Tisztelt Hallgatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2006. októberében a következő táblázat alapján történt az
érintett hallgatók finanszírozási formájának átállítása az ETR-ben
(az FTV és a 175/2006. (VIII. 14.) Kormányrendelet alapján)
Szeged, 2006. október 11.
Dr. Mucsi László sk.
oktatási dékánhelyettes
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államilag támogatott képzésben
résztvevőnek minősül a hallgató
Tanulmányainak befejezéséig:
– aki 1997. 01.01. előttről folyamatos
jogviszonyban tanul
– aki 1997.01.01. után, de a
2000/2001-es tanév előtt létesített
hallgatói jogviszonyt és első
alapképzésben van, továbbá első
kiegészítő alapképzést végez
A képzési időnek megfelelő ideig:
– aki a 2000/2001-es és 2001/2002-es
tanévekben létesített hallgatói
jogviszonyt, ha ez az első alapképzése,
vagy második tanári képesítését szerzi,
továbbá olyan szakot végez, ahol
előírás felsőoktatási oklevél.
4 félévig
– aki a 2000/2001-es , 2001/2002-es,
tanévekben megkezdett első
kiegészítő alapképzésben vesz részt
a képzési időnek megfelelő időn túl
további 2 félévig, ha a képzés
rövidebb mint 8 félév, egyébként
további 3 félévig
– aki a 2002/2003-es és 2005/2006-os
tanévek között, beleértve a fenti
kezdő és befejező évet is, létesített
hallgatói jogviszonyt, és első
alapképzésben van
– aki ismételt felvételivel létesített, a
fenti időszakban, első alapképzésre
ismételt hallgatói jogviszonyt és
megkezdett féléveinek száma a
megszakadt képzés féléveivel
együtt nem lépte túl a 4. pont
szerintit.

finanszírozási státuszváltozás

Nincs. Államilag finanszírozott marad a
jogviszony egészében.

A képzési időn túl, ha a képzés nem több
mint 8 félév, 2 félévig, ha több mint 8,
akkor 3 félévig egyetemi finanszírozottá,
majd minden további félévben
költségtérítésessé válik.
Az 5. félévben egyetemi finanszírozottá, a
7. félévben költségtérítésessé válik
A képzési időn túli 2, illetve 3 félévben
Államilag fin. képzidőn túl
státusba kerül, minden további félévben
költségtérítéses.
Ez a változás most azokat a hallgatókat érinti,
akik 2, 3, vagy 4 éves képzésben vesznek részt,
és nem volt megszakításuk. Az 5 éves
képzéseket ez a változás a következő évben, a 6
éveseket két év múlva érinti.
A 2 éves (FSZ) képzésekre a rendelet nem tér
ki. Tekintettel arra, hogy az új FTV számukra is
az alapképzés feltételeit határozza meg
finanszírozási szempontból, minden 2004 előtt
kezdett költségtérítéses már, a 2004-ben
kezdettek Államilag fin. képzidőn túl
státuszúak legyenek.

–
–

aki , a fenti időszakban, második
egyszakos közismereti tanári szakot
végez
aki , a fenti időszakban, olyan
szakot végez, ahol előírás
felsőoktatási oklevél

A 3 éves képzésben 2002-ben kezdettek most a
9. félévben vannak, státuszuk most vált
költségtérítésesre,
a 2003-ban kezdettek a 7. félévbe léptek,
státuszuk Államilag fin. képzidőn túl.
A 4 éves képzésesek a 9. félévbe léptek,
státuszuk Államilag fin. képzidőn túl.

5. 4 félévig
– aki 2002/03-as, 2003/2004-es a
2004/05-ös és 2005/06-os
Az 5. félévben költségtérítésessé válik
tanévekben megkezdett első
kiegészítő alapképzésben vesz részt.
6. a kilépett hallgató képzési idejéből
még hátra lévő időtartamra
– bármely szakon költségtérítéses
képzésből intézményi döntés
alapján egy megüresedett államilag
támogatott helyre átvett hallgató
7. A 2006/07-től felvett hallgatók
Egy személy tizenkét féléven át folytathat a
felsőoktatásban tanulmányokat államilag
támogatott képzésben (a továbbiakban:
támogatási idő), beleértve a felsőfokú
szakképzést is. A fogyatékossággal élő hallgató
támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. A
támogatási időbe be kell számítania megkezdett
államilag támogatott félévet is, kivéve, ha
betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel
nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a
félévet. .....
A támogatási idő legfeljebb két félévvel
megnő, ha a hallgató egységes, osztatlan
képzésben vesz részt, és a képzési
követelmények szerint a képzési idő meghaladja
a tíz félévet. A részidős képzés ideje és a
távoktatás ideje legfeljebb négy félévvel
meghosszabbítható. A doktori képzésben részt
vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb
további hat félévvel meghosszabbítható. Az
államilag támogatott képzésben való részvételt
nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat
és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel,
hogy aki államilag támogatott képzésben
valamely képzési ciklusban záróvizsgát tett,
ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt
államilag támogatott képzésben. Ezt a
rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú
szakképzés tekintetében is.

.(4) Az adott képzéshez rendelkezésre
álló támogatási idő legfeljebb két
félévvel lehet hosszabb, mint az adott
tanulmányok képzési ideje.

Az ajánlott eljárás az, ha a hallgató vele
azonos, vagy kisebb félévszámú helyre
kerül. Ez a jelen körülmények közt
követhetetlen. Az FRK jelentések után lesz
fontos.
(3) Ha a hallgató kimerítette a - (2) bekezdésben
meghatározottak szerint - rendelkezésére álló
támogatási időt, csak költségtérítéses képzési
formában folytathat tanulmányokat a
felsőoktatásban.

Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja
befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses
képzési formában folytathatja.

