PAL AKADEMTA
lszer.rr
I M.szpa.hu | 'let.:432-2720 | Fax:432-2725

Kedves Hallgat6!

Az al6bbiakban a 2018/2019-es tan6vi k<ilts6gt6rit6si dij/6nkriltsdg fizet6sdrol szeretn6lek t6j6koztatni.
Amennyiben k6lts6gteriteses/dnk6ltsdges k6pz6sben veszel r6szt, irgy a kdlts6gt6rit6s/6nk6ltseg dsszege
a 201 8/2019-es tan6vben f6l6venk6nt:

hallgat6knak:

4.00 ritlageredmdnl.t el6ro
4,00 iitlageredm6n).t el nem dr<i hallgat6knak 6s els6

fdldvben:

80 000.-Ft/f6l6v,
90 000.-FVf6l6v.

A

kdltsdgt6rit6s/dnkdltsdg cisszeg6t legkds6bb a bejelentkez6s id6pontj:iig kell befizetni, 6s a
befizet6st a fel6v eleji beiratkoziskor, bejelentkez6skor a Tanulmiinyi osztriLlyon igazolni. A
bejelentkez6s mir augusztus v696n elkezd6dik.
A befizet6st csekken vagy ritutalassal teljesitheted a Raiffeisen Bankn6l vezetett 120'72507-01 16540500100003 sz. banksziimliinkra. K6rjiik, hogy a csekken vagy az 6tutal6sn6l tiintesd fel, rnelyik tan6v,
melyik lEldvi befizet6sdrol van sz6.
Egyuttal felhivjuk figyelmedet, hogy az el6addsok, szeminiriumok, konzultrici6k, gyakorlati
foglalkozisok ism6telt felv6tel6t az uj fels6oktat6si t6rv6ny szerint nem fedezi sem az |llami
tamogatottseg (6llami 6szt<indij), sem a kdlts€gt6rites/6nk6lts€g (201 l. 6vi CCIV. t6rv6ny 81. $ (l)
bekezdds a) pont, 82. d (2) bekezdds, 83. {i (l) bekezd6s). A m6sodszori t6rgyfelv6tel dija: 4 900 Ft /
tfrgy (teljes t6rgyfelv6tel 6s vizsgakurzus egyar6nt). Az Evfolyamdolgozat /EVFDOL/ 6s a
Szakdolgozat /SZAKDOLI8/ t6bbszdri felv6tele utAn nem kell fizetni trirgy{elv6teli dijat, ha a hallgat6
rn6g nern adott le dolgozatotr. A Doxol6gia (DOX1,2) m6sodszori felvdtele ut6n nern kell fizetni ism6telt
triLrgyfelv6teli dijat. A dijfizet6si kdtelezettsdg a t6rgyfelvdteli idoszak lezrirultiival keriil be a Neptun
rendszerbe. A hallgat6i jogviszony sor6n egy t6rgyat legfeljebb n6gyszer lehet felvenni.
K6riink, hogy ha m6dodban 6ll a hat6rid6t megel<iz6en, a ny6r folyamifur fizesd be a
k6lts6gtdrit6st/6nk6lts6get, amivel Te hozzbjflrulsz az intlnntny terheinek cs<ikkentesdhez, 6s ahogy a
nydr vdgdn megnyilik a lehetosdg, be tudsz iratkozni. Ha valaki el6re belizeti a kiilts6gt6rit6st /
iinkiilts6get, de nem lesz aktiv a kdvetkez6 f6l6vben, k€r€se szerint az dnkdlts6get visszafizetjiik,
vagy besz6mitjuk egy kdvetkez<i fel6v dijdba.

-

-

Egyiittmr.ikdddsedet el6re is k6szdndm 6s a nyiiLna j6 pihen6st kivrinokl
Budapest, 2018. jinius 21.
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I Ha a hallgat6 felvette az Evfolyamdolgozat /E\aFDOL/ ds a Szakdolgozar /SZAKDOLI S/ tanegys€geket, de nem irta meg a
dolgozatokat. drdemes n6lt6nyoss6gra hivatkozva kdmi a t6rgyak trirl6s6t a f6l6v befejeztekor.
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