
Sajátos 
szükségletű 

hallgatók 
támogatása

Szobi Éva – ügyvivő szakértő

Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória – bizottsági tag GTK

MINDENKINEK JOGA VAN TANULNI ÉS EHHEZ A

MEGFELELŐ SEGÍTSÉGET MEGKAPNI. 



Kiket segítünk a bizottság 
munkájával?

Crohn

autizmus

beszédsérülés

ADHD

BTM

tanulási zavar

értelmi sérülés

látássérülés

hallássérülés

mozgássérülés

halmozott sérülés



Segítési lehetőségeink
 tanulmányi követelmények módosítása,

 számonkérés formájának egyénre szabása, időtartamának növelése,

 oklevélhez előírt nyelvi követelmények, nyelvvizsgák alóli felmentés,

 tantárgyi korrepetálás igénylése, 

 kortárs segítő biztosítása,

 gyógytorna, egyéni fejlesztés,

 eszközkölcsönzés,

 tanszercsomag,

 mentálhigiénés, tanulási tanácsadás, tréningek.

 ingyenes fénymásolás,

 diploma köttetés,

 színházbérlet, filmklub



A hallgató segítésének 
feltételei

1. Regisztráció a SAS Bizottságon.

2. A jogosultságát igazolni tudja:

 a szakértői bizottság vagy pedagógiai szakszolgálat által 
készített szakvéleménnyel,  

 a  Rehabilitációs Ellátási  és Szakértői Főosztály 
Rehabilitációs Szakértői Osztályának (Budapest) I. fokú 
szakvéleménye a sajátos szükséglet meglétéről.

 Felnőttkorban az igazságügyi szakértői vélemény NEM 
elegendő!

3. Tanulmányi követelmények módosítása, nyelvvizsga 
felmentés esetén kérvény benyújtása.



A kérvények benyújtásának menete

• A hallgató kérvényt nyújt be a Neptun rendszeren 
keresztül!

• (Ügyintézés–Kérelmek–Sajátos Szükségletű Hallgatók kérelme)

• Az ügyvivő szakértő átnézi a kérelmet, és a szakvéleményt, 

majd előterjeszti a kérvényt a SAS Bizottság ülésén.

• A SAS Bizottság döntést hoz!!!!

• A határozat elkészül - Neptunon látható, a döntés -
majd azt, a tanulmányi ügyintéző eljuttatja a hallgató 
részére.

• Tanulmányi Osztály érvényesíti a döntést. 

• A hallgató kézhez kapja a határozatát.



Kérelmek elbírálása!

Minden hónap végén tartunk 

bizottsági ülést, 

amelyen elbíráljuk az aktuális 

hónap 10.-éig beérkezett 

kérelmeket.

Igény szerint a hallgatók számára 

előzetes tájékoztatásra, egyeztetésre is 

van lehetőség,

az E épület fsz. 17-es irodájában.

(Szobi Éva- ügyvivő szakértőnél.)



Jelentkezz korrepetitornak, vagy kortárs segítőnek!

Korrepetitornak azon hallgatók jelentkezését várjuk, akik bizonyos 

tantárgyakból rendelkeznek megalapozott tudással! /szerződés- óradíj/

kortárs-segítőnek, azon hallgatókat várom, akik szívesen segítenének 

hallgató társaiknak a diák lét nehézségeinek leküzdésében!

E épület fsz 17.iroda-Szobi Éva



Kari koordinátorok

GTK: Csizmadiáné Dr. Czuppon

Viktória

MFTK: Dr. Fábián Gyöngyi

MIK: Dr. Gerzson Miklós

MK: Lakó János



- Regisztrálni az E épület fsz. 17-ben, 
Szobi Évánál lehet személyesen.

vagy

- sas_bizottsag@almos.uni-
pannon.hu emailcímen

SZERETNÉL GYŐZTESEN KIKERÜLNI AZ ÉLET KÜZDELMEIBŐL, DE
ÚGY ÉRZED MAGADRA MARADTÁL A LELKI PROBLÉMÁIDDAL?!?
SZÍVESEN BESZÉLGETNÉL AZ AGGODALMAIDRÓL, FÉLELMEIDRŐL, 
NEHÉZSÉGEIDRŐL EGY SZAKEMBERREL?!? 

A lelki-tanácsadás az egyetem minden 

hallgatója számára elérhető, ingyenes, 

de regisztrációhoz kötött !!! 

VÁRUNK TÉGED, JELENTKEZZ!!!
• hétfőnként és 

szerdánként van rá 
lehetőség,

• az E épületben,

• az előre egyeztetett 
időpontban!

mailto:sas_bizottsag@almos.uni-pannon.hu


Köszönöm a megtisztelő
figyelmüket!

Elérhetőségek:
http://sasbizottsag.uni-pannon.hu

sas_bizottsag@almos.uni-pannon.hu

PANNON EGYETEM 

E épület fsz.17.

Facebook: sas bizottság

mailto:sas_bizottsag@almos.uni-pannon.hu

