REKTOR

A hallgatók által

fizetendő

egyéb díjakról

2 / 2013. (1. 31.) Rektori Utasítás értelmezése

A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról 2 / 2013. (1. 31.) Rektori Utasításho z
(a továbbiakban: Utasítás) - az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet (a
továbbiakban: EHDK) egyetértésével - az alábbi értelmezést adom ki:
A Kö zponti Tanulmányi Hivatal azzal kereste meg az EHDK-t, hogy az Utasítás
egyes különeljárási díjtételeinek kirovásához pontosításra, értelmezésre van szüksége.
Ezzel kapcsolatban az álláspontom az alábbi:
1. Az Utasítás 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott különeljárási díj
kirovása során a következő algoritmust kell alkalma zni a Térítési és Juttatási
Szabályzat (a továbbiakban: TJSz) 1. § (2) bekezdés a)- f) pontjában
meghatározott hallgatók (a továbbiakban: nem új belépő hallgatók) tekintetében.
A nem új belépő hallgató képzéséhez szükséges kreditek 95% - a (kerekítve)
kötelező/kötelezően választható kreditnek minősül. Így a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat 11. § (14) bekezdésében szereplő „a képzéshez még szükséges
kreditek" 15%-a (kerekítve) minősül szabadon választható kreditnek.
2. A nem új belépő hallgató által még térítésmentesen felvehető kreditek számát a
következő módon határozzák meg. A nem új belépő hallgató által eddig teljesített
kreditekből levonják a 15%-os szabadon válas ztható kreditmennyiséget, majd a
kötelező/kötelezően választható kreditmennyiségből kivonják a fent kapott
kreditszámot. Ez lesz a nem új belépő hallgató által még térítésmentesen igénybe
vehető kreditmennyiség.
3. A nem új belépő hallgató felszólalhat a számára kirótt díj ellen, amennyiben a
tantárgyai tételes felsorolásával a Kari Tanulmányi Bizottság (a továbbiakban:
KTB) számára igazolni tudja, hogy eddigi tanulmányai során a fenti 15%-os
szabadon választható keretet túllépte már. Ebben az esetben a KTB határozata
alapján a térítésmentesen igénybe vehető kreditmennyiség módosul.
4. Testnevelés tantárgyak nem teljesítése illetve újrafelvétele beletartozik az
Utasítás 1. § (1) bekezdés f) illetve g) pontjaiba. Azaz a TJSz 1. § (2) bekezdés
a) - f) pontjai szerinti hallgatók esetében a Testnevelés tantárgyak nem
teljesítéséért, míg a TJSz 1. § (2) bekezdés g) pontja szerinti hallgatók esetében a
Testnevelés tantárgyak újrafelvételéért kell kiróni 2 kreditértékű tantárgynak
megfelelő különeljárási díjat.
Budapest, 2013. március
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