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Állam- és Jogtudományi Kar
KÖZIGAZGATÁSI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: igazgatásszervező alapképzési

szak és az 1993. évi LXXX. törvény szerinti igazgatásszervező főiskolai szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

figyelembe vehető alapképzési szakok: bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási,

igazságügyi igazgatási, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, nemzetközi

igazgatási.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá

azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi

LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket

a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási

intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kreditek megállapítása

alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése

alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbi

ismeretkörökből: társadalomtudományi ismeretek, állam- és jogtudományi

alapismeretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyiközgazdasági

ismeretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, menedzsment ismeretek,

európai uniós ismeretek, informatikai alapismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50

kredittel rendelkezzék a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint

meg kell szerezni.

Általános Orvostudományi Kar
KLINIKAI LABORATÓRIUMI KUTATÓ

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai

analitikus alapképzési szak orvosi kutató laboratóriumi analitikus szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló

1993. évi LXXX. törvény szerinti orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus főiskolai szintű szak.

4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe az orvosi laboratóriumi és

képalkotó diagnosztikai analitikus szak orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus szakiránya; a biológia; a

kémia; a molekuláris bionika és a biomérnöki alapképzési szakok, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi

LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű szakok az orvostudományok és a természettudományok területéről.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A 4.2 pontban felsorolt szakokon szerezett szakképzettség esetén a hallgatónak a kredit megállapítása

alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen

legalább 30 kredit az alábbi ismeretekből.

- 15 kredit: orvosi biokémia, klinikai kémia, klinikai biokémia, molekuláris biológia, sejtbiológia, általános

farmakológia, neurobiológia, sejt és szövettenyésztés, kutatás menedzsment, hematológiai és

hemosztazeológia, immunológia ismeretekből, továbbá

- 15 kredit értékű, a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan is megszerezhető

ismeretekből: molekuláris biológiai kutató laboratóriumi-, molekuláris morfológiai kutató laboratóriumi-,

sejtbiológiai és sejtélettani kutató laboratóriumi-, farmakológiai kutató laboratóriumi-, és immunbiológiai kutató

laboratóriumi gyakorlat, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.

- A molekuláris bionika alapképzési szakon végzettek a fenti ismeretkörökből hiányzó krediteket a képzéssel

párhuzamosan is megszerezhetik.

MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

A Debreceni Egyetem mesterszakjainak felvételi 

bemeneti követelményei karonként 

(a képzési és kimeneti követelmények szerint)

Bemeneti követelmények
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4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológus alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: kémia, környezettan, természetismeret,

biomérnöki alapképzési szakok, valamint az agrártudományi képzési terület

alapképzési szakjai, orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési és

egységes osztatlan szakjai.

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy

mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény

szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási

intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

10. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

- természettudományi ismeretek legalább 10 kredit (biológia, fizika, kémia),

- szakmai alapozó ismeretek legalább 50 kredit (állat- vagy humán-szervezettan, állatvagy

humánélettan, biokémia, evolúcióbiológia, genetika, mikrobiológia, molekuláris

biológiai alapismeretek, növényszervezettan és -élettan, populációgenetika,

sejtbiológia, sejtélettan).

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint

meg kell szerezni.

TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: ápolás és betegellátás

alapképzési szak ápoló, dietetikus szakiránya, egészségügyi gondozás és prevenció

alapképzési szak védőnő, népegészségügyi ellenőr szakiránya, orvos, fogorvos,

gyógyszerész egységes osztatlan szakok, élelmiszermérnöki alapképzési szak,

állatorvosi egységes osztatlan szak, biológia alapképzési szak, továbbá az 1993. évi

törvény szerinti főiskolai szintű ápoló, dietetikus, közegészségügyi-járványügyi

felügyelő, védőnő, élelmiszer technológus mérnöki, biológiatanári, biológus

laboratóriumi operátor, egyetemi szintű ápoló, védőnő, népegészségügyi felügyelő,

egészségügyi tanár, általános orvostudományi, fogorvos-tudományi,

gyógyszerésztudományi, élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki,

élelmiszermérnöki, alkalmazott növénybiológus, alkalmazott zoológus, biofizikus,

biológus, molekuláris biológus, biológiatanári, állatorvosi szakok.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető szakok: humánkineziológia, rekreáció-szervezés és

egészségfejlesztés alapképzési szak egészségfejlesztés szakiránya, növénytermesztő

mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, kémia,

biomérnöki, környezetmérnöki alapképzési szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy

mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény

szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási

intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben

meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi

tanulmányaiból az alábbi ismeretkörökben:

– természet- és egészségtudományi ismeretek: 40 kredit az alábbi ismeretkörökből:

biológia, sejtbiológia, mikrobiológia, genetika, kémia, biokémia, anatómia;

– agrártudományi és gazdasági ismeretek: 10 kredit az alábbi ismeretkörökből:

élelmiszer kémia, élelmiszeripari alapműveletek, gazdasági-gazdálkodási ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40

kredittel rendelkezzen a hallgató. A további 10 kreditet a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan a felvételtől számított két féléven belül a felsőoktatási

intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze meg.

Bölcsészettudományi Kar
AMERIKANISZTIKA

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Bemeneti követelmények
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4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a magyar, a történelem, a szabad bölcsészet,

germanisztika, romanisztika, romológia, szlavisztika, informatikus könyvtáros,

kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi

tanulmányok alapképzési szakok.

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási 

intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

10. A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit

a korábbi tanulmányai szerint anglisztika és amerikanisztika ismeretkörökből, amelyből

az amerikai angol nyelv, valamint az amerikai irodalom és kultúra ismeret együttesen

legalább 30 kredit értékű. Továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal

egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 38 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől 

számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 

szerint meg kell szerezni.

ANDRAGÓGIA

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia alapképzési szak, továbbá a 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, 

munkavállalási tanácsadó, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser, művelődésszervező, 

humánszervező szakok, illetve ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai, egyetemi szintű szakok (népművelés, 

közművelődési).

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: a pedagógia, a pszichológia és az emberi erőforrások alapképzési szakok, továbbá bármely 

pedagógus szakképzettséget adó szak.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – 

összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit, amelyből

- 10 kredit a bölcsész képzési területen a közös stúdiumainak ismeretei (filozófiatörténet, társadalomismeret, 

kommunikáció, informatika, könyvtárismeret);

- 20 kredit pedagógiai és/vagy pszichológiai ismeret.

A hiányzó krediteket (max. 30 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 

felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint meg kell szerezni.

ANGLISZTIKA

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a magyar, germanisztika, szlavisztika,

romanisztika, romológia, a történelem, a szabad bölcsészet, informatikus könyvtáros,

kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi

tanulmányok alapképzési szakok.

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

10. A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit

a korábbi tanulmányai szerint anglisztika ismeretkörből. Továbbá felsőfokú C típusú

államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörből legalább 38

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint

meg kell szerezni.

DIGITÁLIS BÖLCSÉSZET

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
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4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány képzési területen a magyar, a 

történelem, a néprajz, az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, a romológia, a szlavisztika, az ókori 

nyelvek és kultúrák, a keleti nyelvek és kultúrák, valamint a szabad bölcsészet alapképzési szakok, továbbá a 

társadalomtudomány képzési terület társadalomismeret képzési ág alapképzési szakjai.

4.2. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok a bölcsészet-, valamint társadalomtudományi alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti bölcsészet-, valamint társadalomtudományi főiskolai vagy 

egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a 

felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

10. A mesterképzésbe való felvétel feltétele jártasság az alapvető informatikai rendszerek gyakorlati 

alkalmazásában és középszintű angol nyelvtudás.

A 4.2. pontban meghatározott szakokon a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 10 kredit filozófiatörténet, 

esztétika, társadalomismeret, könyvtárismeret és kommunikáció ismeretkörökből.

A mesterképzésbe való felvételnek nem feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben előtanulmányokkal 

rendelkezzen a hallgató. A hiányzó, legfeljebb 10 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 

párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 

vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

ESZTÉTIKA

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szabad bölcsészet alapképzési

szak esztétika szakiránnyal.

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési terület

alapképzési szakjai.

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe: azok az

alap- és mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési

szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy

egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául

szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli

bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

10. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a

szabad bölcsészet alapképzési szak esztétika ismeretköreiből. Továbbá középfokú C

típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga valamely élő nyelvből.

FILOZÓFIA

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a szabad bölcsészet

alapképzési szak filozófia szakirányon.

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető

alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési terület alapképzési szakjai.

4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével

vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési,

egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi

LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a

kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási

intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

10. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit

értékű filozófiai ismeret (logika, filozófiai alapozó, filozófiatörténeti alapozó,

propedeutika, szakszövegolvasás, módszertani alapozó, filozófiatörténet, kortárs

filozófia, ismeretelmélet, nyelvfilozófia, metafizika, politikai filozófia,

társadalomfilozófia, etika, esztétika, elmefilozófia, történelemfilozófia,

tudományfilozófia, vallásfilozófia, a társadalmi nemek filozófiája, más ismeretkörökön

belül folytatott filozófiailag releváns tanulmányok, orvosi etika, üzleti etika vagy

környezeti filozófia). A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló

képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási

intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell

szerezni.

FINNUGRISZTIKA
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A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar alapképzési szak

finnugor, finn vagy észt szakiránya.

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: bölcsészettudományi alapképzési szakok.

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy

mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli

bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

10. A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit

értékű általános, idegen vagy magyar leíró és történeti nyelvészeti, finnugrisztikai,

fennisztikai, esztológiai, baltisztikai ismeret, továbbá legalább középfokú C típusú

nyelvvizsga, illetve annak megfelelő nyelvtudás finn, észt vagy más balti nyelvből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 30

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel

párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és

vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell teljesíteni.

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS -FORDÍTÓI SZAKIRÁNY

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe bármely képzési területhez tartozó alapképzési szak, 

valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti bármely főiskolai vagy egyetemi szintű szak.

A jelentkezők esetében feltétel az első idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga, a 

második idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megléte.

HUNGAROLÓGIA

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem és a magyar alapképzési szakok.

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: a néprajz, az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, a szlavisztika, a keleti nyelvek és 

kultúrák, a szabad bölcsészet (a következő szakirányok valamelyikével: esztétika, művészettörténet, 

kommunikáció és médiatudomány, filmelmélet és filmtörténet), a nemzetközi tanulmányok, a politológia, 

kommunikáció és médiatudomány, a kulturális antropológia.

4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyet a kredit megállapításának alapjául 

szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

10. Szakirány választása nélkül a mesterképzés követelményei teljesítésének feltétele, hogy a hallgatóknak a 

kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján 

elismerhető legyen magyar történelmi, illetve magyar nyelvészeti és magyar irodalmi ismeretkörökből legalább 

12 kredit. amelyet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két 

féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell 

megszerezni.

Szakirány választása esetén a szakirány felvételének feltétele: művelődés és történettudományi szakiránynál 

történelem alapképzési szakon, magyar mint idegen nyelv szakiránynál magyar alapképzési szakon vagy 

valamely modern filológiai alapképzési szakon szerzett oklevél.

KLASSZIKA-FILOLÓGIA

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
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4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák

alapszak klasszika-filológia szakiránya.

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy

mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli

bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

10. A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit

a korábbi tanulmányai szerint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak latin vagy

(ó)görög szakirányának nyelvi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és

kultúratudományi ismeretköreiből.

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kommunikáció- és

médiatudomány alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.

törvény szerinti főiskolai szintű kommunikáció alapképzési szak.

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető

alapképzési szakok: a bölcsészettudományi és a társadalomtudományi képzési területek

alapképzési szakjai.

4.3. A 10. pontban meghatározott feltételek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy

mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli

bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

10. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási

törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit

értékű társadalomtudományi, kommunikáció- és médiatudományi ismeret. A hiányzó

krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a

felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és

vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: magyar nyelv és irodalom

alapképzési szak, továbbá a főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom szak.

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető

alapképzési szakok: a modern filológia, a szabad bölcsészet és a történelem képzési ág alapszakjai, valamint az 

ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak.

4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével

vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési,

egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

10. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a

magyar alapképzési szak világirodalom, régi magyarországi irodalom, klasszikus

magyar irodalom, modern magyar irodalom, irodalomelmélet, nyelvtörténet,

finnugrisztika, nyelv és társadalom, kommunikáció szóban és írásban, helyesírás,

fonetika, leíró magyar nyelvtan ismeretköreiből. A hiányzó krediteket (legfeljebb 20

kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől

számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és

vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

NÉMET NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
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4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: germanisztika alapképzési

szak német szakiránnyal, germanisztika alapképzési szak német nemzetiségi

szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű német nyelv és irodalom és német nyelvtanár

szakok.

4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy

mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli

bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

10. A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit

értékű a korábbi tanulmányok szerint a germanisztika alapképzési szak német

szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi

ismeretköreiből. További felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű

nyelvvizsga német nyelvből.

NÉPRAJZ

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: néprajz alapképzési szak.

4.2. A 11. pontban meghatározott feltételekkel vehetők figyelembe továbbá azok az

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési

szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai

vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény

kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit

a korábbi tanulmányai szerint a folklorisztika, anyagi kultúra, társadalomnéprajz,

kulturális antropológia, vallástudomány, művelődéstörténet ismeretköreiből.

NEVELÉSTUDOMÁNYI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: pedagógia, konduktor,

tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus alapképzési szakok.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott feltétellel számításba vehető

alapképzési szakok: andragógia, pszichológia, szociálpedagógia.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapításának

alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése

alapján elismerhető legyen legalább 15 kredit az alábbi ismeretkörökben:

neveléstörténet, neveléspszichológia, kutatásmódszertan, informatika és számítógéphasználat, nevelési – 

segítőszolgálati terepgyakorlat.

PSZICHOLÓGIA

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a pszichológia alapképzési szak,

valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű

pszichológia szak.

SZLAVISZTIKA

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mesterképzési szak

szakirányának megfelelő szlavisztika alapképzési szak szakiránya.

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési területhez tartozó

alapképzési szakok.

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy

mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli

bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
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10. A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit

értékű, a szlavisztika alapképzési szak bármely szakirányán szerzett ismeret. A

szlavisztika alapképzési szaknak a mesterszakétól eltérő szakirányán vagy egyéb

alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezők esetében a mesterszak szakirányának

megfelelő középfokú C típusú nyelvvizsga is szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 30

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel

párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és

vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell teljesíteni.

SZOCIÁLPOLITIKA

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a

szociálpedagógia alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: szociológia, társadalmi tanulmányok,

politológia.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 

vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11.1. A 4.2. pont szerinti szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia alapképzési szakokon szerzett 

szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 30 kredit a szociális munka és a 

szociálpolitika alapismereteiből.

A hiányzó kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két 

féléven belül is teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 

szerint.

11.2. A 4.3. pont szerinti szakokon szerzett szakképzettség alapján a mesterképzésbe való felvétel feltétele, 

hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott 

– összevetése alapján elismerhető

legyen 60 kredit a szociális munka, a szociálpolitika, a szociológia és a jogtudomány alapismereteiből, amelyből 

legalább 15 kredit a szociális munka témaköreiből, és legalább 15 kredit a szociálpolitika témaköreiből legyen 

elismerhető. A hiányzó legfeljebb 30 kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 

felvételtől számított 

két féléven belül is teljesíthető a felsőoktatási intézmény

tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.

SZOCIOLÓGIA

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia, társadalmi

tanulmányok alapképzési szakok.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető szakok: történelem, nemzetközi tanulmányok, politológia, szociális munka, szociálpedagógia, 

informatikus könyvtáros, kommunikáció- és médiatudomány, kulturális antropológia, alkalmazott 

közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, 

emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató 

alapképzési szakok, jogász egységes, osztatlan szak.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 

vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
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11.1. A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek –

felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen

legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

– társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia,

történelemtudomány, antropológia, politológia;

– gazdasági és jogi ismeretek: közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, környezetvédelem,

jogtudomány;

– kommunikációs, kulturális, piac- és közvélemény-kutatási ismeretek;

– szakmai ismeretek: szociológiai, társadalomtudományi kutatás módszertan;

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől 

számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 

szerint meg kell szerezni.

11.2. A 4.2. pontban meghatározott szakokon szerzett szakképzettség alapján a

hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 20 kredit a

szociológia és társadalomtudományi ismeretkörökből.

TÖRTÉNELEM

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: bölcsészettudományi, társadalomtudományi,

természettudományi, jogi és igazgatási, nemzetvédelmi és katonai képzési terület,

valamint a gazdaságtudományi képzési terület közgazdasági képzési ág alapképzési

szakjai.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy

mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény

szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási

intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit

a korábbi tanulmányai szerint a történelem alapképzési szak ismeretköreiből.

Egészségügyi Kar
ÁPOLÁS

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló

szakiránya.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a szociális munka és a

szociálpedagógia alapképzési szakok.

4.2. A bementhez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: ápolás és betegellátás, egészségügyi

gondozás és prevenció, egészségügyi szervező, társadalmi tanulmányok,

szociológia, politológia, pszichológia, pedagógia.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe:

továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
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11.1. Az ápolás és betegellátás, az egészségügyi gondozás és prevenció, az

egészségügyi szervező alapképzési szakokon szerzett szakképzettség alapján a

hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 45 kredit a szociális

munka és a szociálpolitika alapismereteiből.

A hiányzó, legfeljebb 20 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel

párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény

tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

11.2. A politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, pedagógia és pszichológia

alapképzési szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit

megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott –

összevetése alapján elismerhető legyen 45 kredit a szociális munka és az egészségügy

alapismereteiből, amelyből legalább 25 kredit a szociális munka legalább 20 kredit az

egészségügy témaköréből legyen elismerhető

A hiányzó, legfeljebb 20 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel

párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény

tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

11.3. A pedagógusképzési terület alapképzési szakjain szerzett szakképzettség alapján

a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 40 kredit a szociális

munka és a szociálpolitika, valamint 20 kredit az egészségügy alapismereteiből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30

kredittel rendelkezzen a hallgató, a hiányzó további 30 kreditet a mesterfokozat

megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi

és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

SZOCIÁLIS MUNKA ÉS SZOCIÁLIS GAZDASÁG

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési 

szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: 

társadalomtudomány képzési területen a szociológia, a társadalmi tanulmányok, a politológia alapképzési 

szakok, a pszichológia alapképzési szak, valamint a gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési 

ág, a jogi és igazgatási, a pedagógusképzési és az orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési 

szakjai.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 

vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11.1. A 4.2. pontban felsorolt, politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, pedagógia és pszichológia 

alapképzési szakokon szerzett szakképzettség esetén a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló 

ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 40 kredit 

a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből, amelyből legalább 25 kredit a szociálpolitika legalább 15 

kredit a szociális munka témaköréből legyen.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 20 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A hiányzó 20 kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől 

számított két féléven belül is teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint.

A 4.2. pontban felsorolt, gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési ág, a jogi és igazgatási, a 

pedagógusképzési és az orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakjain szerzett 

szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben 

meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen 45 kredit a szociális munka és a szociálpolitika 

alapismereteiből, amelyből legalább 30 kredit a szociálpolitika legalább 15 kredit a szociális munka témaköréből 

legyen elismerhető.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 25 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A hiányzó 20 kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől 

számított két féléven belül is teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint.

11. 2. A 4.3 pont szerinti szakról érkező hallgató számára a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a 

hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – 

összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből, 

amelyből legalább 30 kredit a szociális munka témaköreiből, és legalább 15 kredit a szociálpolitika témaköréből 

legyen elismerhető.
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A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A hiányzó, legfeljebb 30 kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 

felvételtől számított két féléven belül teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint.

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia, emberi

erőforrások alapképzési szakok, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény

szerinti főiskolai szintű személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó,

művelődésszervező, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser, humán

szervező szakok.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a pedagógia és a pszichológia alapképzési szak,

továbbá bármely pedagógus szakképzettséget adó szak.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit,

amelyből

- 10 kredit a bölcsész képzési területen, a közös stúdiumok ismeretei

(filozófiatörténet, társadalomismeret, kommunikáció, informatika,

könyvtárismeret);

- 20 kredit pedagógiai és/vagy pszichológiai ismeret.

A hiányzó krediteket (max. 30 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 

felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint kell megszerezni.

GAZDASÁGI AGRÁRMÉRNÖKI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, 

valamint az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szakok.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok az agrár képzési terület egyéb alapképzési szakjai, valamint a gazdaságtudományok képzési 

terület alapképzési szakjai.

4.3. A 11. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. Mind a 4.2., mind a 4.3. szakokról érkező hallgatók esetén a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául 

szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 

84 kredit az alábbi ismeretekből:

- természettudományi ismeretek 5-10 kredit,

- mezőgazdasági ismeretek: 0-20 kredit,

- gazdasági és vidékfejlesztési ismeretek: minimum 54 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A hiányzó, legfeljebb 24 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 

felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint meg kell szerezni.

LOGISZTIKAI MENEDZSMENT

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
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4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és 

menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrás, 

a közszolgálati, az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakok.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehetők: a 

gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, a gazdaságinformatikus, a mérnök informatikus, a programtervező 

informatikus, a közlekedésmérnöki és a műszaki menedzser, gépészmérnök alapképzési szakok.

4.3.A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 

bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatási törvényben meghatározott 

– összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi 

ismeretkörökben:

- módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;

- közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet-

gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaságtan-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, 

gazdaságpolitika ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan;

- társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, 

szociológia, pszihológia, filozófia;

- üzleti és kötelező szakmai alapismeretek (25 kredit): vállalatgazdaságtan, gazdasági jog, marketing, vezetés 

és szervezés, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, tevékenységmenedzsment, értékteremtő folyamatok 

menedzsmentje, stratégiai tervezés, pénzügy, számvitel, kontrolling.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől 

számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 

szerint meg kell szerezni.

SZÁMVITEL

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel

alapképzési szak.

4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe: az

alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és

marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmusvendéglátás,az emberi 

erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés,az üzleti szakoktató alapképzési szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási 

intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
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11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

– módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;

– közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, pénzügytan,

nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika,

közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika,

ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európagazdaságtan,

közpolitikai ismeretek;

– üzleti alapismeretek (10 kredit): emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog,

marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje,

döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti

kommunikáció;

– társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU, általános és gazdasági jogi

ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia;

– szakmai ismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi

számítások és pénzügyi piacok, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves

beszámoló összeállítása és elemzése, hitelintézeti és költségvetési számvitel,

konszolidált beszámoló, számviteli informatika, vállalati pénzügyek, adózási

ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább

30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat

megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven

belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában

meghatározottak szerint meg kell szerezni.

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdálkodási és

menedzsment, valamint nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakok.

4.2 A bementhez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: az alkalmazott közgazdaságtan, a

gazdaságelemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások,

a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési

szakok.

4.3 A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit a

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

– módszertani alapozó ismeretek: (matematika, statisztika) 8 kredit;

– elméleti-gazdaságtani alapozó ismeretek: (mikroökonómia, makroökonómia,

pénzügytan): 10 kredit;

– egységes üzleti alapozó ismeretek: (marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan,

számvitel, vállalati pénzügy) 12 kredit.

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel

párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény

tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
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4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdasági és

vidékfejlesztési agrármérnöki, valamint az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki

alapképzési szakok.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: az agrár képzési terület egyéb alapképzési

szakjai, valamint a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek,

mezőgazdasági ismeretek, gazdasági, vidékfejlesztési és szakigazgatási ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60

kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után

– még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel

párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában

meghatározottak szerint szerezze meg.

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia, emberi

erőforrások alapképzési szakok, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény

szerinti főiskolai szintű személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó,

művelődésszervező, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser, humán

szervező szakok.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a pedagógia és a pszichológia alapképzési szak,

továbbá bármely pedagógus szakképzettséget adó szak.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit,

amelyből

- 10 kredit a bölcsész képzési területen, a közös stúdiumok ismeretei

(filozófiatörténet, társadalomismeret, kommunikáció, informatika,

könyvtárismeret);

- 20 kredit pedagógiai és/vagy pszichológiai ismeret.

A hiányzó krediteket (max. 30 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 

felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint kell megszerezni.

Informatikai Kar
GAZDASÁGINFORMATIKUS

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságinformatikus

alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a mérnök-informatikus, a programtervező

informatikus, a gazdálkodási és menedzsment, a gazdaságelemzés, a pénzügy és

számvitel alapképzési szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
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11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

– természettudományos ismeretek (10 kredit): analízis, valószínűségszámítás,

statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány;

– gazdasági és humán ismeretek (20 kredit): közgazdaságtani,

vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EUismeretek,

menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan)

ismeretek;

– informatikai ismeretek (40 kredit): számítógép-architektúrák, operációs

rendszerek, számítógép-hálózatok, programozáselmélet, programnyelvek,

programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -

menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési

támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek,

speciális alkalmazások.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint

meg kell szerezni.

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: informatikus könyvtáros

alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti

főiskolai szintű könyvtáros, informatikus könyvtáros alapképzési szakok.

4.2. A 11. pontban meghatározott feltételekkel vehetők figyelembe továbbá azok az

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési

szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai

vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény

kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben

meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50

kredit a korábbi tanulmányai szerint az informatikus könyvtáros alapképzési szak

ismeretköreiből.

PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságinformatikus, a

mérnökinformatikus, a programtervező informatikus alapképzési szakok.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: -

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
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11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

– matematikai és természettudományos alapismeretek (15 kredit): analízis

(kalkulus), numerikus analízis, közelítő és szimbolikus számítások, diszkrét

matematika, lineáris algebra és egyéb matematikai és természettudományi

ismeretek;

– számítástudományi ismeretek (15 kredit): logikai alapok a programozáshoz,

számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális

nyelvek, mesterséges intelligencia alapjai, egyéb számítástudományi

ismeretek;

– gazdasági és humán ismeretek (5 kredit): makro- és mikroökonómia,

számviteli és pénzügyi ismeretek, jogi, informatikai és menedzsment

ismeretek, humán ismeretek;

– informatikai ismeretek (25 kredit): a szoftvertechnológia, a rendszertechnika

és az adatbázisok és információs rendszerek ismeretkörei, számítógépek

architektúrája és számítógépes hálózatok témakörei.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint

meg kell szerezni.

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és 

számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, valamint a műszaki menedzser alapképzési 

szakok.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: az emberi erőforrások, a turizmus-vendéglátás, az alkalmazott közgazdaságtan, a 

gazdaságelemzés, a közszolgálati, az üzleti szakoktató alapképzési szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 

vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek

 - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján 

elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

– módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika; 

– közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, 

nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, 

gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés,

 gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi 

gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek;

– üzleti alapismeretek (10 kredit): vállalati gazdaságtan, pénzügyek,

 gazdasági jog, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció;

– társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU, általános és 

gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia;

– szakmai ismeretek (15 kredit): szervezeti viselkedés, számvitel, 

vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, vezetés és szervezés,

 kontrolling, stratégiai tervezés, emberi erőforrás menedzsment.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben 

legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató, továbbá a 4. pont szerinti 

alapfokozat vagy főiskolai szintű végzettség birtokában megszerzett 

legalább három, mesterfokozat vagy egyetemi szintű végzettség birtokában 

megszerzett kétéves szakmai, vezetői gyakorlat. A hiányzó krediteket a 

mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől 

számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 

vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
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4.1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok: a

nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az emberi

erőforrások, a kereskedelem és marketing, a pénzügy és számvitel, a turizmusvendéglátás, az üzleti szakoktató, 

az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, valamint a nemzetközi tanulmányok 

alapképzési szak.

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául 

szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

10. A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai 

alapján, az alábbi ismeretkörökből: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 

kredit), üzleti alapismeretek (10 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (15 

kredit).

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől 

számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 

szerint meg kell szerezni.

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és

menedzsment alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a 

nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmusvendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott 

közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, valamint a közszolgálati alapképzési szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

– módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;

– közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi

gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika,

közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és

funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan;

– üzleti alapismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing,

pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció,

adózási ismeretek, vállalati pénzügyek;

– társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU-ismeretek, közpolitikai

ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia;

– szakmai ismeretek (10 kredit): értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és

szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling,

emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint

meg kell szerezni.

Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar
AGRÁRMÉRNÖKI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
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4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, 

kertészmérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, 

természetvédelmi mérnöki, élelmiszermérnöki, vadgazda mérnöki szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 

vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – 

összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi 

ismeretkörökben: természettudományi, műszaki, társadalomtudományi, valamint növénytermesztési, 

állattenyésztési, gazdasági ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – 

a felsorolt ismeretkörökben – a                                                                                            hallgató a 

mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 

vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.

ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az állattenyésztő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, 

vadgazda mérnöki alapképzési szakok.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a 

növénytermesztő mérnöki, természetvédelmi mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, informatikus 

és szakigazgatási mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, élelmiszermérnöki, mezőgazdasági és 

élelmiszeripari gépészmérnöki, biológia, környezettan alapképzési szakok, valamint állatorvosi osztatlan, 

egységes mesterképzési szak.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 

vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – 

összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi 

ismeretkörökben: természettudományi, természeti erőforrások, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági és 

gazdálkodási ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a 

legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló 

képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 

szerint) szerezze meg.

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS MINŐSÉGI MÉRNÖKI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

– agrár képzési területről: élelmiszermérnöki, mezőgazdasági mérnöki alapképzési

szakok, valamint állatorvosi egységes, osztatlan szak;

– műszaki képzési területről: biomérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

– agrár képzési területről: környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő

mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági- és

élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szakok;

– műszaki képzési területről: vegyészmérnöki, környezetmérnöki alapképzési

– természettudományi képzési területről: biológia, kémia alapképzési szakok;

– orvos- és egészségtudományi képzési területről: egységes, osztatlan orvos szak,

ápolás és betegellátás alapképzési szak dietetikus szakirány.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
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11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – 

összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi 

ismeretkörökben: természettudomány, gazdaság- és társadalomtudomány tárgykörök (15-25 kredit) 

matematika, informatika, biometria, fizika, elektrotechnika, kémiai és biokémia, általános mikrobiológia,

közgazdaságtan; szakmai törzsanyag tárgykörök (45-65 kredit): méréstechnika, automatizálás, mérnöki 

műveletek, analitika, élelmiszerkémia, alkalmazott mikrobiológia, higiénia, élelmiszer technológiák, alapanyag-

ismeret, jogi ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a 

legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló 

képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 

szerint) szerezze meg.

KERTÉSZMÉRNÖKI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kertészmérnöki alapképzési

szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási

agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, tájrendező és

kertépítő mérnöki, erdőmérnöki, biológia, informatikus és szakigazgatási mérnöki,

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84

kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi

ismeretek (20-30 kredit), természeti erőforrások alapképzési ismeretek (8-14 kredit),

mezőgazdasági ismeretek (20-30 kredit), gazdasági és gazdálkodási ismeretek (12-20

kredit).

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60

kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény

előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a

hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint)

szerezze meg.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, 

kertészmérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, 

természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési szak.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 

bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – 

összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi 

ismeretkörökben: természettudományi ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági-gazdálkodási ismeretek, 

műszaki ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még hiányzó krediteket a mesterfokozat 

megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint szerezze meg.

NÖVÉNYORVOSI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
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4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki,

növénytermesztő mérnöki, kertészmérnöki, erdőmérnöki, valamint környezetgazdálkodási agrármérnöki 

alapképzési szakok.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: biológia, kémia, vegyészmérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági 

és vidékfejlesztési agrármérnöki,

állattenyésztő mérnöki, természetvédelmi mérnöki szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 

egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – 

összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi 

ismeretkörökben: növénytermesztés,

kertészeti termesztés, növényvédelem, állattenyésztés, gazdasági ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel 

feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit 

elismerése esetén az intézmény

előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a  hallgató a mesterfokozat 

megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 

vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg. 

NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a növénytermesztő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, 

környezetgazdálkodási agrármérnöki, valamint a kertészmérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: élelmiszermérnöki, erdőmérnöki, vadgazda mérnöki, állattenyésztő mérnöki, gazdasági és 

vidékfejlesztési agrármérnöki, mezőgazdasági gépészmérnöki, valamint a biológia alapképzési szak.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 

bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – 

összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi 

ismeretkörökben: természettudományi ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági-gazdálkodási ismeretek, 

műszaki ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még hiányzó krediteket a mesterfokozat 

megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint szerezze meg.

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Bemeneti követelmények
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4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: természetvédelmi mérnöki

alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok:

– agrár képzési területről: környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő

mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, tájrendező- és kertépítő

mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki, erdőmérnöki alapképzési

szakok;

– műszaki képzési területről: környezetmérnöki alapképzési szak;

– természettudományi képzési területről: biológia, földrajz, földtudományi,

környezettan alapképzési szakok, továbbá biológiatanár, biológus, földrajztanár,geográfus,                                                                    

geológus, környezettan-tanári, környezettudományi,környezetvédelem-tanár főiskolai, illetve egyetemi szintű 

szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84

kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

Természettudományi, gazdaság- és társadalomtudomány tárgykörök (15-25 kredit);

szakmai törzsanyag tárgykörök (45-65 kredit): természetvédelmi állattan és növénytan,

biogeográfiai és ökológiai ismeretek, gazdálkodás védett területeken, növény-, állat- és

élőhelyvédelem, természetvédelmi alapismeretek, természetvédelmi biológia.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60

kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény

előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a

hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint)

szerezze meg.

Műszaki Kar
KÖRNYEZETMÉRNÖKI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a környezetmérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: a vegyészmérnöki, a biomérnöki, a műszaki földtudományi mérnöki.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 

vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – 

összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi 

ismeretkörökben:

természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, biológia;

gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, kommunikáció;

szakmai ismeretek (30 kredit): mérnöki ismeretek (gépészeti ismeretek, számítástechnika), biztonságtechnika, 

környezetvédelmi műszaki műveletek, informatika.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől 

számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 

szerint meg kell szerezni.

LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖKI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Bemeneti követelmények
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4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki

alapképzési szak épületgépészet szakirány, az építőmérnöki alapképzési szak

magasépítő szakirány;

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, az

energetikai mérnöki, a villamosmérnöki, az építőmérnöki, az építészmérnöki, a had- és

biztonságtechnikai mérnöki, a mérnökinformatikus;

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

11. A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

− természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia,

mechanika;

− gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, gazdaságtan,

környezetgazdálkodás, minőségbiztosítás, minőségmenedzsment;

− szakmai ismeretek (30 kredit): hőtan, áramlástan, elektrotechnika, elektronika,

informatika, műszaki ábrázolás, anyagismeret, folyamatirányítás,

méréstechnika, rendszertechnika, áramlástechnikai gépek;

− szakirány ismeretek (10 kredit): épületgépészet, környezettechnika,

fűtéstechnika, tüzeléstechnika, légtechnika, vízellátás-csatornázás.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint

meg kell szerezni.

MŰSZAKI MENEDZSER

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki menedzser alapképzési szak, valamint a 

főiskolai szintű műszaki menedzser alapképzési szak. 

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: a műszaki képzési terület további alapképzési szakjai. 

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 

bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – 

összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi 

ismeretkörökben: 

- természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, 

biológia; 

- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, környezetvédelem, 

minőségbiztosítás, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány; 

- szakmai ismeretek (30 kredit): műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és 

technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási-jogi ismeretek, differenciált szakmai 

ismeretek a műszaki, technológiai és a menedzsment, gazdálkodási szakterületekről. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől 

számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 

szerint meg kell szerezni.

TELEPÜLÉSMÉRNÖKI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Bemeneti követelmények
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4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építészmérnöki; a tájrendező és kertépítő mérnöki, 

az építőmérnöki alapképzési szak;

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: a mérnökinformatikus, a műszaki földtudományi, a földmérő és földrendező mérnök, a 

földrajz, a földtudományi, a környezetmérnöki, a közlekedésmérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési 

agrármérnöki;

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 

vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – 

összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi 

ismeretkörökben:

- természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, rajz, ábrázoló geometria, anyagismeret, 

környezettan, informatika, mérnöki alapismeretek,

- gazdasági és humán ismeretek (15 kredit): gazdaságtudományi alapismeretek, vállalat-gazdaságtan, 

társadalomtudományi alapismertetek, közigazgatási és jogi ismeretek, építészettörténet,

- szakmai ismeretek (30 kredit): geodézia, építészet, térinformatika, út- és közmű rendszerek, 

környezetvédelem,

- szakirány ismeretek (15 kredit): településrendezés, településigazgatás, településgazdálkodás, települési 

értékvédelem.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől 

számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 

szerint meg kell szerezni.

TERVEZŐ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az építészmérnök alapképzési szak.

4.2. A 11. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott –

összevetése alapján elismerhető legyen legalább 175 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi 

ismeretkörökből:

matematika, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, CAD: legalább 20 kredit,

mikro-és makroökonómia, építési menedzsment, építési jogi ismeretek, filozófia; szociológia: legalább 8 kredit

építészettörténet, művészettörténet, építészetelmélet: legalább 15 kredit

statika, szilárdságtan, tartószerkezetek, szerkezek tervezés: legalább 22 kredit

épületszerkezetek, építőanyagok, épületgépészet, épületfizika: legalább 34 kredit

építéskivitelezés, -szervezés, építésgazdaságtan: legalább 10 kredit

szabadkézi rajz, mintázás-modellezés, tér- és színkompozíció: legalább 12 kredit

épülettervezés (elmélet,gyakorlat), településtervezés, komplex tervezés, diplomatervezés: legalább 54 kredit

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a legalább 145 kredittel rendelkezzen 

a hallgató.

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel

 párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül,

a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában

 meghatározottak szerint kell megszerezni.

Népegészségügyi Kar
EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Bemeneti követelmények
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4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a társadalmi tanulmányok,

az egészségügyi gondozás és prevenció, az ápolás és betegellátás, az egészségügyi

szervező, az alkalmazott közgazdaságtan és a szociológia alapképzési szakok, továbbá a

közszolgálati alapképzési szak közgazdálkodási szakiránya.

4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési

szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy

egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául

szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli

bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján

elismerhető legyen legalább 30 kredit az alábbi ismeretkörökből: közgazdasági

ismeretek, társadalompolitika, statisztika, politikatudomány, szociológia, pszichológia, kommunikáció, 

számítástechnika, epidemiológia, népegészségügyi medicina, egészségügyi informatika, egészségügyi igazgatás.

EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: pszichológia alapképzési

szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi

szintű pszichológus szak.

4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: orvos

egységes, osztatlan szak, az egészségügyi szociális munka mesterképzési szak, a

népegészségügyi mesterképzési szak egészségfejlesztő szakiránya, továbbá azok az

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló

1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatóknak a kredit megállapítása

alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése

alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit az alábbi

ismeretkörökből: evolúciós és fejlődéslélektan, kísérleti/általános pszichológia, személyiséglélektan, 

szociálpszichológia, a pszichológia alkalmazása és története, diagnosztika a klinikai ésegészségpszichológiában.

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel

párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény

tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe az ápolás és betegellátás alapképzési szak 

gyógytornász szakiránya, az egészségügyi gondozás és prevenció, a

humánkineziológia, a szociális munka, a szociálpedagógia és a pszichológia alapképzési szakok.

4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe elsősorban az ápolás és 

betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya; a konduktor, a gyógypedagógia, a rekreáció szervezés és 

egészségfejlesztés alapképzési szakok.

4.3 A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá a felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény főiskolai és egyetemi szakok, illetve azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok 

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 

kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási

törvényben meghatározott összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 25 

kredit az alábbi ismeretkörökből: fiziológia, pszichológia, kineziológia, pedagógia. A hiányzó legfeljebb 15 

kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven 

belül, a felsőoktatási intézmény.

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
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4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: egészségügyi gondozás és

prevenció, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai

szintű közegészségügyi járványügyi felügyelő és védőnő szakok.

4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása

alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése

alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit az alábbi

ismeretkörökből: biostatisztika és az epidemiológia alapjai, népegészségügyi medicina,

környezet-egészségügyi, munka-, foglalkozás- és táplálkozás-egészségügyi

alapismeretek, egészségfejlesztési alapismeretek, számítástechnika és egészségügyi

informatika, egészségügyi államigazgatás.

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel

párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény

tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Természettudományi és Technológiai Kar
ALKALMAZOTT MATEMATIKUS

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a matematika alapképzési

szak.

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a természettudomány, műszaki, informatika

képzési területek valamennyi alapképzési szakja, a gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési 

ágának gazdaságelemzés alapképzési szakja.

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 

szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok,

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 

kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

10. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 65 kredit a korábbi matematikai 

tanulmányai alapján algebra, analízis, geometria, halmazelmélet kombinatorika, matematikai logika, 

operációkutatás, számelmélet, valószínűségszámítás tárgyak ismeretköreiből.

ANYAGTUDOMÁNY

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika, a kémia és az anyagmérnöki alapképzési 

szakok.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a természettudomány képzési területről a biológia, a környezettan, a 

földtudomány alapképzési szakok; a műszaki képzési területről a vegyészmérnöki, a biomérnöki, a 

környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a villamosmérnöki, a mechatronikai mérnöki 

alapképzési szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy

mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény

szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási

intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
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10. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

- természettudományi ismeretek legalább 10 kredit (biológia, fizika, kémia),

- szakmai alapozó ismeretek legalább 50 kredit (állat- vagy humán-szervezettan, állatvagy

humánélettan, biokémia, evolúcióbiológia, genetika, mikrobiológia, molekuláris

biológiai alapismeretek, növényszervezettan és -élettan, populációgenetika,

sejtbiológia, sejtélettan).

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint

meg kell szerezni.

BIOLÓGUS

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológus alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: az erdőmérnök, a kertészmérnök, a

növénytermesztő mérnök, a tájrendező és kertépítő mérnök, a környezetgazdálkodási

agrármérnök, a természetvédelmi mérnök, a vadgazda mérnöki, az állattenyésztő

mérnöki, az élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, az orvosi laboratóriumi és

képalkotó diagnosztikai analitikus, az egészségügyi gondozás és prevenció, a

környezetmérnöki, a biomérnöki, a vegyészmérnöki, a kémia, a környezettan.

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

10. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

– természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, informatika, fizika, kémia -

ebből kémia legalább 10 kredit;

– szakmai ismeretek (20 kredit): biokémia, sejtbiológia, molekuláris biológia,

mikrobiológia, növényszervezettan, növényélettan, növényrendszertan, állatélettan,

állatszervezettan, állatrendszertan, ökológia, természetvédelem.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint

meg kell szerezni.

BIOMÉRNÖKI

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a vegyészmérnöki alapképzési szak, a biomérnöki 

alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: a környezetmérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a kémia (kémiatanár), a biológia 

(biológiatanár), az élelmiszermérnöki, az anyagmérnöki.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 

bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
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11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – 

összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi 

ismeretkörökben: 

- természettudományos alapismeretek (30 kredit): matematika, fizika, kémia, biológia - ebből kémia és biológia 

legalább 10 kredit;

- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, menedzsment és 

vállalkozásgazdaságtan, üzleti jog;

- szakmai ismeretek (30 kredit): fizikai kémia, biokémia és molekuláris biológiai ismeretek és alkalmazásaik, 

mérés és irányítástechnika, géptan, vegyi- illetve bioipari művelettan, bioipari technológiák.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől 

számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 

szerint meg kell szerezni.

BIOTECHNOLÓGIA

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok a

természettudományi képzési területen a biológia, a környezettan, valamint a műszaki

képzési területen a biomérnöki alapképzési szakok.

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok a természettudományi, az agrártudományi, és az

orvos- és egészségtudományi képzési terület egészségtudományi képzési ágának

alapképzési szakjai, továbbá a gyógyszerész és az általános orvos egységes, osztatlan

mesterképzési szakok.

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe

továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló

1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok,

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a

felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

10. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási

törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

− természettudományi ismeretek, legalább 20 kredit: fizika, földtan, kémia,

matematika és informatika (és/vagy bioinformatika)

− szakmai alapozó ismeretek legalább 50 kredit: állatbiológia, biokémia és

molekuláris biológia, biotechnológia (és/vagy fermentációs technológia, és/vagy

biomérnöki műveletek, és/vagy ökológiai vizsgálómódszerek és környezetállapot

értékelés), genetika és sejtbiológia, mikrobiológia (és/vagy mikrobiális ökológia),

növénybiológia, ökológia, természet- és környezetvédelem

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és

vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

FIZIKUS

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a kémia, a környezettudomány, a

villamosmérnöki, a vegyészmérnöki, a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, az

anyagmérnöki, a műszaki informatika, a matematika alapképzési szak és a

természettudományi képzési terület egyéb szakjai a tanári szakirány fizika szakmai

moduljával.

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
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10. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 65 kredit a

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

– fizika, fizikai kémia, elektronika, műszaki fizika legalább 20 kredit;

– matematika, informatika, programozás, számítástechnika legalább 18 kredit, (ebből

matematika legalább 10 kredit);

– egyéb természettudományos ismeretek: (kémia, anyagtudomány, nukleáris és

környezetvédelmi ismeretek, mérés, folyamatszabályozás, irányítástechnika) legalább

15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint

meg kell szerezni.

GEOGRÁFUS

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a földrajz alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a földtudomány, a környezettan, a földmérő és

földrendező mérnök, a tájrendező és kertépítő mérnöki, a környezetmérnöki, a turizmusvendéglátás.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 65 kredit a

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

– természettudományos ismeretek (10 kredit): matematika, geomatematika, fizika,

kémia, biológia (ökológia), geodézia;

– gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, jogi ismeretek,

szociológia, menedzsment, európai uniós ismeretek;

– szakmai ismeretek (45 kredit): geomorfológia, hidrogeográfia, biogeográfia,

talajföldrajz, népesség- és településföldrajz, általános gazdasági földrajz, regionális

földrajz (Európa, Magyarország), geoinformatika.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 45

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint

meg kell szerezni.

HIDROBIOLÓGUS

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológia alapképzési szak

hidrobiológus és ökológus szakiránya, valamint a környezettan alapképzési szak

környezetbiológia-limnológia szakiránya.

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a biológia alapképzési szak nem hidrobiológus

vagy ökológus szakiránya, a környezettan alapképzési szak nem környezetbiológialimnológia

szakiránya, a természetvédelmi mérnök alapképzési szak, továbbá a földrajz,

a földtudományi, a kémia, a környezetmérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, az

állattenyésztő mérnöki alapképzési szakok.

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy

mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli

bizottsága elfogad. Ezekben az esetekben a szakterületi bizottság egyénre szabott

döntése és meghatározott kreditteljesítési követelménye esetén lehetséges a felvétel.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

Bemeneti követelmények
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10. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit a korábbi

tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

– természettudományos ismeretek (30 kredit): biológia, kémia, környezettudomány,

földtudomány, matematika, informatika, fizika, agrártudományok.

– szakmai ismeretek (30 kredit): hidrobiológia, limnológia, potamológia, vízi

élőlényismeret, hidrobiológiai vizsgálati módszerek, vízminősítés, vízi természet- és

környezetvédelem, mikrobióta-taxonómia, fitotaxonómia, zootaxonómia, mikrobiális

ökológia, növényökológia, állatökológia, etológia, populációbiológia, cönológia,

produkcióbiológia, biogeográfia.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint

meg kell szerezni.

KÖRNYEZETTUDOMÁNY

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a környezettan, a

környezetmérnök, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki

alapképzési szakok, valamint a biológia, a fizika, a földrajz, a földtudomány, a kémia

alapképzési szakok a tanári szakirány környezettan szakmai moduljával.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a biomérnöki és vegyészmérnöki alapképzési

szakok, valamint a mérnöki, agrár képzési terület 4.1. pontban fel nem sorolt

alapképzési szakjai.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 80 kredit a korábbi

tanulmányai szerint természettudományi, környezettudományi, műszaki,

környezetgazdasági ismeretekből, amelyből a természettudományi és

környezettudományi ismeret legalább 50 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60

kredittel rendelkezzék a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint

meg kell szerezni.

MATEMATIKUS

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a matematika alapképzési

szak.

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a természettudomány, műszaki, informatika

képzési területek valamennyi alapképzési szakja, a gazdaságtudományok képzési terület

közgazdasági képzési ágának gazdaságelemzés alapképzési szakja.

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993.

évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok,

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a

felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

10. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 65 kredit a

korábbi matematikai tanulmányai alapján algebra, analízis, geometria, halmazelmélet,

kombinatorika, matematikai logika, operációkutatás, számelmélet, valószínűségszámítás

tárgyak ismeretköreiből.

VEGYÉSZ

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
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4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: szakiránytól függetlenül a

kémia alapképzési szak, vegyészmérnök alapképzési szak, valamint az 1993. évi

LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű vegyészmérnöki, vegyész-fizikus laboratóriumi

operátor, kémiatanári alapképzési szakok.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban

számításba vehető alapképzési szakok: a biológia, a fizika, a földrajz, a földtudományi,

a környezettan, a matematika, a természetismeret, valamint a biomérnök, az

anyagmérnök, a környezetmérnök és az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai

analitikus alapképzési szak.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az

alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.

törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási

intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

természettudományos ismeretek (15 kredit): matematika, fizika, informatika; biológia,

földtudomány, környezettan

gazdasági és humán ismeretek (5 kredit): EU ismeterek, általános gazdasági és

menedzsment ismeretek, minőségbiztosítás

szakmai ismeretek (50 kredit): általános kémiai, szervetlen kémiai, szerves kémiai,

analitikai kémiai, fizikai kémiai, műszaki kémiai.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint

meg kell szerezni.

Zeneművészeti Kar
KARMESTER

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az előadóművészet

alapképzési szak zenekar- és kórusvezető szakiránya, valamint a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű karmesterképző, illetve

ének-zenetanár, karvezetés szak, valamint a főiskolai szintű zeneelméletszolfézstanár,

karvezetés, illetve fúvószenekari karnagy szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével számításba

vehető alapképzési szakok: az előadóművészet alapképzési szak egyéb

szakirányai, valamint az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak

valamennyi szakiránya, továbbá a művészeti képzési terület, zeneművészeti ág

mesterfokozatot adó szakjai, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.

törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű zeneművészeti alapképzési szakok,

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a

korábbi tanulmányai szerint zeneelmélet, zenetörténet és szolfézs ismeretkörökben.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 20

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint

meg kell szerezni.

KLASSZIKUS ÉNEKMŰVÉSZ

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
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4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az előadóművészet

alapképzési szak klasszikus ének szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló

1993. évi LXXX. tv. szerinti egyetemi szintű énekművész, -tanár, illetve

operaénekes, magánénektanár, valamint főiskolai szintű magánénektanár, ének

kamaraművész szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével számításba

vehető alapképzési szakok: az előadóművészet alapképzési szak egyéb

szakirányai, valamint az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak

valamennyi szakiránya, továbbá a művészeti képzési terület, zeneművészeti ág

mesterfokozatot adó szakjai, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.

törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű zeneművészeti alapképzési szakok,

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai 

szerint a főtárgy elméleti és gyakorlati ismeretköreiben.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 20 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől 

számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 

szerint meg kell szerezni.

KLASSZIKUS HANGSZERMŰVÉSZ

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az előadóművészet

alapképzési szakon belül a klasszikus hangszer megfelelő szakiránya, valamint a

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű

hangszerművész, tanár szakok megfelelő szakiránya, illetve főiskolai szintű

hangszertanár, kamaraművész szakok megfelelő szakiránya.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével számításba

vehető alapképzési szakok: az előadóművészet alapképzési szak egyéb

szakirányai, valamint az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak, továbbá

a művészeti képzési terület, zeneművészeti ág mesterfokozatot adó szakjai, illetve

a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi

szintű zeneművészeti alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény

kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11. A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai 

szerint a főtárgy elméleti és gyakorlati ismeretköreiben.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 20 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől 

számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak 

szerint meg kell szerezni.

KÓRUSKARNAGY

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az előadóművészet

alapképzési szak zenekar- és kórusvezető szakiránya, valamint a felsőoktatásról

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű karmesterképző, illetve

ének-zenetanár, karvezetés szak, valamint a főiskolai szintű zeneelméletszolfézstanár, karvezetés, ill. 

fúvószenekari karnagy szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével számításba

vehető alapképzési szakok: az előadóművészet alapképzési szak egyéb

szakirányai, valamint az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak

valamennyi szakiránya; továbbá a művészeti képzési terület, zeneművészeti ág

mesterfokozatot adó szakjai, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.

törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű zeneművészeti alapképzési szakok,

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

Bemeneti követelmények
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11. A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a

korábbi tanulmányai szerint zeneelmélet, zenetörténet és szolfézs ismeretkörökben.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 20

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint

meg kell szerezni.

Bemeneti követelmények
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