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4.5. Tanulmányi átlagok 
 

Ezen a felületen az elvégzett és az aktuális féléveinek adatait, a hozzájuk tartozó különböző átlagokat, a 

felvett és megszerzett kreditpontok értékét láthatja. Megtekintheti a félévenkénti, és a tanulmányai során 

összesen felhasznált IV-i számát, valamint a tárgyfelvétel típusok szerinti felvett darabszámot és 

kreditértéket is (a kiegészítő képzésadatok mezőben) is. 

 

Az átlagolt értékek egy hierarchikus táblázatban jelennek meg. A fő sorban a következő legnépszerűbb, 

leggyakrabban használt és vizsgált értékek jelennek meg: 

 Felvett kreditpont: Az adott félévben a tárgyfelvétel során felvett tárgyak kreditpontjainak összege. 

 Összes felvett kreditpont: A korábbi és az aktuális félév(ek)ben a tárgyfelvétel során összesen felvett 

tárgyak kreditpontjainak összege. 

 Teljesített kreditpont: Az adott félévben sikeresen elvégzett tárgyak kreditpontjainak összege. 

 Összes teljesített kreditpont: A korábbi és az aktuális félév(ek)ben sikeresen elvégzett tárgyak 

kreditpontjainak összege. 

 Átlag: Az adott félévben elért eredményeiből számított átlag. Az átlagszámítás szabályait (mely tárgyak 

számítanak bele, milyen súllyal, stb.) az intézmények saját hatáskörben határozzák meg, így ennek 

menetéről Ön az intézménye Tanulmányi és Vizsga Szabályzatából (TVSZ), vagy a Tanulmányi 

Osztályán (TO) keresztül tud tájékozódni. 

 Kumulált átlag: A korábbi és az adott félévében elért eredményeiből számított, összesített átlag. Az 

átlagszámítás szabályainak meghatározása ebben az esetben is az adott felsőoktatási intézmény 

kompetenciája. 

FIGYELEM! 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fent említett értékek elnevezése a program működéséből fakadóan 

intézményenként változhat! Az egyes elnevezésekkel kapcsolatban intézménye szervezeti szabályzatából 

tájékozódhat. 

Egyéb értékek: 

Amennyiben a fő sor bal oldalán található kis pluszjelre kattint, megjelennek a félévhez tartozó egyéb 

értékek. A további, intézmény által számolt értékeket három oszlopban láthatja: „További féléves átlagok”, 

„További kumulált átlagok” és „További extra átlagok” elnevezéssel, mely alatt az értékek aszerint 

jelennek meg, hogy féléves, vagy kumulált értékként kerülnek számításra az intézménynél. 

A hierarchikus sorokban részint az ismételt vizsgák számítását (IV), illetve a kreditindex és korrigált 

kreditindex számításokat, valamint az ösztöndíj átlag számítását jelentik. Előzőek segítenek eligazodni a 

vizsga számok meghatározásában, utóbbiak fontos számítások alapjait képezhetik (például a korrigált 

kreditindex lehet a hallgatói átsorolás meghatározója.  

Ide kerülnek az úgynevezett Extra adatok, melyek nyilvántartják az olyan, az intézmény által számolt 

esetleges egyéb tanulmányi értékeket, melyek valamilyen szempontból fontosak lehetnek. (Az Extra 

értékeket az intézmény tetszőlegesen nevezheti el, így Ön a felületen az Extra megnevezéssel nem feltétlenül 

fog találkozni). 
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Kiegészítő képzésadatok 

Ezen a felületen láthatja a felvett/teljesített tárgyak tárgyfelvétel típusok szerinti darabszámának és teljesített 

kreditjének kiszámított értékét is: 

 Összes kötelezően felvett és teljesített tárgy darabszáma és kreditértéke 

 Összes köt. választhatóan felvett és teljesített tárgy darabszáma és kreditértéke 

 Összes szab. választhatóan felvett és teljesített tárgy darabszáma és kreditértéke 

FIGYELEM! Ezek az értékek a teljesített és a felvett tárgyakra vonatkoznak oly módon, hogy a teljesített 

és felvett értéket / jellel választja el egymástól a program!  

A felületen csak akkor jelenik meg érték, hogyha intézménye használja az átlagszámításban az ezen értékek 

kiszámításához szükséges számítást. 

Intézményi beállítástól függően előfordulhat, hogy a félév lezárásáig kizárólag a felvett kreditek kerülnek 

kijelzésre a felületen. 

 

Teljesített és felvett tárgytípusok 

   
Tanulmányi átlagok hierarchikus elrendezésben 

 

Törzslap átlagok  

A törzslap átlagot tekintheti meg, amennyiben intézményi kiszámítja. A törzslap átlag meghatározott 

átlagszámolási szabály alapján kerül kiszámításra. A törzslap átlagok blokkrész megjelenése intézményi 

jogosultsággal állítható. 


