
 Brenner János Hittudományi Főiskola 
Szombathelyi Képzési Központ 

9700 Szombathely, Szily János utca 3. 
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KÉRELEM 
□ EGYÉNI TANREND / □ EGYÉNI VIZSGAREND / □ KONZULENSVÁLTÁS 

□ TANDÍJMÉRSÉKLÉS / □ PASSZÍV FÉLÉV IGÉNYBEVÉTELE 
A 201__ / 201__-ES TANÉV ___ FÉLÉVÉBEN 

 
Név: ________________________________________________ NEPTUN-kód: _____________________ 

Szak/szakirány: _______________________________________ Tanulmányok kezdetének éve: ________ 

Értesítési cím: ________________________________________ 
Tagozat: □ Nappali □ Levelező 

A kérelem indoklása: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Egyéni tanrend és vizsgarend engedélyezése esetén a kérelmezőnek az érintett oktatóval kell a részleteket 
tisztáznia. 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése az 
intézményből való kizárást von maga után. 
 

Dátum: Szombathely, __________________________ Hallgató aláírása: _______________________________ 
 

A SZAKIGAZGATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 
Az egyéni tanrendet támogatom □ 
Az egyéni vizsgarendet támogatom □ 
A konzulensváltást támogatom □ 
A tandíjmérséklést támogatom □ 
A passzív félévet támogatom □ 
 

Dátum: _________________________________ 

Az egyéni tanrendet nem támogatom □ 
Az egyéni vizsgarendet nem támogatom □ 
A konzulensváltást nem támogatom □ 
A tandíjmérséklést nem támogatom □ 
A passzív félévet nem támogatom □ 
 

__________________________________________ 
szakigazgató 

 

A TANULMÁNYI OSZTÁLYVEZETŐ ÁLLÁSFOGLALÁSA 
Az egyéni tanrendet támogatom □ 
Az egyéni vizsgarendet támogatom □ 
A konzulensváltást támogatom □ 
A tandíjmérséklést támogatom □ 
A passzív félévet támogatom □ 
 

Dátum: _____________________________ 

Az egyéni tanrendet nem támogatom □ 
Az egyéni vizsgarendet nem támogatom □ 
A konzulensváltást nem támogatom □ 
A tandíjmérséklést nem támogatom □ 
A passzív félévet nem támogatom □ 
 

__________________________________________ 
tanulmányi osztályvezető 

 

Kedvezményes (egyéni) tanulmányi rendben részesülhet az a hallgató, aki 

 az adott félévben külföldi felsőoktatási intézményben részképzésen veszt részt államközi vagy egyetemközi ösztöndíj program 
alapján, a külföldi tartózkodás idejére 

 Különlegers méltánylást érdemlő esetet (szülés, családi indok) igazol és az addig teljesített félévekre előírt kreditek legalább 80 
%-át teljesítette 

Nem részesülhet kedvezményes tanulmányi rendben az a hallgató, aki 

 magánúton, munkavállalóként vagy munkahelyi kiküldetésben tölti külföldön a félévet 

 nappali tagozatos hallgatóként tanítási gyakorlatát tölti vagy munkát vállalt 

 párhuzamos képzésben vesz részt 

Beérkezés dátuma: _____________________________ 
 
Iktatószám: ___________________________________ 

 


