HALLGATÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
(TVSZ III. FEJEZET 19. ALCÍM)
A hallgatói jogviszony a következő okok miatt szűnhet meg

Hallgató tanulmányainak befejeztével


tanulmányainak befejeztével, végbizonyítvány (abszolutórium), illetve oklevél
megszerzésével

Nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya, ha mesterképzésre
felvételt nyert.

Elégtelen tanulmányi teljesítmény következtében
Ha










a végbizonyítványt megadott képzési idő kétszeresének letelte előtt nem szerzi meg,
egy tantárgyból sikertelen vizsgáinak javító- és ismétlő javító vizsgáinak összesített
száma eléri a hatot (továbbá az számít, ha a hallgató bement vizsgára, megírta és
elégtelen),
ugyanazon tárgy kreditpontját hatszori tantárgyfelvétel után sem szerzi meg (0 kredites
tárgyak nem számítanak),
halmozott súlyozott tanulmányi átlaga (Neptunban kumm. átlag) alap- és osztatlan
képzésben negyedik aktív félév végén nem éri el a 2,25 értéket (csak ekkor ellenőrzik,
előtte és utána nem),
halmozott súlyozott tanulmányi átlaga mesterképzésben a beiratkozást követő második
aktív félév végén nem éri el a 2,50 értéket,
az utolsó három aktív félévében nem szerzett legalább 20 kreditpontot vagy
újra felvételt nyert nem szerzett legalább 10 kreditpontot (szintén utolsó három
félévben).

Saját kezdeményezésre




nem folytathatja tanulmányait magyar állami(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben és
önköltséges képzésben nem kívánja azt folytatni (2012. szeptember 1. után kezdők),
képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatát visszavonja és nem vállalja az
önköltséges képzésben való részvételt (hallgatói nyilatkozat),
nem folytathatja tanulmányait államilag támogatott képzésben és költségtérítéses
képzésben nem kívánja azt folytatni. (2012. szeptember 1. előtt kezdők)

Más felsőoktatási intézmény, illetve szakra történő átvételével


átvételt nyert más szakra, intézménybe, képzési helyre vagy képzési nyelvet, illetve
munkarendet váltott.

Bejelentkezési kötelezettségének elmulasztása miatt



ha a hallgató egymás utáni harmadik alkalommal nem jelezte, hogy a féléve aktív, vagy
passzív legyen
két passzív féléve volt egymás után és a következő is passzív lenne.

Maximálisan igénybe vehető passzív félévek számának túllépése miatt


maximális számú passzív félévet már igénybe vette, és féléve a jelen Szabályzat szerint
ismét passzívnak minősülne (max. passzív félévek száma BSc-n és MSc-n négy,
osztatlan képzésben hat félév).

Lejárt határidejű fizetési kötelezettsége miatt


ha a hallgató fizetési hátralék miatti felszólítása eredménytelen volt; az Egyetem – a
hallgató kérelmére – megvizsgálta a hallgató szociális helyzetét, és a 60 nappal
meghosszabbított határidőn belül sem történt meg a fizetés.

Fegyelmi vétségek következményeként


megszűnik a hallgatói jogviszony a hallgató összes szakján (képzésén) az intézményből
való kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján.

A hallgató halálával


megszűnik a hallgatói jogviszony a hallgató összes szakján (képzésén) a hallgató
halálával, a haláleset napján.

