Szabályzatok.2022.07.15.

HTJSZ 2. számú melléklet

A korrigált kreditindex

A hallgatók önköltségének megállapítása
(1) A kreditindex számítása:

ki = ∑ (érdemjegyek × kredit) / 30

(2) A korrigált kredit index (ki-korr) számítása:

ki-korr = ki × (teljesített kreditek száma) / (felvett kreditek száma)

(3) Az önköltség mértéke nem függ a hallgató által elért tanulmányi átlagtól 71.
(4) Az önköltség mértéke 72 2014. február 1-jétől egységesen 73:
1. BA nappali képzés: 180.000 Ft.
2. BA esti képzés: 140.000 Ft.

3. MA nappali képzés: 240.000 Ft.
4. MA esti képzés: 190.000 Ft. 74

5. BA részképzés: 2021/2022. őszi félévtől: felvett kreditenként 6.000 Ft, de esti képzésnél minimum
15.000,- Ft, nappali képzésnél minimum 20.000,- Ft/félév. 75

6. MA részképzés: 2021/2022. őszi félévtől: felvett kreditenként 6.000 Ft, de esti képzésnél minimum
25.000,- Ft, nappali képzésnél minimum 30.000,- Ft/félév. 76
7. Felsőoktatási szakképzés 2022/2023. őszi félévtől: 135.000,- Ft/félév. 77

8. Levelező képzés 2022/2023. őszi félévtől: 210.000,- Ft/félév. 78

(5) A Főiskolával korábban jogviszonyban állt, államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók, akik hallgatói
jogviszonyukat abból az okból szüntették meg, hogy ne kerüljenek átsorolásra költségtérítéses képzésre, amenynyiben új hallgatói jogviszony keretében tanulmányaikat 2010. szeptember 1-től újra meg kívánják kezdeni, csak
önköltséges képzésre nyerhetnek felvételt, és a jelen melléklet (4) pontja szerint kötelesek költségtérítés fizetésére.

71 A Szenátus 8/2013. (11.14.) sz. határozatának átvezetése. („A Szenátus támogatja az egységes költségtérítési díjak bevezetését a következő
költségtérítési ciklustól.”)
72 A Szenátus 5/2013. (04.25.) sz. határozatának átvezetése. („A Szenátus elfogadja a [2013. évi] költségtérítési díjakat.”)
73 A Szenátus 8/2013. (11.14.) sz. határozatának átvezetése. („A Szenátus támogatja az egységes költségtérítési díjak bevezetését a következő
költségtérítési ciklustól.”)
74 A Szenátus 24/2017. (05.18.) sz. határozatával elfogadott kiegészítés.
75 Módosította a Szenátus 2021. május 27-én hozott 13/2021. (05.27.) sz. határozatával elfogadott a „TKBF Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat Módosítása a részképzés önköltségének megállapítása céljából” 1. §-a.
76 Módosította a Szenátus 2021. május 27-én hozott 13/2021. (05.27.) sz. határozatával elfogadott a „TKBF Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat Módosítása a részképzés önköltségének megállapítása céljából” 1. §-a
77 Módosította a Szenátus 2021. november 11-én hozott 24/2021. (11.11.) sz. határozatával elfogadott, „A TKBF Hallgatói Térítési és Juttatási
Szabályzat Módosítása a felsőoktatási szakképzés önköltségének megállapítása céljából” 1. §-a
78 Módosította a Szenátus 2022. április 7-én hozott, 2/2022. (04.07.) sz. határozatával elfogadott „A TKBF Hallgatói Követelményrendszerének Módosítása a mánfai levelező képzés 2022/2023. tanévi indítása miatt” 2. §-a.
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