
 

 Iktatószám: __________________________ 

 

SZAKVÁLTÁSI KÉRELEM 

AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS SZAKPÁRJÁNAK MEGVÁLTOZATÁSÁRA 

 
A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 2012. évi 283. számú kormányrendelet 

8. § (1) bekezdésének értelmében a hallgató kérelmére – a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint, a má-

sodik félév végéig – a szakpár legfeljebb egyik tanárszakjának, legfeljebb egyszeri megváltoztatására lehetőséget kell adni. 

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 15. § (7a) bekezdése szerint a kétszakos osztatlan tanárképzés-

ben a hallgató a második lezárt félév végén kérelmezheti egyik tanárszakjának megváltoztatását az aktuális felvételi el-

járásban meghirdetett tanári szakok közül, amennyiben a választott szak előírt felvételi vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Az első tanárszakot kizárólag elsőre, a második tanárszakot elsőre vagy másodikra is cserélheti. 

 

 

NÉV:   

  
  

NEPTUN-KÓD:   
  

TELEFONSZÁM:  
  

E-MAILCÍM:  

 

A kérelem tárgya – az osztatlan tanárképzés egyik szakjának megváltoztatása 

 

 szakos osztatlan tanárképzésről 

  

 szakos osztatlan tanárképzésre. 

 

Debrecen, 20    __________ 

        ____________________________ 

 

           a hallgató aláírása 

* * * 

 

__________________________________ 

a leadandó szak szakfelelősének aláírása 

_______________________________________ 

a felveendő szak szakfelelősének aláírása 
 

* * * 

 

HATÁROZAT 

 

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 15. § (7) (a) bekezdésében 

meghatározott átvételi feltételeknek a hallgató eleget tett/nem tett eleget, ezért a szakváltási 

kérelmet engedélyezem/nem engedélyezem. 

 

Debrecen, 20    __________ 

 

      P.H.  

        ________________________ 

                                                                                                          a dékán aláírása 

 
 



 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE  

AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS EGYIK SZAKJÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA ESETÉN 
 

 

A) A hallgató tölti ki! 

 

A JELENLEGI OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAKRA VONATKOZÓ ADATOK 

A felvétel éve:  

 

A leadni kívánt osztatlan tanárképzési szak:  

 

A KÉRELMEZETT OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAKRA VONATKOZÓ ADATOK 

A felvenni kívánt osztatlan tanárképzési szak:  

 

A KÉRELMEZETT OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAK FELVÉTELI KÖVETELMÉNYE 

Az érettségi tárgy megnevezése Az érettségi szintje Az érettségi eredménye 

   

   

 

B) A Tanulmányi Osztály tölti ki! 

 

Az utolsó két lezárt félévre 

vonatkozó adatok 
20__ / __   1. félév 20__ / __   2. félév 

Felvett kreditek száma:   

Teljesített kreditek száma:   

Ösztöndíjátlag:   

 

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 

Benyújtott dokumentum A dokumentum megléte (+ / –) 

Érettségi bizonyítvány:  

Érettségi tanúsítvány:  

Kreditigazolás (az adott félévekről):  

  

Debrecen, 20    _______________ 

_______________________________________ 

      a tanulmányi osztály vezetőjének aláírása 

 

 

* * * 

 

ÁLLÁSFOGLALÁS 

 

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 15. § (7) (a) bekezdésében 

meghatározott átvételi feltételeknek a hallgató eleget tett/nem tett eleget, ezért a szakváltási 

kérelmet támogatom/nem támogatom. 

 

Debrecen, 20    _________________     P.H.  

 

                                                                                           _____________________________ 

                                                                                             a tanárképzési főigazgató aláírása 

 

 


