Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
H- 8 2 0 0 Ves z p ré m , J ut as i ú t 1 8 /2 .
T el ef o n: 8 8 /5 4 2 -7 0 0 – Fax : 8 8 /5 4 2 -7 2 6

Dátum: ..........................................................................
Iktatószám: ...................................................................
A kérelmet átvette: …………………………………………………..

VÉGZŐS HALLGATÓ
Név: ______________________________________________________ NEPTUN-kód: __________________________
Szak/szakirány: _____________________________________________ Tagozat:
 Nappali
 Levelező
Szül. hely, idő: ______________________________________________ Tanulmányok kezdetének éve: ____________
Anyja neve: ________________________________________________ Mobiltel.: _____________________________

KÉRELEME

ABSZOLUTÓRIUM

KIÁLLÍTÁSÁRA1

Abszolutóriumot (végbizonyítványt) a VHF annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi- és
vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat elkészítése kivételével –
teljesítette és az előírt krediteket megszerezte. Az abszolutórium, minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a
tantervben előírt minden tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett. Az abszolutóriumot a hallgató
leckekönyvében a rektor írja alá (TVSZ. 38. §).
Kérjük, a kérvényt akkor töltse ki, ha az utolsó vizsgaidőszakát fejezi/fejezte be tanulmányai során.
Nyilatkozom, hogy az abszolutórium kiállításához
 a szükséges krediteket (_____) megszereztem (kivéve a szakdolgozat kreditszáma)
 a kötelező szakmai gyakorlatot/gyakorlatokat teljesítettem

igen



nem



A TANULMÁNYI OSZTÁLY TÖLTI KI:
Az abszolutórium kitöltve a leckekönyvben és beállítva a NEPTUNban:


Az abszolutórium nem állítható ki, mert a hallgatónak hiányzik:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dátum: ......................................................

NYILATKOZATA AZ

..........................................

OKLEVÉL (IGAZOLÁS)

KIÁLLITÁSÁHOZ

Nyilatkozom, hogy
igen
2
a) a 2017/2018-as tanévben záróvizsgát teszek
 a téli (december-január) vizsgaidőszakban

 a tavaszi (május–június) vizsgaidőszakban

b) az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsgával rendelkezem
 államilag elismert, vagy azzal egyenértékű „C” típusú középfokú

c) az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga-követelmény alól mentesülök
 40. életév betöltése miatt (utoljára a 2015/2016-os tanévben záróvizsgázók)

 fogyatékossággal élő hallgatóként: ____________________________________________ 

nem






Tudomásul veszem, hogy az oklevél/igazolás a NEPTUN rendszerben szereplő (általam szolgáltatott adatok) alapján készül el,
az adataimban, tanulmányaimban bekövetkezett változást (pl. a szakdolgozat nem készül el időben, nem sikerül letenni a
nyelvvizsgát stb.) pedig jelzem a szak ügyintézőjének.
Az oklevelet/igazolást
 a diplomaátadó ünnepélyen kívánom átvenni
 a diplomaátadót követő napokban kívánom átvenni

személyesen 


meghatalmazott útján 

Hallgató aláírása: ..................................
1

A kitöltött kérelmet a Tanulmányi Osztályon kell leadni a leckekönyvével együtt!
2
Amennyiben a megjelölt időszakban a szak szervez záróvizsgát.

Dátum: ...................................................

