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Specializációválasztással kapcsolatos eljárásrend 

 

Ezen eljárás a Debrecen, Kisvárda képzési helyeken 2018. szeptemberében tanulmányaikat 
megkezdő, valamint az ezt követően felvételre került hallgatókra, Szolnok képzési helyen 2019. 
szeptemberében tanulmányaikat megkezdő, valamint az ezt követően felvételre került 
hallgatókra érvényes. Jelen eljárási rendet először a 2019/2020. tanév II. félévi specializációra 
történő jelentkezéskor kell alkalmazni.  

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán a következő alapképzési szakokon 
választható specializáció  

Debrecenben, nappali munkarendben 

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak 

 Üzletvitel és szervezés specializáció 
 Pénzügy specializáció 
 Shared Services Expert specializáció 

Kereskedelem és marketing alapképzési szak 

 Marketing stratégiák specializáció 
 Kereskedelmi stratégiák specializáció 

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 

 Külgazdasági–vállalkozási specializáció 
 Világgazdasági specializáció 

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak  

 Szálloda specializáció 
 Egészségturizmus specializáció 

Szolnokon nappali és levelező munkarendben, Debrecenben és Kisvárdán levelező 
munkarendben a hallgatói létszámot is figyelembe véve a következő specializációk indulnak: 

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak 

 Szálloda specializáció 

Kereskedelem és marketing alapképzési szak 

 Marketing stratégiák specializáció 

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 

 Külgazdasági-vállalkozási specializáció 

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak  

 Üzletvitel és szervezés specializáció 
 Pénzügy specializáció 
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Szolnokon nappali munkarendben és minden képzési helyen levelező munkarendben 40 fő 
feletti évfolyamlétszám esetén van lehetőség mindkét specializáció indításra. Bármely szakon 
több specializáció indításának a feltétele, hogy az adott specializációt legalább 10 fő, saját 
választása alapján besorolható jelentkező válassza.  

A specializációra történő jelentkezés feltétele legalább 100 kredit teljesítése az adott szakon.  

A hallgatók specializációra történő jelentkezése a képzés 4. félévének vizsgaidőszakát, 
kizárólag tavaszi félévet követően, a Neptun rendszeren keresztül történik.  

Debrecenben nappali munkarendben a hallgatók a Neptun rendszerben sorrendet állítanak fel a 
szak választható specializációi között. Azt a specializációt kell első helyen megjelölni, amit a 
hallgató elsődlegesen választani szeretne. A hallgatók specializációra való besorolása 
szakonként a specializációra jelentkező hallgatók összesített korrigált kreditindexe 
(Tanulmányi és vizsgaszabályzat 22. §) alapján történik.  

A hallgatók az egyes specializációkra az általuk választott sorrend és az összesített korrigált 
kreditindexük alapján felállított rangsorban elfoglalt helyük figyelembevételével kerülnek 
besorolásra, egyenlő arányban, az egyes specializációkba. Ez alól kivétel a gazdálkodási és 
menedzsment alapképzési szak „Shared Services Expert” specializációja, ahol a specializációra 
felvehető hallgatónak rendelkeznie kell angol nyelvből legalább középfokú (B2) komplex 
nyelvvizsgával. A „Shared Services Expert” specializáció legalább 10 fő, saját választása 
alapján besorolható jelentkező esetén indul.  

 

Mesterképzési szakokon választható specializációk 

Vezetés és szervezés mesterképzési szakon választható specializációk:  

 Emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés specializáció 
 Controlling és teljesítménymenedzsment specializáció 

A specializációra történő jelentkezés feltétele legalább 50 kredit teljesítése az adott szakon. 

A hallgató specializációra történő jelentkezése a képzés 2. félévének vizsgaidőszakát követően, 
a Neptun rendszeren keresztül történik, elegendő az általa választott specializáció megjelölése, 
nincs szükség sorrend felállítására.  

  


