HALLGATÓI KÉPZÉSI SZERZŐDÉS
önköltséges képzésben történő tanulmányok végzésére

Iktatószám:
amely létrejött egyrészről a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: VHF) mint
felsőoktatási intézmény
Székhely:
Felsőoktatási azonosítója:
KSH szám:
Képviselő:
Adószám:
Kapcsolattartó:

8200 Veszprém, Jutasi út 18/2.
FI 34533
189 169 488 542 552 19
Dr. Varga István rektor
18916948-2-19
Kalocsai Adrienn
szakfelelős
06-30-7303842
krienn@freemail.hu
másrészről

név:
születési név:
anyja neve:
személyi igazolványszáma:
állandó lakcíme:
értesítési címe:
e-mail címe:
születési helye, ideje:
állampolgársága:
adóazonosító jele:
TAJ száma:
OM azonosítója
mint a VHF-en szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató között (a továbbiakban: Hallgató) a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 15. § (6) bekezdése és a 39.
§ (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint:

A szerződés tárgya
(1) Hallgató felvételt nyert önköltséges képzésre a VHF Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak
(a továbbiakban: továbbképzés) levelező munkarendjére, és a …... tanév ……. félévétől kezdődően
tanulmányokat folytat az alábbi feltételekkel:
A képzés megkezdésének jogcíme:
A beiratkozás dátuma:
A képzés munkarendje:
A képzés helye:
A képzés nyelve:
A képzési ideje:
Képzési idő előzetes tanulmányok beszámításával:
Finanszírozási forma:
A képzés megnevezése:

felvétel

Az önköltség összege:

80.000,- Ft/félév.

levelező
8200 Veszprém, Jutasi u. 18/2.
magyar
2 félév
önköltséges
Iskolai szociális munka szakirányú
továbbképzési szak

VHF kötelezettségei, jogai
(2) VHF vállalja, hogy a következőkben részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő képzést nyújt a
Hallgató részére, és biztosítja számára valamennyi, a tanulmányi előmenetellel és a tanulmányok zárásával
kapcsolatos dokumentumot, szabályzatot, tájékoztató anyagot.
(3) A képzés célját, követelményeit, a képzés során elsajátítandó ismeretek, kompetenciák leírását, az
ajánlott mintatantervet, tantárgy-leírásokat a VHF Iskolai szociális munka szakképzési dokumentáció
tartalmazza. A képzés teljesítéséhez előírt egyéb követelményekről a VHF Szociológia és Szociális munka
Tanszék nyújt információt.
(4) Az ismeretek ellenőrzésére, értékelésére alkalmazott módozatokat, a vizsgára és záróvizsgára bocsátás
feltételeit a VHF Felvételi-, Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata (a továbbiakban: TVSZ), illetve a tantárgy
teljesítésének feltételeit az oktató által összeállított, a kurzus hallgatói számára közzétett tantárgyleírás,
tematika tartalmazza. A TVSZ az alábbi linken érhető el: https://www.vhf.hu/felsomenu/hallgatoknak/tanulmanyi-dokumentumok-kerelmek A tantárgyi tematikákat a tantárgy felelős
oktatója biztosítja minden félévben az első konzultációs napon.
(5) VHF – a továbbképzés hatályos képzési és kimeneti követelményei (KKK), valamint a VHF Iskolai
szociális munka szakképzési dokumentációban szereplő tanterv alapján – vállalja, és biztosítja a Hallgató
oktatásának és az előírt ellenőrzések, értékelések (kollokviumok, szigorlat, záróvizsga) megszervezését.
(6) VHF garantálja, hogy a képzés szakmai, infrastrukturális, személyi és szervezeti feltételei megfelelnek a
mindenkori jogszabályi előírásoknak és a KKK által meghatározott feltételeknek, szakmai
követelményeknek.
(7) Jelen szerződés (1) pontjában megállapított önköltség tartalmazza a VHF eszközeivel előállított,
Hallgató részére biztosított, a hallgató tulajdonába kerülő dolog/anyag (pl. sokszorosított segédletek)
ellenértékét.
(8) VHF jogosult a jelen szerződést egyoldalúan módosítani a vonatkozó jogszabályok megváltozásából
adódó lényeges jog vagy kötelezettség megváltozása esetén.

Hallgató kötelezettségei, jogai
(9) Hallgató jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy teljesíti a VHF által számára közreadott tantervben és
egyéb szabályzatokban előírt tanulmányi és a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeket.
(10) Hallgató köteles a továbbképzés önköltségét a VHF által meghatározott formában és határidőre
megtéríteni.
(11)Az önköltség befizetésével kapcsolatos szabályokat és fizetési lehetőségeket a VHF Térítési és Juttatási
Szabályzatának (a továbbiakban: TJSZ) A hallgatók által fizetendő díjak és térítések c. fejezete tartalmazza. (A
szabályzat elérési útja a VHF honlapján: https://www.vhf.hu/felso-menu/hallgatoknak/tanulmanyidokumentumok-kerelmek.)
(12) Az önköltség visszafizetésének feltétele a VHF-nek felróható jelentős szerződésszegés vagy hiba,
illetve amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak, vagy a felek közös megegyezése, amennyiben
Hallgató – személyes, neki fel nem róható okokból – jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítése ellehetetlenül.
Egyéb rendelkezések
(13) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok,
továbbá a VHF belső szabályozásai az irányadók. Hallgató a VHF mindenkori szabályzatait – különösen a
VHF TVSZ-ét, valamint a VHF TJSZ-ét és mellékleteiket – magára nézve kötelezőnek ismeri el, és az
azokban foglaltakat betartja a jelen szerződés, illetve a képzés teljes időtartama alatt, és vállalja, hogy azok
változásait nyomon követi.
(14) Jelen szerződés aláírásával Hallgató hozzájárul a felsőoktatással kapcsolatos adatai kezeléséhez és az
adatok öt évig történő megőrzéséhez a VHF által az Adatvédelmi Törvény irányelvei szerint.
(15) Jelen szerződés két eredeti példányban készült. A szerződés egy példányát Hallgató kapja meg, egy
példányát a VHF Tanulmányi Osztálya tartja nyilván, és öt évig megőrzi azt.
(16) Felek jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Veszprém,……….

...........................................................
hallgató

...................................................................
Dr. Varga István
rektor
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

