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A Karon, az Egyetem már karain, más felsőoktatási intézményben nem folytatok
államilag támogatott képzésben tanulmányokat.
A Karral aktív hallgatói jogviszonyban állok.
A szakom képzési és kimeneti követelményeiben szereplő képzési időt maximum két
félévvel haladtam meg.
A kérelem benyújtásakor nincs visszamenőleges önköltség vagy késedelmi kamat
tartozásom az Egyetem felé.
a Központi Tanulmányi Iroda által megadott befizetési határidőre befizettem az adott
félévre vonatkozó teljes önköltség legalább 40%-át és a befizetés igazolásának másolatát
csatoltam.
Legalább két érvényes lezárt félévvel rendelkezem a Kar hallgatójaként a kérvényezett
szakon.
Nem a Karon lefolytatott átsorolási eljárás eredményeként kerültem önköltséges státusba.
Diákhitel igénybevétele esetén az engedményezési szerződés másolatát csatoltam.
Még nem nyertem el költségtérítési kedvezményt tanulmányi alapon egy alkalomnál
többször.
A szakom képzési és kimeneteli követelményeiben meghatározott képzési időt meghaladó
szemeszterre jelentkeztem be.
Már teljesítettem a szakon az abszolutóriumhoz megszerzendő kreditek legalább 80%-át.
Jelen félévemben olyan kurzusokat vettem fel, amelyek az abszolutórium megszerzését
célozzák.
Jelen félévben legfeljebb 18 kreditet vettem fel.
Osztatlan tanárképzésben összefüggő egyéni iskolai gyakorlatomat töltöm – ennek
kreditértékét nem számítva legfeljebb 18 kreditet vettem fel.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul
veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatással járó következményeket vállalom. Tudomásul veszem, hogy a pályázattal
kapcsolatban az értesítést a Neptunban megadott állandó lakcímre postázzák.

Kelt:
A pályázó aláírása1
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A pályázat aláírása folyóírással kötelező, ellenkező esetben a pályázat nem kerül elbírálásra.

