DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TANULMÁNYI OSZTÁLY
Levélcím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefon: (52) 512-900/22239, Fax: (52) 412-336

Részismeretekre vonatkozó tudnivalók
(a Kari Tanács 2010. március 25-i döntése alapján)
(1) A Bölcsészettudományi Kar a részismeretek megszerzése érdekében a kar alapszakjainak megfelelı
modulokat kínálja az andragógia, politológia és pszichológia alapszak kivételével. A részismeretek
megszerzése érdekében folytatott képzésre a kari honlapon (btk.unideb.hu) nyilvánosságra hozott
határidıig lehet jelentkezni a honlapról letölthetı jelentkezési lap benyújtásával.
A felvétel feltételei:
a) bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi (vagy néprajz modul választása esetén mővészeti)
szakokhoz tartozó tanári fıiskolai vagy egyetemi vagy egyetemi tanári vagy alapszakos vagy
mesterszakos vagy tanári mesterszakos oklevél,
b) nyelvi részismereti képzés esetén további feltétel:
– angol modul esetén angol nyelvbıl emelt szintő érettségi vagy államilag elismert felsıfokú C
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékő érettségi bizonyítvány, illetve oklevél;
– német, olasz, francia modul esetén az adott nyelvbıl emelt szintő érettségi vagy államilag
elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékő érettségi bizonyítvány, illetve
oklevél;
– néderlandisztika modul esetén angol vagy német nyelvbıl emelt szintő érettségi, vagy angol
vagy német vagy holland nyelvbıl államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékő érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.
A jelentkezınek a jelentkezési laphoz mellékelnie kell a felvétel feltételeként meghatározott
dokumentumok fénymásolatát. A modulok indítása létszámfüggı. A felvételi döntésrıl és az esetleges
további teendıkrıl a jelentkezı írásbeli értesítést kap.
(2) A részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés költségtérítési díja megegyezik az
alapképzésben meghirdetett szakok többségének költségtérítési díjával.
(3) A részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés esetén a hallgató olyan alapképzési szakon,
ahol az oktatás az alapszak mindhárom évfolyamán levelezı munkarendben folyik, a levelezı
tagozatos oktatásba kapcsolódik be, olyan alapképzési szakon, ahol nincs vagy nem minden évfolyamon
van levelezı tagozatos képzés, a hallgató levelezı tagozatos hallgatóként, de egyéni ütemezés alapján a
nappali tagozaton veheti fel a tárgyakat.
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JELENTKEZÉSI LAP1
részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre
A modul2 megjelölése:










anglisztika
esztétika
etika
filozófia
germanisztika-német
germanisztika-néderlandisztika
kommunikáció- és médiatudomán y
magyar
néprajz










pedagógia
romanisztika-francia
romanisztika-olasz
szlavisztika-lengyel
szlavisztika-orosz
szociális munka
szociológia
történelem

Tájékoztatásul: anglisztika, germ.-német, germ.-néderlandisztika, rom.-francia rom.-olasz, szlav.-lengyel, és szalv-orosz modul
választása esetén a tanári mesterszak bemeneti feltétele a modul teljesítése mellett felsıfokú C típusú államilag elismert vagy azzal
egyenértékő nyelvvizsga-bizonyítvány megléte az adott nyelvbıl!

Név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely, idı:

Lakcím:

Telefon:
E-mail:

Levelezési cím:
Munkahely:
Munkahely címe:

Telefon:

Beosztás:
A képzés költségeit3 fizeti:

munkahely
egyénileg
egyéb:

Egyéb megjegyzés:

TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY A KÉPZÉS ELINDÍTÁSA A JELENTKEZİK LÉTSZÁMÁTÓL FÜGG.

Dátum: 20___. _______________ _____.
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________________________________
aláírás

Benyújtási határidı: 2010. július 15.
Szükséges mellékletek: az oklevél fénymásolata; továbbá anglisztika modul választása esetén az emelt szintő érettségi vizsgát vagy angol
nyelvbıl államilag elismert vagy azzal egyenértékő felsıfokú C típusú nyelvvizsgát igazoló dokumentum másolata; francia, német modul
választása esetén az adott nyelvbıl tett emelt szintő érettségi vizsgát vagy az adott nyelvbıl államilag elismert vagy azzal egyenértékő legalább
középfokú C típusú nyelvvizsgát igazoló dokumentum másolata, néderlandisztika modul választása esetén angol vagy német nyelvbıl tett
emelt szintő érettségi vizsgát vagy angol, német vagy holland nyelvbıl államilag elismert vagy azzal egyenértékő legalább középfokú C típusú
nyelvvizsgát igazoló dokumentum másolata.
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2010/2011-es tanévre a költségtérítési díj összege: 130.000 Ft/félév.
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