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4. Tanulmányok 

4.1. Képzés adatok 
A menüpontra lépve láthatja a képzéséhez, szakjához, (szakjaihoz) és szakirányához, szakirányaihoz 

tartozó adatokat, valamint az oklevél adatokat.  

A felület tetején a képzéshez tartozó adatokat látja. Itt információt kaphat többek között a képzés jogviszony 

időintervallumával kapcsolatban, tájékozódhat a képzésen elhasználható maximális félévek számáról is, de 

a képzés minden jellemző adatát megtalálja itt (többek között képzési szint, tagozat, program típus, modul 

típusa, maximális félévszám, abszolutórium dátuma, stb…).  

A ”Képzés szervezeti egysége” a hallgató képzésének szervezeti egysége, ahol a hallgatót adminisztrálják 

intézményen belül. 

A felületen megjelenő címkék az intézményi beállításoktól, illetve az egyes adatok adminisztrációjának 

aktuális állapotától függ. Csak olyan címkék kerülnek megjelenítésre, melyekhez tartozik adat. 

 

 
Képzésre vonatkozó adatok 
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A „Képzési terv” gomb megnyomásával a hallgató le tudja tölteni a képzéséhez legenerált legutolsó 

"Képzési terv" dokumentumot PDF formátumban. A nyomtatvány segítségével egy nyomtatványban 

megjeleníthetők a képzés, a hozzá tartozó szakok, szakirányok és virtuális szakok alapvető és akkreditációs 

adatai, a modulokhoz rendelt mintatantervek, azok jellemzői, a mintatantervek tárgyai és a tárgyakhoz 

rögzített tárgytematikák is. Az „Időterv” gomb megnyomásával generálódó sablonban pedig a hallgató a 

saját magára vonatkozó specifikus képzési terv adatokat külön is megjelenítheti. 

A „Képzési terv” és „Időterv” gombok megjelenítése intézményi beállítás függvénye. 

 

A felület középső harmadában a képzéshez kapcsolódó szakjai/szakirányai fontos adatait láthatja. 

 

Intézményi beállítás alapján a szak és szakirány információkat követően megjelenítésre kerülhetnek a 

hallgató záróvizsga részeredményei az azonos nevű felületi blokkban. Itt azok a részeredmények kerülnek 

megjelenítésre, melyek alapján intézménye a záróvizsga végeredményét különböző számításoknak 

megfelelően kialakítja. Megjelenítésre kerül a részeredmény intézmény által meghatározott neve és az arra 

kapott érték (amennyiben a számítást az intézmény már elvégezte). 

 

Amennyiben oklevél minősítésére kíváncsi, ezen felület alján találja. 

 
Oklevél adatok 

 

Ez a felület tájékoztatásra szolgál, Önnek változtatásra itt nincs lehetősége. Amennyiben adataiban változás 

következett be, vagy úgy véli, hogy téves adatok jelennek meg a felületen, akkor kérjük, vegye fel a 

kapcsolatot intézménye Tanulmányi Hivatalával! 

 

FIGYELEM! A felületen csak azok a szakirányok találhatóak, melyekre Önt már felvették. Szakirány 

jelentkezéshez az "Ügyintézés" menü "Szakirány jelentkezés" menüpontját veheti igénybe, azonban az itt 

megjelölt jelentkezések sem azonnal jelennek meg a saját szakirányok között, hanem csak a jelentkezés 

lezárása után. Ameddig nincsen szakiránya a következő felirat jelenik meg: "Önnek nincs felvett szakiránya". 

A felületen mindig az aktuálisan kiválasztott képzésének adatairól tájékozódhat. Amennyiben több képzésen 

is részt vesz, úgy a webes felület fejléce felett található "Képzés" feliratra kattintva, a megjelenő felugró 

ablakban egy legördülő listából választhat a képzései közül, ezután a felületen az ahhoz tartozó információk 

fognak megjelenni. 

  


