
 
 

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA 

A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 

 

XII. RÉSZ 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR 

1. § 

/a Szabályzat 2. §-ához/ 

2. § 

/a Szabályzat 3. § (1), (2) és (3) bekezdéséhez/ 

3. § 

/a Szabályzat 5. § (1) és (2) bekezdéséhez/ 

(1)  

(2) 

4. § 

/a Szabályzat 7. §-ához/ 

Az NK a rendeletben leírt kötelezően adandó többletpontokon kívül többletpontot csak a 

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferencia versenyein elért helyezés 

alapján ad; a nagydíjasoknak 30 pontot, az első díjasoknak 20 pontot. Tárgyanként legfeljebb 

egy eredményért jár többletpont, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak 

valamelyikéből érte el, amelyeket a kar érettségi pontot érő tárgyként az adott szakra 

meghatározott. 

5. § 

/a Szabályzat 8. § (1) és (2) bekezdéséhez/ 

(1) A felvételi követelmények részletes meghatározása a KKK alapján szakirányonként a Kar 

honlapján tekinthető meg. A rangsorolás módja: 

- Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai 

képzésben szerzett oklevél minősítésének tízszerezése (max. 50 pont) 

- Szóbeli elbeszélgetés, amelyre a felvételizőnek max. 2 oldalas, írott anyagot 

(motivációs levelet) kell hoznia, melyben a mesterképzésbe való belépési szándékát 

indokolja. A szóbeli elbeszélgetés során a jelölt szakmai és általános 

tájékozottságának, logikus gondolkodásának, a motivációs levél alapján megítélendő 

elkötelezettségének és íráskészségének értékelését követően max. 40 pont adható. 

(2) A Rendeletben meghatározott 100 ponton belül maximum 10 többletpont adható: 

- felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint a szakterületen végzett 

eredményes diákköri tevékenységért (5-5 pont) 



 
 

- előnyben részesítés: maximum 5 többletpont adható a rendelet 24.§-ában 

meghatározott felvételizőknek. 

6. § 

/a Szabályzat 9. § (1) és (2) bekezdéséhez/ 

(1) A Kar a felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátására Felvételi Bizottságot hoz létre, 

mely 3 főből áll. Elnöke a dékán, vagy az általa felkért személy. Tagjait a Kar vezető 

oktatóiból és a Hallgatói Önkormányzatból a Kari Tanács választja meg. 

7. § 

/a Szabályzat 10. § (1), (2) és (3) bekezdéséhez/ 

(1) A szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezés határideje a képzés indítási 

évének július 31. napja. 

(2) A jelentkezés módja: A Kar által kibocsátott jelentkezési lap kitöltésével és vissza-

küldésével lehet jelentkezni. A jelentkezési laphoz csatolni kell az oklevél másolatát, 

munkáltatói nyilatkozatot (munkaviszony esetén), 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítványt (amennyiben nincs munkaviszonyban), szakmai önéletrajzot, szakvizsga és 

nyelvvizsga bizonyítványok másolatát. 

(3) Felvételi követelmények, a rangsorolás módja: a szakirányú továbbképzésre jelentkezők 

esetében a mesterképzésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 

munkahely támogató ajánlása is előnyt jelent (maximum 5 többletpont adható). 

8. § 

/a Szabályzat 11. §-ához/ 

Szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkezőnek 3.000 Ft vissza nem 

térítendő intézményi eljárási díjat kell befizetnie, a jelentkezési laphoz mellékelt csekken. A 

befizetésről a jelentkező nyugtát kap. 

 


