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Kreditátviteli szabályzat 
 
 
(1) A hallgatók azon tanulmányi ügyeiben, amelyeket jelen szabályzat, illetve 
esetileg a Szenátus a hatáskörébe utal, első fokon Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság jár el. A 
Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság (a továbbiakban: TKB) négytagú testület, mely tagjainak 50%-a 
hallgató. A TKB a Szenátus állandó bizottságaként működik, oktató tagjait és elnökét a Szenátus 
delegálja, hallgató tagjait a Hallgatói Önkormányzat választja meg. 
(2) A TKB tagjai: 
a) a Szenátus által delegált elnök, 
b) a tanulmányi előadó, 
c) a HÖK által delegált két nappali tagozatos, beiratkozott hallgató. A TKB hallgató tagjainak 
megbízatása egy tanévre szól. 
 (3) A TKB üléseit az elnök hívja össze és vezeti le. A TKB üléseiről jegyzőkönyv 
készül. 
(4) A TKB a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
(5) A TKB-hez címzett kérelmeket a rektori hivatalban kell leadni. A TKB üléseit a kérvény beérkezését 
követő 5 munkanapon belül tartja, teljes létszám jelenlétével. Valamely tag akadályoztatása esetén, 
sürgős esetben póttagot a Rektor, ill. a HÖK jelölhet.  
(6) A TKB feladat- és hatáskörébe tartozik a tantárgybeszámításra és kreditbefogadásra vonatkozó 
kérelmek elbírálása. 
(7) A TKB működéséhez szükséges adminisztratív feladatok ellátásáról a rektori hivatal, a TKB 
döntéseinek végrehajtásáról a rektori hivatal vezetője gondoskodik. 
(8) A TKB döntései ellen az érintett hallgatók a döntés kézbesítésétől számított 5 napon belül a 
Szenátushoz fellebbezhetnek. A Szenátus másodfokon meghozott döntése ellen további fellebbezésnek 
nincs helye. 
(9) Kreditátviteli (tanegység-beszámítási) kérelmeket az erre rendszeresített űrlapon kell beadni a 
szorgalmi időszak első hetében, vagy az átvétel utáni első héten. Mellékelni kell az előző tanulmányokat 
dokumentáló leckekönyvet, vagy annak hiteles másolatát, illetőleg az oklevelet, vagy annak hiteles 
másolatát. Az űrlapon szerepelnie kell a beszámíttatni kívánt tanegység felelős oktatója aláírásának.  
(10) A kárpát-medencei református teológiai akadémiákon (DRHE, KRE-HTK, SRTA, Komáromi 
Selye János Egyetem HTK, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet) teljesített tanegységek kreditjei 
általánosságban beszámíthatók, amennyiben a tárgyak anyaga megfelel a PRTA tantervi 
követelményeinek. A más felsőoktatási intézményben szerzett kreditek elfogadása minden esetben 
egyedi elbírálás alapján lehetséges. A teológiai képzés törzsanyagát érintő kérdésekben különös 
figyelemmel kell lenni arra, hogy az ekvivalencia elve ne sérüljön (a képzési szintek megfeleltetése, BA 
/ MA / osztatlan képzés). Egyetemi, főiskolai szintű, nem teológiai oklevél esetén az értelmiségi sáv 
teljesítettnek tekinthető. 
(11) A más felsőoktatási intézményben szerzett kreditek elfogadása esetében a szak mintatantervében 
meghatározott kreditértékkel egy-egy tanegység beszámítható, ha: 
- a két tanegység ismeretanyaga egyenértékű, vagyis az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75%-
os, amit a beszámíttatni kívánt tanegység programjának vagy tematikájának hivatalos másolatával 
igazolni kell; 
- a tanegység számonkérési formája a másik szakon, karon vagy intézményben megegyezik a karunkon 
a szak mintatantervében meghatározott számonkérési formával, vagy magasabb annál; 
- a számonkérés ideje 10 évnél nem régebbi. 
(12) A beszámított tanegység esetében a megszerzett érdemjegyet kell elfogadni. Ha ahhoz több 
érdemjegy tartozik, ezek kerekített átlagát kell figyelembe venni.  
(13) A szemeszter második hetében a TKB az érintett szaktanárok véleménye alapján hozza meg 
döntését.   
(14) Az Erasmus és Makovecz ösztöndíjprogramok keretében megszerzett, a hallgató által elfogadtatni 
kívánt kreditek a mobilitás félévében kerülnek beszámításra. 


