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KERESZTFÉLÉVES FELVÉTELI ELJÁRÁS (2022K) 
a Debreceni Egyetem BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁN 

Meghirdetett képzések 2022. februári kezdéssel 

 

 

A KAR ELÉRHETŐSÉGE: 
A felvételi eljárással kapcsolatban: 

Bartáné Kustár Katalin tanulmányi osztályvezető 

 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

 Postacím: 402 Debrecen, Pf. 400. 

 Telefon: (52) 512-900/62239 

 Fax: (52) 412-336 

 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu 

 Honlap: http://btk.unideb.hu 

A meghirdetett szociálpolitika mesterszakkal, valamint a felvételi vizsgával kapcsolatban: 

Dr. Csoba Judit tanszékvezető 

 Telefon: (52) 512-900/22349,  

 Email: csoba.judit@arts.unideb.hu 

 Honlap: http://polsocint.unideb.hu 

 

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK,  

VALAMINT A FELVÉTELI ELJÁRÁSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDEJE:  

2021. NOVEMBER 15. 

A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetőek a következő címre: „2022. évi keresztféléves 

felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.  

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK (felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára) 

 

  Nappali képzések 

Képz. 

szint 

Munka- 

rend 

Fin. 

forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 

(félév) 

Képz. idő 

(félév) 

Kapacitás 

min. < max. 

Személyes 

megjelenést igénylő 

vizsgaformák 

Képz. 

terület 

M N A szociálpolitika(1)(2) támogatott 4 3 < 15 
felvételi vizsga (Sz) 

TÁRS 

M N K szociálpolitika(1)(2) 300 000 Ft 4 1 < 15 TÁRS 

 
(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási 

szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös 
követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI 

rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában. 

(2) Választható specializáció: foglalkoztatáspolitika. 

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 
 

Ha a jelentkező alapképzési oklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz, a 
jelentkezőnek előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a Karnál. A kreditelismerési kérelem 

nyomtatványa letölthető a http://btk.unideb.hu kari honlap Felvételizőknek menüpontja alól. A nyomtatványhoz 

mellékelni kell a leckekönyv vagy az oklevélmelléklet fénymásolatát. A kérelmet a Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztálya, 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre kell beküldeni legkésőbb 
2021. november 30-ig. Azt az információt, hogy alapképzési oklevele milyen kreditértékkel számítható be az adott 

mesterképzési szakhoz, megtalálja a www.felvi.hu honlapon a Felvételi Tájékoztató 3. számú táblázatában.  

 

https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft15k/!FFT15k/index.php/#lab_273_M-102
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft15k/!FFT15k/index.php/#lab_273_M-102
http://www.felvi.hu/
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A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a kari honlapon (http://btk.unideb.hu a Felvételizőknek menüpontban) 

érhető el.  

 

A felvételi vizsga díja 4000 Ft. A befizetést átutalással teljesítheti. Az átutaláshoz szükséges adatok:  

 számlaszám: Debreceni Egyetem 11738008-21489901 (külföldről történő utalás esetén IBAN szám: HU04 

1173 8008 2148 9901 0000 0000, SWIFT: OTPVHUHB);   

 közlemény: a jelentkező neve, BTK 2022K, 1E2NBB00OFFI2/47.  

A befizetés megtörténtét igazolni kell, ezért az átutalási bizonylat beszkennelt/lefotózott másolatát legkésőbb a 

vizsga napjáig el kell küldeni a kustar.katalin@arts.unideb.hu e-mail címre. Amennyiben nem igazolja a befizetés 
megtörténtét, kizárható a felvételi eljárásból! 

 

A felvételi vizsga online (skype) szóbeli vizsga, melynek kapcsán a pontos beosztásról és az online kapcsolat 
létrehozásához szükséges technikai tudnivalókról, részletekről a vizsgát megelőző napokban a szak képviselője e-

mailben fogja értesíteni a jelentkezőt. 

 

Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal 
kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum 

létszámként megadott számot. 
 

Felvételi pontok számítása 
Általános szabályok 
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a Felvételi Tájékoztató 3. sz. táblázatát, 

amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 
szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél 

ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől 

kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók 

megtalálhatók a Tájékoztató Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetében. 

Intézményi szabályok 
Diszciplináris és tanári  mesterképzési szakok többletpontjai esetén a beküldendő szakmai tevékenység igazolása 

alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk 
igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia-előadás 

igazolását, Országos TDK versenyen való részvétel igazolását. Szakmai gyakorlatról szóló igazolást, ajánlást, 

közalkalmazotti jogviszony igazolást az Intézmény nem kér! 

A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett nyelvvizsga esetén jár, a 

harmadik nyelvvizsgáért adandó többletpont az első két nyelvtől eltérő harmadik nyelvből tett nyelvvizsga esetén 

jár. 

  

Pontszámítás: 
Felvételi pontok: 
 - felvételi vizsga: 75 pont 

és 
 - oklevél minősítése alapján: 15 pont 

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható. 

 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 4 pont 
    - fogyatékosság: 2 pont 

    - gyermekgondozás: 1 pont 

    - hátrányos helyzet: 1 pont 
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont 

 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont 

 - 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont 

 - 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont 
 - tudományos tevékenység: 5 pont 
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Csatolandó dokumentumok 
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a 

Tájékoztató 3. fejezetében. 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél 

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:  

fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, oklevélmelléklet/leckekönyv, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása 

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2021. 

január 11-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók az FFT A benyújtandó 
dokumentumokról c. fejezetében. 

 

Szak 

Képz. 

szint 

Munka- 

rend Dokumentumok 

minden szak     

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél 

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó 

dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás 

igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 

dokumentum, oklevélmelléket/leckekönyv, OTDK/TDK igazolás, 
szakmai tevékenység igazolása 

 

VIZSGAIDŐPONTOK 

 

Választható szak Vizsgatárgy Képz. 

szint 

Munkarend Fin. 

forma 

Vizsga 

időpontja 

Vizsga eljárási 

díja 

szociálpolitika felvételi vizsga M N A/K 2022.01.11. 4000 Ft 

 

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban az alábbi linken: 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022K 

 


