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A 2022/2023. TANÉVBEN NAPPALI TAGOZATON INDÍTANDÓ  

SPECIALIZÁCIÓK, MINOR SZAKOK LISTÁJA  

ÉS FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT FELVÉTELI ELJÁRÁSA A  

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR ALAPSZAKOS HALLGATÓI SZÁMÁRA 

 

Szak (specializáció, minor) megnevezése Ki veheti fel? Felvételi követelmény 

ANGLISZTIKA    

Üzleti angol  csak szakos nyelvi alapvizsga 

Angol-magyar fordítás  csak szakos nyelvi alapvizsga 

Anglisztika minor bárki KF/EÉ 

GERMANISZTIKA – NÉDERLANDISZTIKA    

Holland üzleti kommunikáció  csak szakos nyelvi alapvizsga 

DCC  csak szakos nyelvi alapvizsga 

Néderlandisztika minor  bárki német/angol/holland KF/EÉ 

GERMANISZTIKA – NÉMET    

Kulturális projektmenedzser csak szakos nincs 

Német minor bárki KF/EÉ 

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY    

Kommunikáció minor bárki nincs 

MAGYAR    

Magyar nyelv és irodalom csak szakos nincs 

Finn bárki nincs 

Magyar minor bárki nincs 

NÉPRAJZ    

Muzeológia  csak szakos nincs 

Néprajz minor bárki nincs 

PEDAGÓGIA    

Nevelési asszisztens  csak szakos nincs 

Oktatásszervező csak szakos nincs 

Pedagógia minor bárki nincs 

SZABAD BÖLCSÉSZET    

Filozófia  csak szakos nincs 

Esztétika  csak szakos nincs 

Filmelmélet és filmtörténet  csak szakos nincs 

Filozófia minor bárki nincs 

Esztétika minor bárki nincs 

SZLAVISZTIKA – OROSZ    

Orosz  csak szakos nincs 

Lengyel minor bárki nincs 

Orosz minor bárki nincs 

TÖRTÉNELEM    

Hadtörténet specializáció csak szakos nincs 

Történelem minor  bárki nincs 

ÚJLATIN NYELVEK ÉS KULTÚRÁK – FRANCIA    

Francia nyelv szakmai célokra  csak szakos nincs 

Francia minor bárki KF/EÉ 

ÚJLATIN NYELVEK ÉS KULTÚRÁK – OLASZ    

Mediterrán Európa (neolatin kultúrák)  bárki nincs 

Olasz minor bárki KF/EÉ 

KF = középfokú nyelvvizsga; EÉ = emelt szintű érettségi 

 

* * * 
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Felvételi követelmények: 

Minor szak (másik szak szakterületi ismeretei): Csak másik alapszakon vagy az alapszakhoz 

tartozó másik nyelvi szakirányon tanulmányokat folytató hallgatók számára. Előfeltétele nyelvi 

minoron: az alapszakhoz előírt emelt vagy középszintű érettségi vizsga, ill. középfokú (B2) 

komplex típusú nyelvvizsga (kivétel: lengyel és orosz minorok).  

Specializáció: Alapszakos hallgatók vehetik fel az alapszak által kínált differenciált ismereteket 

nyújtó modult, kivéve a Finn és a Mediterrán Európa (neolatin kultúrák) specializációkat, 

melyekre bármely alapszakos hallgató jelentkezhet. Az előfeltételekről az egyes intézetek/szakok 

dönthetnek. 

 

A felvételi menete:  

Egy hallgató maximum 6 helyre jelentkezhet. 

A hallgatóknak kétféle jelentkezési lapot kell leadniuk:  

1. az „A” jelentkezési lapokat a választott intézetekbe/tanszékekre kell beküldeni a szakos 

oktatásszervezőknek, vagy személyesen leadni az irodájukban (a beküldhetőségi 

adatokat megtalálja „A 2022/2023. TANÉVBEN NAPPALI TAGOZATON INDULÓ 50 

KREDITES MODULOK LISTÁJA ÉS A JELENTKEZÉSI LAPOK BENYÚJTÁSA 

(EMAIL / POSTAI CÍM / HELYSZÍN)” című anyagunkban  

a kitöltendő nyomtatványok elnevezései:   

a. Jelentkezési lap minor szak felvételére  

b. Jelentkezési lap specializáció felvételére  

2. a „B” összesítő adatlapot a Tanulmányi Osztályra a kustar.katalin@arts.unideb.hu email 

címre kell beszkennelve elküldeni (a rangsort a hallgató állítja!), vagy postai úton feladni a 

BTK-TO 4022 Debrecen, Pf. 400 levelezési címre vagy személyesen leadni a Tanulmányi 

Osztály 3. emelet 333-as irodában.  

 a kitöltendő nyomtatvány elnevezése: Összesítő adatlap az 50 kredites képzési formák 

felvételéhez 

 

A leadási határidőt követően az egyes intézetek/tanszékek eldöntik, kiket vesznek fel. Rangsorolási 

szempontok:  

a) az alapszakon elért tanulmányi eredmény és  

b) a nyelvvizsgák száma.  

A javasolt minimális létszám szakirányokon és specializációkon egyaránt 10 fő. E létszám alatti 

képzés indulásához az Oktatási Bizottság és a Kari Tanács engedélye szükséges. 

 

Az intézetek, tanszékek által meghozott döntéseket a Tanulmányi Osztály összeveti a hallgatók által 

meghatározott rangsorral, és elkészíti a végleges listát. Az eredményt a Kari Tanács döntése után a 

kari honlapon tesszük nyilvánossá. 

 

 

 

A képzés szabályozása: 

– Minden anglisztika, germanisztika, magyar, néprajz, pedagógia, szabad bölcsészet, 

szlavisztika, történelem és újlatin nyelvek és kultúrák szakos hallgatónak kötelező egy 50 

kredites specializáció vagy minor elvégzése ahhoz, hogy a képzésen megszerzendő 180 

kreditet teljesíteni tudja és oklevelet szerezhessen. Ezen szakoknál a képzésen belüli 

kreditmegoszlás a követekező: 

szakos kredit (110/120 kr.) + spec. v. minor (50 kr.) + intézményi szab. vál. (10/20 kr.) = 180 kredit 
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– Az 50 kredites képzés képzési ideje négy félév (ennél rövidebb idő alatti végzéshez a 

Tanulmányi Bizottság engedélye kell). 

– A hallgatóknak a jelentkezés lezárása után két hétig (április 30.) van lehetőségük az 

esetleges módosításokra. Új képzési formát felvenni csak a következő tanév tavaszi 

szemeszterében lehet. 

– A hallgatóknak a diploma megszerzéséhez egy 50 kredites képzést teljesíteni kell, nem 

elegendő 2-3 félbehagyott képzésből összeszedni a megfelelő kreditszámot. 

– Mesterszakos képzésbe csak lezárt BA tanulmányok után lehet bekerülni, melynek része a 

felvett specializáció, minor lezárása is. 

– Amennyiben alapszakjának elvégzéséhez szükség van egy 50 kredites modul teljesítésére, és 

a megadott határidőig nem juttatja el a Jelentkezési lapo(ka)t az adott intézetbe/tanszékre és 

az Összesítő adatlapot a Tanulmányi Osztályra, legközelebb csak a 2023/24/2. félévében 

választhat modult, ami azt jelenti, hogy tanulmányi ideje legalább egy tanévvel 

meghosszabbodik.  

– Ha az Összesítő adatlapot nem juttatja el a Tanulmányi Osztályra, de a tanszékre/intézetbe 

időben megküldi a jelentkezését, a Térítési és juttatási szabályzat 3. számú mellékletében 

szereplő tanulmányi célt szolgáló anyagok késői leadása címen térítési díjat (1000 Ft) 

köteles fizetni, melyet a TO munkatársa ír ki és a Neptunon keresztül kell befizetni.  

– A választással kapcsolatos tudnivalókat és a nyomtatványokat megtalálja a kari honlapon 

(btk.unideb.hu Aktuális menüpont alatt). 

– Kérjük a határidő betartását! 

 

Jelentkezési határidő: 2022. április 14. (csütörtök) 12.00 óra  

 

 

A jelentkezési lapok letölthetők a kari honlapról:  

http://btk.unideb.hu – Hallgatóknak – Nyomtatványok, űrlapok menüpont 7. alpont 

 

 

 


