HALLGATÓI KÉPZÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
az Edutus Egyetem (székhelye: (2800 Tatabánya, Stúdium tér), adószáma: 18600076-2-11 intézményi azonosító száma:
FI83139) a továbbiakban: Egyetem,
Képviselője:
Némethné Dr. Gál Andrea
másrészről:
Név:
Születési név:
Anyja leánykori neve:
Születési helye:
Születési ideje:
Lakcíme:
Neptun kódja:
a továbbiakban: Hallgató között - a továbbiakban együtt: Szerződő Felek - az alábbi feltételekkel:
I.

A Szerződés tárgya, tartalma

1.

Jelen Szerződést a Szerződő Felek a hatályos jogszabályi rendelkezések – így különösen a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) végrehajtási rendeletei és a vonatkozó jogszabályok, valamint az Egyetem
szabályzatai (a továbbiakban: Szabályzatok) figyelembevételével kötötték.

2.

Az Egyetem vállalja, hogy a sikeres felvételt/ átvételt követően beiratkozott (és a további félévekben a tanulmányok
folytatására bejelentkezett) Hallgatót az adott szak képzési és kimeneti követelményei figyelembevételével kidolgozott
tantervnek megfelelően oktatja, valamint a követelményekben, jogszabályokban és Szabályzatokban meghatározott
feltételek teljesítése esetén az oklevelet - a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően - kiállítja.

3.

A Képzésre vonatkozó adatok:
a képzés megnevezése/ képzési szint:
képzési forma:
a képzés helye:
képzési idő/megszerzendő kreditpontok száma:
megszerezhető végzettség:
megszerezhető szakképzettség:
önköltség mértéke a 20__/20__. tanévben:

4.

Az Egyetem a nappali tagozatos hallgatók számára a hét munkanapjain 8 óra és 20 óra között, és esetenként szombaton 8
óra és 20 óra között (esetleges tréning jellegű órák), a levelező tagozatos hallgatók számára pedig péntek 13 óra és 20 óra
és szombat 8 óra és 20 óra között teszi lehetővé a tanórák hallgatását/látogatását.

5.

Az Egytem a hallgatók vizsgáit munkanapokon és szombati napokon szervezi.

6.

A félév elismerésének és a vizsgára bocsátás, valamint az óralátogatás konkrét feltételeit az Egyetem a Szabályzatokban
határozza meg.

7.

Az Egyetem fenntartja a jogot arra, hogy az esetleges – ünnepnapok vagy munkaszüneti napok miatti – munkanapátcsoportosításoktól függetlenül a szombati napokra meghirdetett tanórákat és konzultációkat szombati napon tartsa
meg.

8.

A Hallgató a tanulmányaira vonatkozó intézményi tájékoztatót, valamint a Szabályzatokat elektronikus formában az
Egyetem honlapján és/vagy a NEPTUN.NET Egységes Tanulmányi Rendszerben elérheti.

9.

A Hallgató a Képzés során köteles a Szabályzatokat megismerni és azok rá vonatkozó részeit maradéktalanul betartani. A
Hallgató a Képzés során az Egyetem által megszabott határidőket köteles betartani, illetőleg a határidő elmulasztásával
járó jogkövetkezményeket viselni.

II.

Az önköltségre és az egyéb térítési díjakra vonatkozó rendelkezések

1.

A Hallgató a Képzésben való részvétel során önköltséget, és egyéb térítési díjakat köteles – a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések, a Szabályzatokban foglaltak szerint – az Egyetem részére megfizetni. Az önköltség-, és egyéb térítési díjak
mértékére, az Egyetem hallgatói részére nyújtható támogatások feltételeire az Egyetem Hirdetményében, valamint a
Szabályzatokban előírtak az irányadók. A fenti szabályt a magyar állami, illetve állami részösztöndíjas képzésben részt vevő
Hallgató esetében a magyar állami és állami részösztöndíjra vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével kell
alkalmazni.

2.

A Képzés önköltségének összege a Szabályzatokban meghatározottak szerint évente kerül megállapításra.

3.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a fizetendő önköltség megállapításának alapját képező összeg a 20__/20__.
tanévben a "Felsőoktatási felvételi tájékoztató 20__." című elektronikus kiadványban közzétett összeg, míg a további
tanévekben a Szenátus által meghatározott és a hallgatók számára minden év május 31-ig közzétett összeg, de minimálisan
a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre közzétett fogyasztói árindex mértékével évente megnövelt összege.

4.

Az Egyetem kötelezettséget vállal arra, hogy az önköltség- és a térítési díjak összegét/mértékét a Szabályzatokban foglalt
határidőn belül, a szokásos módon, a honlapon nyilvánosságra hozza.

5.

A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy minden félévben az intézmény által megadott határidőig az önköltséget és a
térítési díjakat megfizeti.

6.

A Hallgató által adott félévre befizetett önköltség visszafizetésének módjáról, illetve feltételeiről a Szabályzatokban
foglaltak az irányadók.

7.

Hallgató tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződésben foglalt egyéb térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz
eleget, a Szabályzatokban foglaltak alapján az adott tanulmányi félévben vizsgára nem bocsátható, a Szerződésben foglalt
önköltség, és egyéb térítési díjfizetési fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Szabályzatokban foglaltak alapján nem
jelentkezhet be a következő tanévre, illetve nem bocsátható záróvizsgára, továbbá hallgatói jogviszonyát – fizetési
hátralék miatt – a rektor a Hallgató eredménytelen felszólítása és szociális helyzetének vizsgálata után megszüntetheti.
III.

Záró rendelkezések

1.

A Hallgató kijelenti, hogy fenti adatai a valóságnak megfelelnek, azok esetleges változásáról az Egyetem haladéktalanul
értesíti.

2.

Amennyiben az Egyetem nem biztosítja a jelen szerződésben foglalt képzést, úgy a befizetett önköltség arányos része a
Hallgató részére visszajár.

3.

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint a Szabályzatok az
irányadók. A Szerződő Felek ezúton kijelentik, hogy amennyiben a Képzésre vonatkozó jogszabályok, Szabályzatok a
Szerződés időtartama alatt – jelen Szerződést érintően – megváltoznak, úgy a változásoknak megfelelően a Szerződést
módosítottnak tekintik.

4.

A Szerződő Felek a szerződést a Képzés időtartamára kötik. A Szerződés hatályának kezdő időpontja a Szerződő Felek általi
aláírás napja. A Szerződés hatálya megszűnik a Hallgató hallgatói jogviszonya megszűnésével.

5.

A Szerződés kettő (2) oldalból, három (III.) fejezetből és huszonegy (21) pontból áll; egymással mindenben megegyező
kettő (2) eredeti példányban készült. A Feleket egy-egy példány illeti meg.
Az Egyetem a Szerződés egy példányát a Hallgató beiratkozási lapjának mellékleteként tárolja, amely a hallgató
törzslapjának melléklete, melyet köteles a hallgatói jogviszony megszűnését követő 80 évig megőrizni.

Kelt, Tatabánya, 20__.
Hallgató

Egyetem

