KÉPZÉSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött a 2011. évi CCIV. Nemzeti Felsőoktatási törvény (továbbiakban: Nftv.) alapján
folyó alapképzés tárgyában az 1. pontban megjelölt szerződő felek között az alábbi
feltételekkel:
1. Szerződő felek:
………………………………………………………………(intézmény neve)
…………………………………..
(címe),
mint
képzést
végző
intézmény.
…………………….. (intézményi azonosító) (továbbiakban: Egyetem)
……………………………........................................................... (név, szül. név) hallgató
……………………………………………………………………..(születési helye, ideje),
………………………………………………………………………………(anyja neve),
………………………………………………………………………………….(lakcíme),
mint képzésben részt vevő hallgató (továbbiakban: Hallgató).
A szerződő felek rögzítik, hogy a hallgató …………………… napján kezdte meg
tanulmányait állami ösztöndíjas……………….alapszakos képzésben a Debreceni
Református Hittudományi Egyetemen.
2.

Az Egyetem vállalja és biztosítja a Hallgató oktatásának megszervezését és lebonyolítását
a képzésre vonatkozó érvényben lévő tanterv, az Egyetem szabályzatai és a hatályos
jogszabályok előírásai szerint.

3.

A szerződés tárgya: tanító, szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés,
ifjúságsegítő szakirány, kommunikáció és médiatudomány, informatikus könyvtáros,
informatikus könyvtáros – kommunikáció, katechéta és lelkipásztori munkatárs, valamint
kántor* alapszakos költségtérítéses képzés nappali, levelező és esti* tagozaton, a
meghirdetés és jelentkezés alapulvételével.

4.

A …………………….alapképzési szakképzés és kimeneti követelményekben
megállapított időtartama ………… félév. A Hallgató önköltséges képzésének kezdő
időpontja: ……………………. A Hallgató ezen képzését – az Egyetem folyamatos
képzése esetén – az Nftv-ben foglalt feltételek szerint jogosult befejezni.

5.

A képzés tanterve: az felsőoktatási képesítési követelményének megfelelően az Egyetem
szenátusa által elfogadott tantervi háló és program szerint.

6.

A képzés helye: Debrecen, Kálvin tér 16.

7.

A képzés időbeosztása: a nappali tagozatos képzésben részt vevők óráinak megtartására
az órarendi beosztás szerint, a nem nappali tagozatos képzésben részt vevők órainak
megtartására a szorgalmi időszakban pénteki napokon 13.00-18.00 óra és szombati
napokon 9.00-16.00 óra között kerül sor.

8.

A képzés önköltsége: a képzés önköltségét az Egyetem félévenként jogosult
meghatározni. A képzés önköltsége nappali tagozaton kommunikáció és médiatudomány
szakon, informatikus könyvtáros, informatikus könyvtáros – kommunikáció szakon
130.000.-Ft, azaz egyszázharmincezer forint/félév, nappali, esti tagozaton tanító szakon,

szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés, ifjúságsegítő szakirány felsőoktatási
szakképzésben 115.000.-Ft, azaz egyszáztizenötezer forint/félév.*
A Hallgató a képzési önköltséget az első félévben legkésőbb a beiratkozásig köteles az
Egyetem elektronikus rendszerén keresztül befizetni. A második és további félévekben
pedig a regisztrálás időpontjáig köteles befizetési kötelezettségének eleget tenni, az
egyetem elektronikus rendszerén keresztül.
A képzés önköltségét az Egyetem a második és a további önköltséges félévekben az
infláció mértékét alapul véve jogosult módosítani.
Ha a Hallgató a tanulmányait – bármely okból - abbahagyja, a befizetett összeget nem
követelheti vissza.
9.

A Hallgató önköltséges képzés idején állami támogatásban nem részesül. Az egyéb
szolgáltatási díjak fizetésére a mindenkor hatályos jogszabályok és az Egyetem
szabályzatai az irányadók.

10.

A képzéshez szükséges infrastrukturális feltételeket az Egyetem biztosítja, s azokat a
Hallgató az Egyetem szabályzataiban foglaltak szerint jogosult használni.

11.

A Hallgató hallgatói jogviszonyára, tanulmányi és vizsgaügyeire az Egyetem szabályzatai
vonatkoznak, melyeket köteles betartani.
A Hallgató kijelenti, hogy a képzés képesítési követelményeit, tantervét, valamint az
Egyetem szabályzatait ismeri és kötelezettséget vállal azok betartására.

12.

A képzésben a számonkérés módját az Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata
határozza meg. A hallgatói kötelezettség nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése
esetén a Hallgató az Egyetem szabályzatában meghatározott szolgáltatási díj fizetésére
köteles.

13.

A Hallgató a jelen szerződés alapján tudomásul veszi és elfogadja, hogy a képzés
befejezését és a vizsga eredményes letételét bizonyítvány dokumentálja.
A bizonyítvány igazolja, hogy a Hallgató felsőoktatási szakképzésben részt vett,
vizsgakövetelményeinek eleget téve azt eredményesen elvégezte, és tanító, szociális és
ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés, ifjúságsegítő szakirány felsőoktatási
szakképzésben, kommunikátor (…………………. szakirányon), informatikus
könyvtáros, informatikus könyvtáros–kommunikáció, református hitoktató, kántor*
végezettséget szerzett.
Az bizonyítványra a hallgató az abban foglaltak szerint alapíthatja jogait.

14.

Ha a Hallgató szerződésszegése azzal valósul meg, hogy a képzési önköltséget határidőre
nem fizeti meg, az Egyetem jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani.
Az Egyetem szerződésszegése esetén a Hallgató a kárigényét a Ptk. szabályai szerint
érvényesítheti.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Nftv. és végrehajtási rendeletei,
valamint az Egyetem szabályzatai az irányadók.
A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

Debrecen, …………………………….

……………………………..
rektor

………………………………..
hallgató

