
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Csíkszeredai Kar

A tanulmányi szerződés aláírói:

1. A szerződés tartalmazza a két fél – a kar és a hallgató – által felvállalt kötelezettségeket a
megjelölt tanévre, az egyetemi Charta és a vonatkozó szabályzatok  szerint.

a. Biztosítja mindazokat a feltételeket, amelyeket a Kari Tanács meghatározott az illető
tanulmányi program jóváhagyása alkalmával, amelyek lehetővé teszik a hallgató által felvett
tantárgyak látogatását és elsajátítását.

b. Biztosítja egy, a hallgató tanulmányi pályáját irányító szakkoordinátor kinevezését, aki
segíti a hallgatót az egyéni tanrend kialakításában, a szakképesítés követelményei és a saját
elképzelésének megfelelően.

c. A hallgató rendelkezésére bocsátja az érvényes tanulmányi programot – tantervet,
tantárgyi adatlapokat -, az adott tanévben meghirdetett tantárgyak jegyzékét, és egyéb
szükséges információt.

A kar kötelezettségei:

a. Tudomásul veszi, hogy kötelessége napi rendszerességgel követni a Neptun rendszer
üzeneteit, és ezen a felületen keresztül kell intéznie minden, a tanulmányok nyilvántartásával,
illetve erre vonatkozó sajátos feladatokkal kapcsolatos ügyeit.

b. Tudomásul veszi, hogy a tanév első hetében kötelessége aktív státusra regisztrálni a
Neptun programban vagy passzív státust kérvényezni a Dékáni Hivatalban, ellenkező esetben
kizárásra kerül.

c. A Neptun rendszeren keresztül felveszi a jelen tanulmányi szerződés féléves
mellékleteinek tárgyát képező tantárgyakat.

A hallgató kötelezettségei:

a) Dékán Dr. Lázár Ede

és
b) Hallgató családneve

és keresztneve
 

Szak  

Évfolyam  

Törzskönyvi szám  

TANULMÁNYI SZERZŐDÉS

________ tanév
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3. Jelen Tanulmányi szerződés két példányban készült, mindkét példánya azonos tartalmú és
ugyanazzal a jogi értékkel bír.

Dátum:  PH

Dékán, Hallgató,

2. A tanulmányi szerződés tanév közben nem módosítható. A szerződés mellékleteinek
módosítása csak a félév megkezdése utáni első hétben lehetséges.

d. Felvállalja az adott tanévben felvett tantárgyak esetében a tantárgyi adatlapoknak
megfelelő kötelezettségek időbeni teljesítését.

e. Betartja a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásait, és – tandíjas státus esetén –
rendszeresen kifizeti a tandíjat, illetve egyéb adminisztratív díjakat. Tudomásul veszi, hogy
ingyenesen (vagy a megállapított éves tandíj fejében) egyszer iratkozhat fel egy tantárgyra.
Vizsgára csak olyan tantárgyból jelentkezhet a vizsgajelentkezési időszakban, amelyet a
Neptun rendszerben, illetve a Tanulmányi szerződés mellékletében felvett, és amelynél a
tantárgyi adatlapban tartalmazott évközi kötelezettségeket teljesítette.
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Tandíj összege a 2017/2018 tanévben: ________________ RON/tanév

Adminisztratív díjak a Sapientia EMTE-n (2017/2018 tanév)
Díj megnevezése Összege (RON) Megjegyzés

1. Felvételi beiratkozási díj 50-100 Évente állapítja meg a
Szenátus szakonként

2. Újrabeiratkozási díj kizárás után 100 Az emelt tandíj-
hozzájáruláson felül

3. Tanulmányok újrafelvételének díja, a tanulmányok
megszakítása után

100

4. Kiegészítő éven továbbtanulás, amennyiben a rendes
tanulmányi időszak alatt nem teljesítette a hallgató a
felvett krediteket

100+ a kreditszám
szerint az újrafelvett
tantárgyak díja

5. Az intézményen belüli szakok közötti átvétel díja 100

6. Újrafelvett tantárgy díja 30*kreditszám

7. Sürgősségi eljárási díj 30

8. Törzskönyvi kivonat, oklevél vagy oklevélmelléklet
másodpéldányának kibocsátása, kérésre

100

9. Kiegészítő vizsgaidőszakban tett vizsga 45

10. Szak analitikus programjának kibocsátása 200

11. Különbözeti vizsgák 45

12. Tanulmányi okmányok hitelesítéséről szóló igazolás 10

13. Laboratóriumi gyakorlat újra megszervezése, kérésre 20/óra

14. Másodszori beiratkozás utáni tandíj 2250 TVSZ 26.§ 4. és 6. pontnak
megfelelően

15. Harmadszori beiratkozás utáni tandíj 3150 TVSZ 26.§ 4. és 6. pontnak
megfelelően

16. Államvizsga díj 450 *

17. Tanárképzési program képzési díja (teljes képzési
időszakra)

300/tanév A TI működési szabályzata
1.9.11 pontjának
megfelelően

18. LinguaSap nyelvvizsga díjhallgatóknak és
alkalmazottaknak

60 Másodszori feliratkozás
esetén

19. LinguaSap nyelvvizsga díj külső személyeknek 120 Hallgatóknak a két
ingyenes alkalom feletti
feliratkozás esetén

20. ECL nyelvvizsga díj 450

21. Ügyintézési díj 20/tantárgy Késedelmes Neptun
ügyintézés

A díjak mértékének megállapítása 1 Euro=4,5 lej árfolyamon történt.
*Amennyiben a végzett hallgató egy adott évhez tartozó két államvizsga lehetőség közül valamelyikre vagy
mindkettőre jelentkezett, de egyiken sem vizsgázott sikeresen, és egy újabb tanévhez tartozó államvizsgára is
beiratkozik. Ha az első évben csak egy vizsgát szervez az EMTE, a végzett mentesül a díjfizetési kötelezettség alól a
következő év első vizsgaalkalmával.
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