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Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar   

 

INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE: 

Cím:   4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Postacím:  4002 Debrecen, Pf. 400. 

Telefon:  (52) 512-900/62239 

Fax:   (52) 412-336 

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

Honlap:  http://btk.unideb.hu 

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG: 

osztatlan tanárképzés: 

Telefon:  (52) 512-900/22087 

E-mail:  tanarkepzes@unideb.hu 

Honlap:  http://tanarkepzes.unideb.hu 

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS 

FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:  

2023. FEBRUÁR 15. 

Meghirdetett képzések 2023. szeptemberi kezdéssel: 
  

NAPPALI TAGOZATON MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

épz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. 
idő 

(félév) 
 Minimum
pontszám  

Személyes megjelenést 
igénylő vizsgaformák 

Képz. 
terület 

M N A amerikanisztika(2)(16) támogatott 4 50 

felvételi vizsga (Sz) 

BÖLCS 

M N K amerikanisztika(2)(16) 280 000 Ft 4 50 BÖLCS 

M N A anglisztika(3)(16) támogatott 4 50 BÖLCS 

M N K anglisztika(3)(16) 280 000 Ft 4 50 BÖLCS 

M N A esztétika támogatott 4 50 BÖLCS 

M N K esztétika 375 000 Ft 4 50 BÖLCS 

M N A filozófia támogatott 4 50 BÖLCS 

M N K filozófia 375 000 Ft 4 50 BÖLCS 

M N A finnugrisztika támogatott 4 50 BÖLCS 

M N K finnugrisztika 375 000 Ft 4 50 BÖLCS 

M N A fordító és tolmács(7) támogatott 4 50 
felvételi vizsga (Í) 

BÖLCS 

M N K fordító és tolmács(7) 280 000 Ft 4 50 BÖLCS 

M N A 
kommunikáció- és 
médiatudomány(1) 

támogatott 4 50 

felvételi vizsga (Sz) 

TÁRS 

M N K 
kommunikáció- és 
médiatudomány(1) 

300 000 Ft 4 50 TÁRS 

M N A kulturális mediáció(1) támogatott 4 50 BÖLCS 

M N K kulturális mediáció(1) 375 000 Ft 4 50 BÖLCS 

M N A magyar nyelv és irodalom(9)(16) támogatott 4 50 BÖLCS 

M N K magyar nyelv és irodalom(9)(16) 375 000 Ft 4 50 BÖLCS 

M N A 
német nyelv, irodalom és 
kultúra(6)(16) 

támogatott 4 50 BÖLCS 

M N K 
német nyelv, irodalom és 
kultúra(6)(16) 

375 000 Ft 4 50 BÖLCS 

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=369&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=369&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M1396
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=370&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=370&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M1396
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=381&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=381&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M1396
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=382&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=382&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M1396
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=385&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=386&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=387&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=388&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=391&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=392&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=395&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=395&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=396&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=396&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=403&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=403&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=404&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=404&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=20231&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=20231&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=20232&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=20232&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=405&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=405&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M1396
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=406&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=406&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M1396
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=409&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=409&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-110
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-110
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=410&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=410&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-110
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-110


2 

 

M N A néprajz(1)(4)(16) támogatott 4 50 BÖLCS 

M N K néprajz(1)(4)(16) 375 000 Ft 4 50 BÖLCS 

M N A neveléstudomány(1)(12)(16) támogatott 4 50 BÖLCS 

M N K neveléstudomány(1)(12)(16) 375 000 Ft 4 50 BÖLCS 

M N A pszichológia(1)(8)(16) támogatott 4 50 BÖLCS 

M N K pszichológia(1)(8)(16) 375 000 Ft 4 50 BÖLCS 

M N A szlavisztika(13) támogatott 4 50 BÖLCS 

M N K szlavisztika(13) 375 000 Ft 4 50 BÖLCS 

M N A szociálpolitika(1)(5)(16) támogatott 4 50 TÁRS 

M N K szociálpolitika(1)(5)(16) 300 000 Ft 4 50 TÁRS 

M N A szociológia(1)(10) támogatott 4 50 TÁRS 

M N K szociológia(1)(10) 280 000 Ft 4 50 TÁRS 

M N A történelem(11)(16) támogatott 4 50 BÖLCS 

M N K történelem(11)(16) 375 000 Ft 4 50 BÖLCS 

 

 
LEVELEZŐ TAGOZATON MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. 
idő 

(félév) 
 Minimum
pontszám  

Személyes megjelenést 
igénylő vizsgaformák 

Képz. 
terület 

M L K pszichológia(1)(8)(15) 350 000 Ft 4 50 

felvételi vizsga (Sz) 

BÖLCS 

M L A 
tanári [2 félév [angol nyelv és 
kultúra szaktanára]](14) 

támogatott 2 50 PED 

M L K 
tanári [2 félév [angol nyelv és 
kultúra szaktanára]](14) 

300 000 Ft 2 50 PED 

M L A 
tanári [2 félév [angol nyelv és 
kultúra tanára]](14) 

támogatott 2 50 PED 

M L K 
tanári [2 félév [angol nyelv és 
kultúra tanára]](14) 

300 000 Ft 2 50 PED 

M L A 
tanári [2 félév [francia nyelv és 
kultúra tanára]](14) 

támogatott 2 50 PED 

M L K 
tanári [2 félév [francia nyelv és 
kultúra tanára]](14) 

300 000 Ft 2 50 PED 

M L A 
tanári [2 félév [holland nyelv és 
kultúra tanára]](14) 

támogatott 2 50 PED 

M L K 
tanári [2 félév [holland nyelv és 
kultúra tanára]](14) 

300 000 Ft 2 50 PED 

M L A 
tanári [2 félév [hon- és népismeret 
szakos tanár]](14) 

támogatott 2 50 PED 

M L K 
tanári [2 félév [hon- és népismeret 
szakos tanár]](14) 

300 000 Ft 2 50 PED 

M L A 
tanári [2 félév [magyar nyelv és 
irodalom szakos szaktanár]](14) 

támogatott 2 50 PED 

M L K 
tanári [2 félév [magyar nyelv és 
irodalom szakos szaktanár]](14) 

300 000 Ft 2 50 PED 

M L A 
tanári [2 félév [magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár]](14) 

támogatott 2 50 PED 

M L K 
tanári [2 félév [magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár]](14) 

300 000 Ft 2 50 PED 

M L A 
tanári [2 félév [német nyelv és 
kultúra szaktanára]](14) 

támogatott 2 50 PED 

M L K 
tanári [2 félév [német nyelv és 
kultúra szaktanára]](14) 

300 000 Ft 2 50 PED 

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=413&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=413&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-108
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-108
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=414&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=414&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-108
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-108
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=417&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=417&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-116
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-116
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=418&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=418&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-116
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-116
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=419&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=419&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-112
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-112
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=420&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=420&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-112
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-112
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=421&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=421&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=422&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=422&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=423&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=423&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-109
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-109
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=424&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=424&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-109
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-109
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=425&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=425&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-114
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=426&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=426&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-114
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=449&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=449&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M1396
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=450&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=450&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M1396
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=506&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=506&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-112
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M-112
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=26097&elj=23a
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M L A 
tanári [2 félév [német nyelv és 
kultúra tanára]](14) 

támogatott 2 50 PED 

M L K 
tanári [2 félév [német nyelv és 
kultúra tanára]](14) 

300 000 Ft 2 50 PED 

M L A 
tanári [2 félév [olasz nyelv és 
kultúra tanára]](14) 

támogatott 2 50 PED 

M L K 
tanári [2 félév [olasz nyelv és 
kultúra tanára]](14) 

300 000 Ft 2 50 PED 

M L A tanári [2 félév [pedagógiatanár]](14) támogatott 2 50 PED 

M L K tanári [2 félév [pedagógiatanár]](14) 300 000 Ft 2 50 PED 

M L A 
tanári [2 félév [történelem 
szaktanár]](14) 

támogatott 2 50 PED 

M L K 
tanári [2 félév [történelem 
szaktanár]](14) 

300 000 Ft 2 50 PED 

M L A tanári [2 félév [történelemtanár]](14) támogatott 2 50 PED 

M L K tanári [2 félév [történelemtanár]](14) 300 000 Ft 2 50 PED 

M L A tanári [4 félév [etikatanár]](14) támogatott 4 50 PED 

M L K tanári [4 félév [etikatanár]](14) 300 000 Ft 4 50 PED 

M L A 
tanári [4 félév [francia nyelv és 
kultúra tanára]](14) 

támogatott 4 50 PED 

M L K 
tanári [4 félév [francia nyelv és 
kultúra tanára]](14) 

300 000 Ft 4 50 PED 

M L A 
tanári [4 félév [holland nyelv és 
kultúra tanára]](14) 

támogatott 4 50 PED 

M L K 
tanári [4 félév [holland nyelv és 
kultúra tanára]](14) 

300 000 Ft 4 50 PED 

M L A 
tanári [4 félév [hon- és népismeret 
szakos tanár]](14) 

támogatott 4 50 PED 

M L K 
tanári [4 félév [hon- és népismeret 
szakos tanár]](14) 

300 000 Ft 4 50 PED 

M L A 
tanári [4 félév [német nyelv és 
kultúra tanára]](14) 

támogatott 4 50 PED 

M L K 
tanári [4 félév [német nyelv és 
kultúra tanára]](14) 

300 000 Ft 4 50 PED 

M L A 
tanári [4 félév [olasz nyelv és 
kultúra tanára]](14) 

támogatott 4 50 PED 

M L K 
tanári [4 félév [olasz nyelv és 
kultúra tanára]](14) 

300 000 Ft 4 50 PED 

M L A tanári [4 félév [történelemtanár]](14) támogatott 4 50 PED 

M L K tanári [4 félév [történelemtanár]](14) 300 000 Ft 4 50 PED 

 

 
(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti 
követelményében, illetve a tanárszakok esetében a Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében. 
(2) Választható specializációk: amerikai irodalom és irodalomtudomány; etnikai és multikulturális ismeretek. 
(3) Választható specializációk: angol alkalmazott nyelvészet; angol elméleti nyelvészet; angol irodalom; angol kultúra és társadalom. 
(4) Választható specializációk: anyagi kultúra; folklorisztika; kulturális örökség szakértő; néprajzi muzeológia. 
(5) Választható specializáció: foglalkoztatáspolitika. 
(6) Választható specializációk: fordítás és európai uniós ismeretek; német nyelv-, irodalom- és kultúratudomány. 
(7) Választható specializációk: fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: angol; második választott idegen 
nyelv: francia); fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: angol; második választott idegen nyelv: holland); 
fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: angol; második választott idegen nyelv: német); fordítói 
specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: angol; második választott idegen nyelv: olasz); fordítói specializáció 
(anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: angol; második választott idegen nyelv: orosz); fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; 
első választott idegen nyelv: francia; második választott idegen nyelv: angol); fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott 
idegen nyelv: francia; második választott idegen nyelv: holland); fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: 
francia; második választott idegen nyelv: német); fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: francia; második 
választott idegen nyelv: olasz); fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: francia; második választott idegen 
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https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=23a&oldal=2&fej=D#lab_273_M35
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=25087&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=25087&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=25088&elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=25088&elj=23a
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nyelv: orosz); fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: holland; második választott idegen nyelv: angol); 
fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: holland; második választott idegen nyelv: francia); fordítói 
specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: holland; második választott idegen nyelv: német); fordítói specializáció 
(anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: holland; második választott idegen nyelv: olasz); fordítói specializáció (anyanyelv: 
magyar; első választott idegen nyelv: holland; második választott idegen nyelv: orosz); fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első 
választott idegen nyelv: német; második választott idegen nyelv: angol); fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen 
nyelv: német; második választott idegen nyelv: francia); fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: német; 
második választott idegen nyelv: holland); fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: német; második 
választott idegen nyelv: olasz); fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: német; második választott idegen 
nyelv: orosz); fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: olasz; második választott idegen nyelv: angol); 
fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: olasz; második választott idegen nyelv: francia); fordítói 
specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: olasz; második választott idegen nyelv: holland); fordítói specializáció 
(anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: olasz; második választott idegen nyelv: német); fordítói specializáció (anyanyelv: 
magyar; első választott idegen nyelv: olasz; második választott idegen nyelv: orosz); fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első 
választott idegen nyelv: orosz; második választott idegen nyelv: angol); fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen 
nyelv: orosz; második választott idegen nyelv: francia); fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: orosz; 
második választott idegen nyelv: holland); fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: orosz; második választott 
idegen nyelv: német); fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen nyelv: orosz; második választott idegen nyelv: 
olasz); gazdasági és társadalomtudományi szakfordítás. 
(8) Választható specializációk: interperszonális és interkulturális pszichológia; munka- és szervezetpszichológia; tanácsadás- és 
iskolapszichológia. 
(9) Választható specializációk: irodalomtudomány; klasszikus magyar irodalom; modern magyar irodalom; nyelv-társadalom-kultúra; 
szövegtan és stilisztika; történeti nyelvészet. 
(10) Választható specializációk: kutatás- és projektmenedzsment; politikai elemző; társadalmi fejlődés és változásmenedzsment. 
(11) Választható specializáció: nemzetközi kapcsolatok története. 
(12) Választható specializációk: nevelési és oktatási kutatások; oktatásmenedzsment; segítő-fejlesztő pedagógia. 
(13) Választható specializáció: orosz. 
(14) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetente munkanapokon vagy a heti pihenőnapon 
kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kettő hetente pénteki és szombati napokon. 
(15) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira három hetente 
csütörtöki, pénteki és szombati napokon kerül sor. 
(16) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. 
 

 
*** 

 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 
Ha a jelentkező alapképzési oklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz, 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 2023. május 31-ig. Azt az információt, hogy alapképzési oklevele milyen kreditértékkel számítható be az adott mesterképzési 
szakhoz, megtalálja a Tájékoztató 3. számú táblázatában.  

Diszciplináris mesterképzési szakok: 

A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a kari honlapon (http://btk.unideb.hu a Felvételizőknek menüpontban) érhető el.  

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. 

Diszciplináris mesterszakokon a felvételi vizsga díja 4000 Ft.  A vizsgadíjat a jelentkező átutalással teljesítheti, az átutaláshoz szükséges 
adatokat (számlaszám, befizetési határidő stb.) a Kar által május hónapban küldendő felvételi vizsgára behívó e-mail fogja majd 
tartalmazni. 
Tanári mesterképzési szakok: 

A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a kari honlapon (http://btk.unideb.hu a Felvételizőknek menüpontban), illetve a Tanárképzési 
Központ (http://tanarkepzes.unideb.hu) érhető el.  

Tanári mesterszakokon a felvételi vizsga díja 4000 Ft. A vizsgadíjat a jelentkező átutalással teljesítheti, az átutaláshoz szükséges adatokat 
(számlaszám, befizetési határidő stb.) a Tanárképzési Központ által küldendő felvételi vizsgára behívó e-mail fogja majd tartalmazni. 
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Amerikanisztika mesterképzési szakra jelentkezők esetén a szóbeli felvételi elbeszélgetés témája az anglisztikához/amerikanisztikához 
kötődő tudományos téma (pl. a nyelvtudomány, irodalomtudomány, kultúratudomány vagy történettudomány területéről), amelynek 
kiindulópontja a felvételiző egy korábbi írásbeli munkája. Egy 2 000-3 000 szó hosszúságú, egybefüggő és koherens írásbeli munkát 
várnak (amely lehet egy korábbi házi dolgozat, vagy pedig egy nagyobb dolgozat része is, például szakdolgozat-fejezet), és kérik, hogy a 
dolgozat feleljen meg a szokásos formai követelményeknek (jegyzetapparátus, a felhasznált szakirodalom feltüntetése stb.). Elvárás a 
felvételi vizsgán, hogy a felvételiző össze tudja foglalni saját munkája alapján a gondolatait, valamint képes legyen beszélni az általa 
használt szakirodalomról, és részt tudjon venni a témájáról folyó szakmai beszélgetésben. 

Az írásbeli munka előre beküldendő e-mailen: ieas@arts.unideb.hu vagy postai úton: Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézet, 4002 
Debrecen, Pf. 400., illetve személyesen is leadható a Debreceni Egyetem főépületének (Debrecen, Egyetem tér 1.) I. em. 114. irodájában. 
A munka 7 nappal a felvételi kitűzött időpontja előtt érkezzen meg. 

Az amerikanisztika mesterképzési szakokhoz tartozó specializációkról bővebben lásd a http://ieas.unideb.hu/index.php?p=324 linket. 

Anglisztika mesterképzési szakra jelentkezők esetén a szóbeli felvételi elbeszélgetés témája az anglisztikához/amerikanisztikához kötődő 
tudományos téma (pl. a nyelvtudomány, irodalomtudomány, kultúratudomány vagy történettudomány területéről), amelynek kiindulópontja 
a felvételiző egy korábbi írásbeli munkája. Egy 2 000-3 000 szó hosszúságú, egybefüggő és koherens írásbeli munkát várnak (amely lehet 
egy korábbi házi dolgozat, vagy pedig egy nagyobb dolgozat része is, például szakdolgozat-fejezet), és kérik, hogy a dolgozat feleljen meg 
a szokásos formai követelményeknek (jegyzetapparátus, a felhasznált szakirodalom feltüntetése stb.). Elvárás a felvételi vizsgán, hogy a 
felvételiző össze tudja foglalni saját munkája alapján a gondolatait, valamint képes legyen beszélni az általa használt szakirodalomról, és 
részt tudjon venni a témájáról folyó szakmai beszélgetésben. 

Az írásbeli munka előre beküldendő e-mailen: ieas@arts.unideb.hu vagy postai úton: Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézet, 4002 
Debrecen, Pf. 400., illetve személyesen is leadható a Debreceni Egyetem főépületének (Debrecen, Egyetem tér 1.) I. em. 114. irodájában. 
A munka 7 nappal a felvételi kitűzött időpontja előtt érkezzen meg. 

Az anglisztika mesterképzési szakokhoz tartozó specializációkról bővebben lásd a http://ieas.unideb.hu/index.php?p=324 linket. 

Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át A tanári mesterképzésről szóló fejezetet. 
 

Felvételi pontok számítása 
Általános szabályok 

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, 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 az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben. 

 
Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon 
jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan 
kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 
pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál. 

 
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 konferenciaelőadás igazolását, Országos TDK versenyen való helyezés/részvétel 
igazolását. Szakmai gyakorlatról igazolást, ajánlást, közalkalmazotti jogviszony igazolást ne küldjön be! A betöltött munkakör igazolását 
kizárólag a szaktanári képzésre jelentkezőnek kell feltöltenie. 

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 adható. 

Amennyiben oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, 
különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni. 

 
Tanári mesterképzési szakon a szóbeli felvételi vizsgán szerezhető 60 pont megoszlása: a tanári szakképzettségként megjelölt modul 
vizsgája alapján 30 pont, pedagógiai-pszichológiai témakörből tett vizsga alapján 30 pont. 
  

Pontszámítás diszciplináris mesterszakok esetén: 
 
Felvételi pontok: 
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 - 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 

 

Csatolandó dokumentumok 

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. 
fejezetében. 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, nyelvvizsgát igazoló dokumentum 
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás 
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, szakmai tevékenység igazolása 

Tanári mesterképzési szakon a szóbeli felvételi vizsgán szerezhető 60 pont megoszlása: a tanári szakképzettségként megjelölt modul 
vizsgája alapján 30 pont, pedagógiai-pszichológiai témakörből tett vizsga alapján 30 pont. 
  

Pontszámítás tanári mesterszakok esetén: 
 
Felvételi pontok: 
 - felvételi vizsga: 60 pont 
és 
 - oklevél minősítése alapján: 30 pont 
Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható. 
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont 
    - fogyatékosság: 5 pont 
    - gyermekgondozás: 5 pont 
    - hátrányos helyzet: 5 pont 
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont 
 - kiemelkedő szakmai teljesítmény: 10 pont 
 

Csatolandó dokumentumok 

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. 
fejezetében. 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, nyelvvizsgát igazoló dokumentum 
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás 
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, szakmai tevékenység igazolása 

 


