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informatika programtervező informatikus hardver programozás új szakirány 2009. IX. okleveles programtervező informatikus 4
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agrármérnöki okleveles agrármérnök 4

élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki okleveles élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök 4

kertészmérnöki okleveles kertészmérnök 4

növényorvosi okleveles növényorvos 4

természetvédelmi mérnöki okleveles természetvédelmi mérnök 4

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás nemzetközi gazdaságelemzés, nemzetközi üzleti menedzsment
okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás szakon
4

vezetés és szervezés
emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés, controlling és 

teljesítménymenedzsment, információmenedzsment
okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon 4

műszaki létesítménymérnöki épületgépészeti, épületenergetikai specializációk (2011. IX.) okleveles létesítménymérnök 4

operaének, egyéb színpadi ének okleveles operaének-művész 4

oratórium- és dalének okleveles oratórium- és dalének-művész 4

fuvola okleveles fuvolaművész 4

gitár okleveles gitárművész 4

egészségpszichológia okleveles egészségpszichológus 4

egészségügyi szociális munka okleveles egészségügyi szociális munkás 4

népegészségügyi
népegészségügyi felügyelő, epidemiológia,  egészségfejlesztés, környezet-

és foglalkozás-egészségügy
okleveles népegészségügyi szakember (szakirány) 3

tanári
angol, biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, könyvtárpedagógia, 

matematika, német
okleveles … tanár 4
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agrár növénytermesztő mérnöki okleveles növénytermesztő mérnök 4

amerikanisztika
etnikai és multikulturális ismeretek, amerikai irodalom és 

irodalomtudomány
okleveles amerikanisztika mesterszakos bölcsész 4

anglisztika
angol alkalmazott nyelvészet, angol elméleti nyelvészet, angol irodalom, 

angol kultúra és társadalom
okleveles anglisztika mesterszakos bölcsész 4

emberi erőforrás tanácsadó okleveles emberi erőforrás tanácsadó 4

esztétika okleveles esztétika szakos bölcsész 4

filozófia okleveles filozófia szakos bölcsész 4

finnugrisztika fennisztika okleveles finnugrisztika szakos bölcsész 4

magyar nyelv és irodalom

régi magyarországi irodalom; klasszikus magyar irodalom; modern magyar 

irodalom; összehasonlító irodalom- és kultúratudomány; 

irodalomtudomány;  történeti nyelvészet; szövegtan és stilisztika; nyelv-

társadalom-kultúra

okleveles magyar és irodalom szakos bölcsész 4

német nyelv, irodalom és kultúra
okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos 

bölcsész
4

néprajz folklorisztika, anyagi kultúra, néprajzi muzeológia okleveles néprajz mesterszakos bölcsész 4

neveléstudományi
nevelési és oktatási kutatások; felsőoktatás-pedagógia; kora gyermekkor 

pedagógiája
okleveles neveléstudomány szakos bölcsész 4

pszichológia munka- és szervezetpszichológia, tanácsadás- és iskolapszichológia okleveles pszichológus 4

történelem
társadalom és politikai gondolkodástörténet specializáció

(2011. X.)
okleveles történész 4

A többciklusú képzési szerkezet második ciklusának megvalósítása a Debreceni Egyetemen

2007. szeptemberben elindult mesterképzési szak

2008. szeptemberben elindult új mesterképzési szakok

agrár

gazdaságtudományok

művészet

klasszikus énekművész

klasszikus hangszerművész

bölcsészettudomány

orvos- és egészség-

tudomány

2009-re meghirdetett és elindult új mesterképzési szakok



hittudomány
pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés 

(Debreceni Református Hittudományi Egyetem)
okleveles pasztorális tanácsadó 4

informatika gazdaságinformatikus okleveles gazdaságinformatikus 4

jogi és igazgatási közigazgatási okleveles közigazgatási menedzser 4

Master of Business Administration (MBA) okleveles közgazdász, MBA szakon 4

számvitel vezetői számvitel, ellenőrzés és könyvvizsgálat okleveles közgazdász, számvitel szakon 4

vállalkozásfejlesztés okleveles közgazdász, vállalkozásfejlesztés szakon 4

karmester fúvószenekari karnagy okleveles fúvószenekari karnagy-művész 4

klarinét okleveles klarinétművész 4

kürt okleveles kürtművész 4

oboa okleveles oboaművész 4

orgona okleveles orgonaművész 4

trombita okleveles trombitaművész 4

ütőhangszer okleveles ütőhangszerművész 4

zongora okleveles zongoraművész 4

orvos- és 

egészségtudomány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
táplálkozástudományi okleveles táplálkozástudományi szakember 4

informatikus könyvtáros
humán informatika (tartalomszolgáltató), 

szaktudományi információs menedzser specializáció (2012. VI.)
okleveles informatikus könyvtáros 4

szociálpolitika foglalkoztatáspolitika okleveles szociálpolitikus (szakirány) 4

szociológia okleveles szociológus 4

alkalmazott matematikus
számítástudomány,

diszkrét matematika, pénzügyi matematika új szakirányok 2009. IX.
okleveles alkalmazott matematikus 4

biológus

ökológia, evolúció- és konzervációbiológia; molekuláris immun- és 

mikrobiológia; molekuláris genetika, sejt- és fejlődésbiológia; 

növénybiológia, zoológus (új szakirány 2011. 08.)

okleveles biológus 4

fizikus alkalmazott fizika, informatikus fizika, nukleáris technika, környezetfizika okleveles fizikus 4

geográfus
geoinformatika, geomorfológia, táj- és

környezetkutatás, terület- és településfejlesztés
okleveles geográfus 4

hidrobiológus biotikus; halászatbiológus okleveles hidrobiológus 4

környezettudomány alkalmazott ökológia, műszeres környezeti analitika okleveles környezetkutató 4

matematikus okleveles matematikus 4

molekuláris biológia okleveles molekuláris biológus 4

vegyész                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 okleveles vegyész 4

tanári
ábrázoló geometria és műszaki rajz, francia, környezettan, latin, lengyel, 

magyar, orosz, pedagógia, történelem, zenetanár
okleveles … tanár 4
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állattenyésztő mérnöki okleveles állattenyésztő mérnök 4

környezetgazdálkodási agrármérnöki okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök 4

vidékfejlesztési agrármérnöki okleveles vidékfejlesztő agrármérnök 4

klasszika-filológia 

( 2010-ben és 2011-ben sem indult)
okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész 4

szlavisztika lengyel, orosz okleveles szlavisztika szakos bölcsész 4

művészet kóruskarnagy okleveles kóruskarnagy művész 4

társadalomtudomány egészségpolitika, tervezés és finanszírozás egészségpolitika tervezés és elemzés; egészség-gazdaságtan okleveles egészségpolitikai szakértő 4

természettudomány anyagtudomány nanoanyagok okleveles anyagkutató 4

társadalomtudomány

agrár

2009-re meghirdetett, de nem indított új mesterképzési szakok

természettudomány

gazdaságtudományok

bölcsészettudomány

klasszikus hangszerművész
művészet
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állattenyésztő mérnöki okleveles állattenyésztő mérnök 4

környezetgazdálkodási agrármérnöki okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök 4

vidékfejlesztési agrármérnöki okleveles vidékfejlesztő agrármérnök 4

bölcsészettudomány szlavisztika lengyel, orosz okleveles szlavisztika szakos bölcsész 4

művészet kóruskarnagy okleveles kóruskarnagy művész 4

társadalomtudomány egészségpolitika, tervezés és finanszírozás egészségpolitika tervezés és elemzés; egészség-gazdaságtan okleveles egészségpolitikai szakértő 4

természettudomány anyagtudomány nanoanyagok okleveles anyagkutató 4
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biomérnöki okleveles biomérnök 4

tervező építészmérnöki okleveles tervező építészmérnök 3

ápolás okleveles ápoló 3

komplex rehabilitáció okleveles rehabilitációs szakember 4

társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány okleveles kommunikáció- és médiaszakértő 4

természettudomány biotechnológia
gyógyszer-biotechnológia, környezet-biotechnológia

orvos-biotechnológia (2012. VI.)
okleveles biotechnológus 4
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agrár gazdasági agrármérnöki okleveles gazdasági agrármérnök 4

andragógia okleveles andragógus 4

digitális bölcsészet digitális kultúra, számítógépes nyelvészet okleveles digitális bölcsész 4

gazdaságtudományok logisztikai menedzsment okleveles logisztikai menedzser 4

műszaki környezetmérnöki
épített környezet, környezettechnológiai tervezés és kivitelezés 

specializációk (2012. VI.) 
okleveles környezetmérnök 4

társadalomtudomány szociális munka és szociális gazdaság okleveles szociális gazdaság szakember 4

tanári hon- és népismeret okleveles hon- és népismeret tanár 4
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bölcsészettudomány hungarológia okleveles hungarológia szakos bölcsész 4

művészet klasszikus hangszerművész klasszikus szaxofon (új szakirány 2011. IV.) okleveles szaxofonművész 4

orvos- és 

egészségtudomány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
klinikai laboratóriumi kutató okleveles klinikai laboratóriumi kutató 3
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településmérnök okleveles településmérnök 4

műszaki menedzser okleveles műszaki menedzser 4

orvos- és 

egészségtudomány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
klinikai laboratóriumi kutató okleveles klinikai laboratóriumi kutató 3
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tanári ének-zene tanár okleveles zeneismeret-ének-zene tanár 5
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műszaki mechatronikai mérnök okleveles tájépítész mérnök 4

tanári
agrár-mérnöktanári

mérnöktanári

okleveles agrár-mérnöktanár

okleveles mérnöktanár
4

Debrecen, 2012. október 18.

2012-re meghirdetett és elindult új mesterképzési szakok

műszaki

2012-re meghirdetett, de nem indított új mesterképzési szakok

2011-re meghirdetett, de nem indított új mesterképzési szakok

Tervezett mesterképzési szakok

műszaki

orvos- és 

egészségtudomány

2009-re és 2010-re is meghirdetett, de csak 2010-ben elindult új mesterképzési szakok

2010-re meghirdetett és elindult új mesterképzési szakok

2011-re meghirdetett és elindult új mesterképzési szakok

bölcsészettudomány

agrár


