Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Kreditelismerési Tanácsadó Testület (KTT)

EGYSZERI KREDITELISMERÉS JOGÁSZ szakon
I. a DE ÁJK közigazgatás - szervező szakán tett sikeres záróvizsga alapján
II. Jelen nyomtatványt irányadónak tekintjük a más egyetemen szerzett igazságügyi igazgatási
diplomák esetében is, de a Debreceni Egyetem fenntartja a jogot, hogy a tárgyak
elismeréséről egyedileg határozzon az egyes tematikák közötti különbözőségek miatt.
Egyszeri kreditelismerés csak egy alkalommal kérhető a tanulmányok során.
Az alábbi tárgyakból kérhető kreditelismerés. (Opcionális, a kérelemben kell megjelölni az
elismerni kívánt tárgyakat!). Ezen túlmenően más szakon teljesített tárgyak is feltüntethetők.
Igazolásként csatolni kell:
- A DE ÁJK közigazgatás - szervező szakán sikeres záróvizsgát tett hallgatóknak a
tanulmányi rendszerből kinyomtatott leckekönyvet.
- A DE ÁJK közigazgatás - szervező szakán diplomát szerzett hallgatóknak az
oklevélmelléklet magyar nyelvű másolatát.
- A más egyetemen szerzett közigazgatás - szervező diplomák esetében az
oklevélmelléklet magyar nyelvű másolatát
Amennyiben a felkínált tantárgyakon kívül más tantárgy elismerését is kéri, a tematikát és
leckekönyvet is csatolni kell.
(A kérelemben megjelölt tantárgyakat a TO veszi fel a Neptunban. Minden tárgyat hagyjanak benne az
alábbi listában (ne töröljenek)!
-

Iktatószám: TADTO/………………..…………………..
Szak:

Tagozat:

Név:

Neptun azonosító:

Email:

Telefon:

Lakcím:
Az első oszlopban jelölje meg azokat a tárgyakat, amelyekből kreditelismerést kér!
Itt
jelölje
meg!

Jogász szakon kreditelismerés kérhető
az alábbi tárgyakból

Közigazgatás - szervező alapszakon teljesített
tárgy

Alkotmányjog 1

Magyar alkotmányjog 1

Alkotmányjog 2

Magyar alkotmányjog 2

Bevezetés a jog- és államtudományokba
Bevezetés a politikatudományba
Bevezetés az informatikába
Európa-jog 1
Európa jog 2 (ea+gyak)
Évfolyamdolgozat

Államtudományi alaptan
Általános politológia
Informatikai alapismeretek
EU ismeretek 1
EU ismeretek 2
Szakdolgozat

Közigazgatási szakmai gyakorlat

közös közszolgálati szakmai gyakorlat

Jogi informatika
Szociológia

Közigazgatási informatika
Szociológia és társadalomismeret

Közgazdaságtan 1

Bevezetés a közgazdaságtanba

érdemjegy

Közgazdaságtan 2
Közigazgatási jog 1
Közigazgatási jog 2 (ea+gyak)

Polgári jog 1 (ea+gyak)
Szakmai nyelv 1
Szakmai nyelv 2

Bevezetés a közgazdaságtanba
Közigazgatás alapintézményei
Közigazgatási eljárások,
hatósági eljárás
Közfeladatok
és
közigazgatási
funkciók,
Helyi önkormányzatok
Közigazgatási jog
Közpolitika és nemzeti politika
Közpolitika és nemzeti politika
Magyar
alkotmányés
közigazgatástörténet 1
Magyar
alkotmányés
közigazgatástörténet 2
Munkavédelem
Közpénzügyi ismeretek
Államháztartástan 1,
Államháztartástan 2
Polgári jog 1, Polgári jog 2
Közigazgatási szaknyelv 1
Közigazgatási szaknyelv 2

Testnevelés 1
Testnevelés 2

Testnevelés 1
Testnevelés 2

Közigazgatási jog 3

Közigazgatási jog 4
Közpolitika 1
Közpolitika 2 (gyak)
Magyar alkotmány- és jogtörténet 1
Magyar alkotmány- és jogtörténet 2
Munkavédelem
Pénzügyi jog 1 (ea+gyak)
Pénzügyi jog 2 (ea+gyak)

A felsoroltakon kívül elismertethetők a jogász szakon teljesítendő nyolc szabadon választható tárgy (2x8
kredit) és tíz (10x2 kredit) (kosaranként kettő) kötelezően választható (kosaras) tárgy kreditjei is.
Kérem, adja meg, mennyi szabadon választható és kötelezően választható tárgyak kíván elismertetni:
...... db szabadon választható tárgy; (maximum 8 tantárgyat lehet elismertetni),
..... db kötelezően választható tárgy (maximum 10 tantárgyat lehet elismertetni).
Tájékoztatjuk, hogy a kreditelismerések rontják az összesített korrigált kreditindexet, mely a hallgatói
rangsor alapja.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
egyben kérem, hogy a kérelemben megjelölt tárgyakat a Tanulmányi Osztály vegye fel a Neptun
Tanulmányi Rendszerbe a kérelem benyújtásának félévében.

Kelt:………………………………………………

………..…………...............................................
kérelmező aláírása

