
HOGYAN LEHET FELVENNI / LEADNI MINOR SZAKOT /SPECIALIZÁCIÓT 
ALAPSZAKOS BA KÉPZÉSBEN? 

1. Nappali tagozaton az alapszakok két fő csoportba sorolhatók: 
a. „nyitott” szakok, ahol a hallgatók kötelesek egy 50 kredites modult (szakos vagy 

szakon kívüli specializációt vagy minor szakot) választani és azt teljesíteni: 
anglisztika, germanisztika, magyar, néprajz, pedagógia, szabad bölcsészet, 
szlavisztika, újlatin nyelvek és kultúrák valamint történelem alapszak. A „belső” 
felvételi eljárást a Kar szervezi és bonyolítja le a 2. félévben. 

b. „zárt” szakok, ezen belül 
i. „félig zárt” szakok szakon belül kínált szakiránnyal vagy specializációval: 

közösségszervezés, kommunikáció- és médiatudomány alapszakok. A 
jelentkeztetést az adott szak szervezeti egysége (intézet/tanszék) 
bonyolítja le. 

ii. „teljesen zárt” szakok: informatikus könyvtáros, nemzetközi tanulmányok, 
politológia, pszichológia, szociális munka és szociológia alapszakok, ahol 
nincs a képzésen belül 50 kredites modul felvételi lehetőség. 

2. Levelező tagozaton a „nyitott” vagy „félig zárt” alapszakok egy adott 50 kredites modult 
biztosítanak specializáció formájában (másik szak által biztosított 50 kredites tanári modult 
(ún. minort) a kar levelező tagozaton nem nyújt), ezt kell a hallgatóknak teljesíteniük. 

3. Nappali tagozaton a minor szakok/specializációk felvételére leghamarabb az 1. évfolyam 
tavaszi félévében nyílik lehetőség (a jelentkezési határidő főszabályként április 15.). A 
nyomtatványok neve: Jelentkezési lap specializáció/minor szak felvételére és Összesítő 
adatlap az 50 kredites képzési formák felvételére. (Mindkét nyomtatványt ki kell tölteni, a 
jelentkezési lapokat az adott tanszékre/intézetbe, az összesítő adatlapot pedig a Tanulmányi 
Osztályra az évfolyamfelelősnek kell leadni!) 

„Nyitott” szakok esetén a BA-képzést csak úgy lehet lezárni, ha a hallgató (legalább) egy 50 
kredites modult elejétől a végéig teljesít, arra tehát nincs mód, hogy ezt az 50 kreditet különféle 
modulokból szedegesse össze. 

A minor szakot/specializációt megváltoztatni csak a következő jelentkezés idején lehet 
(a szisztéma a felvételi rendszerhez hasonló), így tehát bármiféle változás (elhagyás) 
legalább egy évvel kitolja a tanulmányok végének idejét.  

Pótlólagos felvételre csak azok a hallgatók jogosultak, akik másik intézményből kérték 
átvételüket, és II. vagy III. évfolyamon folytathatják tanulmányaikat (őszi félévben 
szeptember 15-ig kerülhet rá sor.) 

Emiatt nyomatékosan kérjük az elsőéves hallgatókat, tavasszal nagyon alaposan gondolják 
végig, milyen minort vagy specializációt kívánnak felvenni!  

Fontos! Amennyiben azért választott nyelvi minort, mert az adott nyelvhez kapcsolódó 

diszciplináris mesterszakon szeretné folytatni tanulmányait az alapszak befejezése után, 

vegye figyelembe azt, hogy az alábbi mesterszakok megkövetelik a nyelvi minor 50 

kreditjének elvégzése mellett az adott nyelvből tett  

a.  felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgát vagy azzal 

egyenértékű dokumentumot: 
 amerikanisztika, 

 anglisztika, 

 német nyelv, irodalom és kultúra mesterszakok esetén, 

b.  középfokú (B2), komplex típusú (a szakiránynak megfelelő nyelvből) 

államilag elismert nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű dokumentumot: 

 szlavisztika mesterszak esetén. 

 


