TÁJÉKOZTATÓ
kedvezményes tanulmányi rendet kezdeményező hallgatók számára

Az NKE NETK Európai Köz- és Magánjogi Tanszéke – az ERASMUS ösztöndíj miatti
vagy a Tanulmányi és vizsgaszabályzat által körülírt bármely más okból történő távollétek
esetén – a kedvezményes tanulmányi rendet kezdeményező hallgatók számára egységesen
az alábbi követelményeket szabja:
I. Előadásokra vonatkozó követelmények:
1. Előadások esetén a tanszék a hallgatók részére az óralátogatás alóli TELJES felmentést
támogatja.
2. Az óralátogatási kötelezettség alóli felmentés esetén az adott tárgy oktatója határozza
meg a félév teljesítésének (az aláírás megszerzésének) feltételeit.
2a) Amennyiben külön pótlási követelmény nem kerül meghatározásra, a kedvezményes
tanulmányi rend engedélyezése esetén a félévi aláírás automatikusan jár a hallgatónak.
2b) Ha a pótlás módja zárthelyi dolgozat, azt a félév elején kihirdetett időpontokban kell a
teljesíteni.
2b) Ha a távollét a zárthelyi dolgozat(ok) megírását nem teszi lehetővé, a pótlás beadandó
házi dolgozattal teljesíthető.
A beadandó házi dolgozatok követelményei egységesen az alábbiak:
Leadási határidő: TANSZÉKKEL EGYEZTETETT MEGJELÖLT DÁTUM
Formai követelmények:
http://netk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/tudomanyos-diakkor/szerzoi-utmutatoformai-kovetelmenyek
Min. 20 ezer leütés (szóközökkel, lábjegyzetekkel és mellékletekkel együtt)
Tartalom: MEGJELÖLT/KIVÁLASZTOTT TEMATIKUS RÉSZ, TANSZÉKKEL
ELŐZETESEN EGYEZTETETT TÉMAKÖR
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3. A hallgatónak a kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése esetén az engedélyben
meghatározott időpontig – legfeljebb a következő szorgalmi időszak kezdetéig – a többi
hallgatóra irányadó követelmények és rend szerint kell a tantárgy vizsgakövetelményeit
teljesítenie. Ettől eltérés nem engedélyezhető, de a külföldi részképzésben tanult azonos
tematikájú tárgyak esetén beszámítás, kreditelismerés kezdeményezhető.
II. Gyakorlatokra, szemináriumokra vonatkozó követelmények:
4. Gyakorlatok, szemináriumok esetén legfeljebb az órák 50%-át meg nem haladó
RÉSZLEGES távollét engedélyezhető. A gyakorlatok, szemináriumok esetén az
óralátogatás alóli TELJES felmentést nem támogatjuk.
4a) Az órák 50%-át meg nem haladó távollét esetén az óralátogatási kötelezettség alóli
részleges felmentés esetén az adott tárgy oktatója határozza meg a félév teljesítésének (az
aláírás megszerzésének) feltételeit.
4b) A hallgatónak a részleges felmentés esetén is kötelezettsége a félév elején kihirdetett
időpontokban a zárthelyi dolgozatokat teljesíteni.
3c) Ha a távollét a zárthelyi dolgozat(ok) megírását a félév elején kihirdetett időpontokban
nem teszi lehetővé, a szorgalmi időszakon belül egyszeri pótlási lehetőség nyílik a dolgozat
teljesítésére. A dolgozatok megírásának hiányában a félévi teljesítés (aláírás) nem adható
meg.
4d) A gyakorlatok, szemináriumok oktatója – a távollét időtartamára is figyelemmel – az
elmulasztott foglalkozások pótlására további beadandó dolgozat készítését írhatja elő.
Ennek követelményeire a 2b) pontban írtak az irányadók.
4e) A gyakorlat, szeminárium – az oktatás célkitűzéseire tekintettel – külföldi részképzésen
való teljesítéssel nem váltható ki.
Az előadások, gyakorlatok, szemináriumok fenti követelményeinek teljesítése hiányában a
tantárgy következő félévi tárgyfelvétellel (előadás esetén vizsgakurzusként) teljesíthető.
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