
Az Oklevélmelléklet 8 kérdéscsoportja- német nyelven
oklevélmelléklet Anhang zum Diplom
Az oklevél törzskönyvi száma Matrikelnummer des Diploms
A kiállítás éve Jahr der Ausstellung
Az oklevél megszerzőjének adatai Persönliche Daten des Diplomierten
vezetéknév Familienname
utónév Vorname
Születési dátum (nap/hó/év) Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)
Hallgatói azonosító szám Studentischer Identifikationscode
Az oklevél adatai Angaben zum Diplom
A szakképzettség és a vele járó cím (ha van
ilyen)

Fachausbildung und erworbener Titel (sofern
vorhanden)

Az oklevél megszerzése érdekében végzett
szak/szakok

Zum Erlangen des Diploms absolvierte
Fächer

Az oklevelet kibocsátó intézmény neve és
jogállása

Name und Rechtsstatus des das Diplom
verleihenden Instituts

A képzést végző intézmény neve és jogállása
(ha eltér a 2.3 pontban megjelölttől)

Name und Rechtsstatus des Bildunsinstituts
(falls es mit dem unter Punkt 2.3 genannten
nicht identisch ist)

A képzés nyelve Unterrichtssprache
A képzés szintjének adatai Art des Abschlusses
A képzés szintje Art der Ausbildung
A képzés jogszabályban meghatározott,
hivatalos képzés ideje

Die gesetzlich festgeschriebene
Ausbildungsdauer

A képzésbe való bejutás feltételei Zulassungsbedingungen
A képzés tartalmára és az elért eredményekre
vonatkozó adatok

Angaben zum Unterrichtsinhalt und zu den
erzielten Ergebnissen

A képzés módja Ausbildungsform
A képzési program követelményei Anforderungen des Ausbildungsprogramms
A szak képesítési követelményeire vonatkozó
jogszabály száma

Ziffer der Regelung der
Fachasubildungsanforderungen

A képzési cél Ausbildungsziel
A megszerzendő kreditérték Zu erwerbende Kreditpunkte
Az ismeretek ellenőrzésének rendszere System der Leistungsüberprüfung
A szakmai gyakorlat jellege, hossza,
kreditértéke

Art, Dauer und Kreditwert des Praktikums

Az egyes
tantárgyak/érdemjegyek/kreditpontok

Fächer / Noten / Kreditpunkte

Félév, megszerzett kredit Semester, erreichte Kreditpunkte
Ha a tanórák száma mező / jeleket tartalmaz,
vagyis e/ gy/ l alakban van megadva, akkor
ezek a számok az előadások/gyakorlatok/
laborok számát jelentik.

In der Rubrik „Wöchentliche Stundenzahl”
meint die erste Ziffer („e”) die Vorlesungen,
die zweite („gy”) die Seminare, die dritte
(„l”) die Laborübungen

A megszerzett kreditek összesen Gesamtzahl der erworbenen Kreditpunkte
Az értékelés rendszere System der Bewertung
Az oklevél minősítése Endnote des Diploms
Az oklevéllel járó jogosultságok Das Diplom berechtigt zu:
Jogosultságok a továbbtanulásra Weiterbildungsberechtigung
További információk Weitere Informationen
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Egyéni információk Spezielle Informationen
Intézményi információk Informationen über die Institution
Egyéb hasznos információk forrásának
megjelölése

Quellenangaben zu weiteren nützlichen
Informationen

A melléklet hitelesítése Beglaubigung des Anhangs
dátum Datum
Név és aláírás Name und Unterschrift
Az aláíró beosztása Status des Unterzeichnenden
A felsőoktatási intézmény hivatalos
bélyegzője

Der offizielle Stempel der Hochschule

A magyar felsőoktatási rendszer leírása Beschreibung des ungarischen
Unterrichtssystems


