat 

I / N / Kredit 

Összevetés alapja (szak / tantárgy) Szerv. egység / dátum 

és aláírás 

        

       

       

…………. ismeretek körében Neve Óraszám 

Elmélet / 

gyakorlat 

Értékelés 

módja és 

értékelés 

Kredit- 

érték 

Javaslat 

I / N / Kredit  

Összevetés alapja (szak / tantárgy) Szerv. egység / dátum 

és aláírás 
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…………. ismeretek körében Neve Óraszám 

Elmélet / 

gyakorlat 

Értékelés 

módja és 

értékelés 

Kredit- 

érték 

Javaslat 

I / N / Kredit 

Összevetés alapja (szak / tantárgy) Szerv. egység / dátum 

és aláírás 

        

       

       

…………. ismeretek körében Neve  Óraszám 

Elmélet / 

gyakorlat 

Értékelés 

módja és 

értékelés 

Kredité

rték 

Javaslat 

I / N / Kredit 

Összevetés alapja (szak / tantárgy) Szerv. egység / dátum 

és aláírás 

        

       

       

…………. ismeretek körében Neve Óraszám 

Elmélet / 

gyakorlat 

Értékelés 

módja és 

értékelés 

Kredité

rték 

Javaslat 

I / N / Kredit 

Összevetés alapja (szak / tantárgy) Szerv. egység / dátum 

és aláírás 

        

       

       

  


