Képzési szerződés
amely létrejött
Intézmény: a Kaposvári Egyetem (a továbbiakban KE),
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.,
Képviseletében eljár: ………………………………………. dékán, Dr. Borbás Zoltán kancellár.
valamint
Név…………………………………………………………..
mint a képzésben részt vevő személy (a továbbiakban hallgató)
Cím:………………..……………..………………………….
Születési hely, idő:………………………………………….
Anyja neve:………………………………………………….
NEPTUN Kód:…………………………………………………….között
alulírt napon az alábbi feltételek szerint:
1. A szak, amelyen a képzés folyik:
………………………………………………………………………………………………….
(a képzéssel megszerezhető képzettséget a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg).
2. A képzés munkarendje: ………………………………………..
3. A képzés szintje: ……………………………………………....
4. A képzésben részt vevő hallgató teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját a KE
Hallgatói követelményrendszere (KE SZMSZ II. kötet) tartalmazza.
5. A képzés
a) szervezője/végzője: KE……………………………………………… Kar
b) helye: KE………………………………………………….. Kar oktatási épületei;
c) időtartama: ……… félév, de nem több, mint a KE Hallgatói követelményrendszerben
meghatározott félév szám.
6. A költségtérítés/önköltség összege:
a) a képzés díja: ………………………..……………………,- Ft azaz
…………………………………………………… Forint egy félévre. A jelen összeg az első
tanévre (az első két félévre, félévenként külön összegben) esedékes és magában foglalja
tárgyanként az első vizsgáztatás költségét is.
b) egyéb megállapított, szolgáltatási díjnak nem minősülő díjakról a www.ke.hu oldalon
tájékozódhat.
6.1. A KE a költségtérítés/önköltség összegét a megelőző tanév május 31-éig az intézményben
szokásos módon, hirdetmény útján és az Elektronikus Tanulmányi Rendszeren keresztül köteles
nyilvánosságra hozni. A költségtérítés/önköltség mértéke egyoldalúan nem módosítható, a KSH
által közzétett infláció mértékének megfelelő, évente legfeljebb egyszer történő emelése
kivételével. A költségtérítés/önköltség ennél nagyobb mértékű emelése csak akkor hatályos, ha az

erről szóló éves megállapodást a következő tanévre regisztráláskor a hallgató aláírta. Az emelésről
szóló éves megállapodást a jelen szerződés mellékleteként le kell fűzni.
6.2. A hallgató az adott félévre esedékes költségtérítést/önköltséget a KE főszámlájára, köteles az
adott félévre vonatkozó hirdetményben megjelölt időpontig befizetni.
6.3. A hallgató által fizetendő díjakat és térítéseket a KE Hallgatói követelményrendszere
tartalmazza.
7. A költségtérítés-fizetési/önköltség-fizetési kötelezettségének, a felszólítás ellenére eleget nem
tevő hallgató – amennyiben nem kapott fizetési haladékot –vizsgákra nem jelentkezhet,
következő félévre nem regisztrálhat, illetve záróvizsgáját nem kezdheti meg. Amennyiben a KE
nem biztosítja a jelen szerződésben foglalt képzést, a költségtérítés/önköltség visszajár. A hallgató
a jelen pontban megállapított fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a Térítési és
Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott késedelmi díjat köteles megfizetni.
8. A jelen szerződésben rögzített szabályzatok a www.ke.hu oldalon elérhetőek.
A felek a jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukban mindenben megegyezőt
írják alá.

Kaposvár, ………………………………

…………………………………….
Kaposvári Egyetem
Dr. Borbás Zoltán
kancellár
…………………………………….
Kaposvári Egyetem
dékán
szakmai felelős
……………………………………..
Kaposvári Egyetem
Dr. Kudomrák Krisztina
mb. gazdasági ellenjegyző

……………………………
Hallgató

