
 

 

  

 F E L M E N T É S I   K É R E L E M 

IDEGEN NYELV KRITÉRIUM TANTÁRGY  

ÓRALÁTOGATÁSA ALÓL  

 
                                                                 

 
 

A HALLGATÓ TÖLTI KI: 

Hallgató neve:  

Neptun kódja:  

Az idegen nyelvi óra megnevezése, 

amelyből felmentését kéri: 
 

Melyik tanévre és félévre vonatkozik a 

kérelem? 
Tanév:  Félév:  

Kérem a fenti félévre a Gál Ferenc Egyetem Idegen Nyelvi Lektorátusa által biztosított idegen nyelvi 

kritérium tantárgy óralátogatása alóli felmentésemet, tekintettel arra, hogy az idegen nyelvet az alábbi 

igazolás szerint tanulom a jelzett félév során. Tudomásul veszem, hogy a félévvégi szintfelmérést 

teljesítenem kell. 

Kelt,…………………………….                     ………………………….. 

                                                                                                            hallgató aláírása 

A NYELVOKTATÁST FOLYTATÓ INTÉZMÉNY TÖLTI KI: 

Hallgató neve:  

Születésének helye, ideje:  

Nyelvtanítást folytató 

intézmény neve: 
 

Címe:  

Működési engedélyének 

száma: 
 

A tanult idegen nyelv 

megnevezése: 
 

Nyelvtanulás 

szintje: 
 

A nyelvtanulás időszaka (év, hó, nap):      -tól  -ig 

Összes kontakt óra száma a félév 

során: 
 

Igazolom, hogy fent nevezett hallgató az intézményünk által szervezett nyelvtanfolyam résztvevője.  

Kelt,…………………………… 

      p.h.  …………………………………………….. 

                                       nyelvoktató hely képviselője 

A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG DÖNTÉSE: 

Nyelvtanár véleménye: 

A GFE nyelvórák látogatása alóli felmentést                  támogatom                           nem támogatom. 

 

Kelt,…………………………….                     ………………………….. 

                                                                                                                    GFE nyelvtanár aláírása 
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A Tanulmányi Bizottság határozata: 

 

Kelt,…………………………… 

        …………………………………………….. 

                                                      TB elnöke 
Tájékoztatás a felmentés lehetőségéről: A kritérium tantárgyként előírt idegen nyelvi órák (angol/német/olasz) látogatása alól 

félévente a megfelelő szinten felmentést kaphat az a hallgató, aki igazolást nyújt be arról, hogy akkreditált 

nyelviskolába/nyelvtanfolyamra jár, és ezt a GFE elfogadja. A félév végi záró követelményt ebben az esetben is teljesíteni kell, 

amire a hallgató gyakorlati jegyet kap. Tehát a tantárgy felvétele alól a hallgató nem menthető fel, kizárólag az óralátogatás alól 

kaphat felmentést, és teljesítenie kell a félév végi zárthelyi vizsgát is, kivéve akkor, ha közben nyelvvizsgát tett. 

Ez a kérelem minden szemeszterben legkésőbb a szorgalmi időszak harmadik hetének utolsó tanítási napjáig adható be a TO-ra. 

A felmentésről a GFE-en az idegen nyelvet oktató tanár véleménye alapján a Tanulmányi Bizottság dönt. A félév végi idegen 

nyelvi zárthelyikre a szorgalmi időszak utolsó hetében kerül sor, amiről a TO a hirdetőtáblán tájékoztat. 

 

 

 

 

 

 


