
Képzési terület Alapszak Szakirány Szakképzettség
Képzési

idő

informatika programtervező informatikus programtervező informatikus 6 félév

Képzési terület Alapszak Szakirány Szakképzettség
Képzési

idő

állattenyésztő mérnöki állattenyésztő mérnök 7 félév

kertészmérnöki kertészmérnök 7 félév

mezőgazdasági mérnöki mezőgazdasági mérnök 7 félév

növénytermesztő mérnöki növénytermesztő mérnök 7 félév

informatika mérnök informatikus
infokommunikációs hálózatok, mérés és folyamatirányítás, vállalati 

információs rendszerek
mérnök informatikus 7 félév

gépészmérnöki épületgépészeti, gépjárműtechnikai, üzemeltető-karbantartó gépészmérnök 7 félév

környezetmérnöki környezettechnológia, környezetmenedzsment környezetmérnök 7 félév

vegyészmérnöki vegyészmérnök 7 félév

egészségügyi gondozás és prevenció védőnő védőnő 8 félév

egészségügyi szervező egészségügyi ügyvitelszervező
egészségügyi szervező

(megjelölve a szakirányt)
7 félév

orvosi laboratóriumi és

képalkotó diagnosztikai analitikus 

orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, orvosi 

kutatólaboratóriumi analitikus

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 

(megjelölve a szakirányt)
8 félév

Képzési terület Alapszak Szakirány Szakképzettség
Képzési

idő

élelmiszermérnöki élelmiszermérnök 7 félév

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki agrárgazdasági, regionális- és vidékfejlesztési gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 7 félév

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki szakigazgatási, informatikai szakigazgatási agrármérnök (megjelölve a szakirányt) 7 félév

környezetgazdálkodási agrármérnöki biotechnológia, környezettudatos kertész környezetgazdálkodási agrármérnök 7 félév

természetvédelmi mérnöki természetvédelmi mérnök 7 félév

vadgazda mérnöki vadgazda mérnök 7 félév

andragógia felnőttképzési szervező, művelődésszervező andragógus (megjelölve a szakirányt) 6 félév

anglisztika amerikanisztika anglisztika alapszakos bölcsész (megjelölve a szakirányt) 6 félév

germanisztika német, néderlandisztika
germanisztika, német alapszakos bölcsész

germanisztika, néderlandisztika alapszakos bölcsész
6 félév

magyar nyelvtechnológia magyar alapszakos bölcsész (megjelölve a szakirányt) 6 félév

néprajz néprajz alapszakos bölcsész 6 félév

ókori nyelvek és kultúrák klasszika-filológia
ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,

klasszika-filológia szakirányon
6 félév

pedagógia pedagógia alapszakos bölcsész 6 félév

agrár

műszaki

orvos- és egészségtudomány

2006. szeptemberben elindult alapképzési szakok

agrár

A többciklusú képzési szerkezet első ciklusának megvalósítása a Debreceni Egyetemen

2004. szeptemberben elindult alapképzési szak

2005. szeptemberben elindult alapképzési szakok

bölcsészet-

tudomány



pszichológia viselkedéselemző 6 félév

romanisztika francia, olasz
romanisztika, francia alapszakos bölcsész 

romanisztika, olasz alapszakos bölcsész
6 félév

szabad bölcsészet
filozófia, esztétika, etika, vallástudomány, filmelmélet és 

filmtörténet, kommunikáció- és médiatudomány, művészettörténet
alapszakos szabad bölcsész (megjelölve a szakirányt) 6 félév

szlavisztika lengyel, orosz
szlavisztika, lengyel alapszakos bölcsész 

szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész
6 félév

történelem levéltár történelem alapszakos bölcsész (levéltár szakirány) 6 félév

informatikus könyvtáros
webprogramozó

közkönyvtári specializáció (2012. VI.)
informatikus könyvtáros (megjelölve a szakirányt) 6 félév

szociális munka szociális munkás 7 félév

szociálpedagógia szociálpedagógus 7 félév

szociológia szociológia alapszakos szakelőadó 6 félév

informatika gazdaságinformatikus gazdaságinformatikus 7 félév

jogi és igazgatási igazgatásszervező igazgatásszervező 6 félév

gazdálkodási és menedzsment közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon 7 félév

közszolgálati közintézményi gazdálkodás, nemzetközi szervezetek közgazdász közszolgálati alapképzési szakon 6 félév

pénzügy és számvitel pénzügy, számvitel közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon 7 félév

biomérnöki biomérnök 7 félév

építészmérnöki építész, épületszerkezeti konstruktőr építészmérnök 8 félév

építőmérnöki magasépítési, települési építőmérnök 8 félév

műszaki menedzser ipari, vegyipari, építőipari gazdálkodási mérnök 7 félév

villamosmérnöki automatizálási, információtechnikai villamosmérnök 7 félév

ápolás és betegellátás ápoló, gyógytornász, mentőtiszt ápoló, gyógytornász, mentőtiszt 8 félév

egészségügyi gondozás és prevenció
népegészségügyi ellenőr

(új szakirány)
népegészségügyi ellenőr 8 félév

egészségügyi szervező egészségbiztosítási (új szakirány)
egészségügyi szervező 

(megjelölve a szakirányt)
7 félév

pedagógusképzés óvodapedagógus óvodapedagógus 6 félév

biológia

tanári, biológus laboratóriumi operátor, 

biológus ökológus operátor,

GNB (genetika, növénybiológia, biotechnológia), molekuláris 

biológia (új szakirányok 2009. IX.)

biológus 6 félév

fizika fizikus, alkalmazott fizikus, tanári fizikus 6 félév

földrajz

tanári, táj és környezetföldrajzi (ak.), terület és településfejlesztési 

(ak.),geoinformatika (ak.),  környezetföldrajzi, térségfejlesztési, 

geoinformatika, idegenforgalmi

geográfus 6 félév

földtudományi geológus, meteorológus, geográfus földtudományi kutató 6 félév

kémia vegyész, tanári vegyész 6 félév

környezettan környezet monitorozó, tanári, környezetanalitikus alkalmazott környezetkutató 6 félév

matematika
matematikus, tanári,

alkalmazott és gazdasági matematikus (új szakirány 2009. IX.)
matematikus 6 félév

gazdaság-

tudományok

társadalom-

tudomány

műszaki

orvos- és egészség-

tudomány

természet-

tudomány

bölcsészet-

tudomány



Képzési terület Alapszak Szakirány Szakképzettség
Képzési

idő

ápolás és betegellátás szülésznő (új szakirány) szülésznő 8 félév

orvosi laboratóriumi és

képalkotó diagnosztikai analitikus 

képalkotó diagnosztikai analitika

(új szakirány)

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 

(megjelölve a szakirányt)
8 félév

kommunikáció és médiatudomány kommunikátor 6 félév

politológia Európa-politika politológus 6 félév

alkotóművészet és muzikológia zeneelmélet, zeneismeret zeneteoretikus, zenei asszisztens 6 félév

előadóművészet 22 féle szakirány 21 féle előadóművész, zenekar-és kórusvezető 6 félév

Képzési terület Alapszak Szakirány Szakképzettség
Képzési

idő

gazdaságtudományok kereskedelem és marketing közgazdász kereskedelem és marketing alapszakon 7

Képzési terület Alapszak Szakirány Szakképzettség
Képzési

idő

gazdaságtudományok turizmus-vendéglátás
turisztikai desztináció menedzsment

egészségturizmus, szálloda új specializációk (2012. VI.)                    
közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon 7 félév

műszaki mechatronikai mérnöki épületmechatronikai mechatronikai mérnök 7 félév

pedagógusképzés csecsemő- és kisgyermeknevelő csecsemő- és kisgyermeknevelő 6 félév

Képzési terület Alapszak Szakirány Szakképzettség
Képzési

idő

gazdaságtudományok nemzetközi gazdálkodási külgazdasági-vállalkozási, EU-integráció, világgazdasági közgazdász nemzetközi gazdálkodási szakirányon 7 félév

Képzési terület Alapszak Szakirány Szakképzettség
Képzési 

idő

orvos- és egészségtudomány egészségügyi szervező
egészségturizmus-szervező 

(új szakirány)

egészségügyi szervező 

(megjelölve a szakirányt)
7 félév

Képzési terület Alapszak Szakirány Szakképzettség
Képzési 

idő

sporttudomány sportszervező sportszervező 6 félév

művészet

2008. szeptemberben elindult új alapképzési szak

2009. szeptemberben elindult új alapképzési szakok

2010. szeptemberben elindult új alapképzési szak

2011. februárban induló új alapképzési szak, szakirány

2011. szeptemberben induló új alapképzési szak

társadalom-

tudomány

2007. szeptemberben elindult alapképzési szakok, szakirányok

orvos- és egészség-

tudomány



Képzési terület Alapszak Szakirány Szakképzettség
Képzési 

idő

műszaki műszaki szakoktató műszaki szakoktató … szakirányon 7 félév

Képzési terület Alapszak Szakirány Szakképzettség
Képzési 

idő

polgári biztonság- és vagyonvédelmi szervező

(létesítés)

polgári biztonságszervező,

személy- és vagyonvédelmi szervező,

közlekedésbiztonsági

6 félév

igazságügyi igazgatási igazságügyi szervező 6 félév

Debrecen, 2012. október 18.

jogi 

Tervezett alapképzési szakok

Akkreditált, de még nem indított alapképzési szak


