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Tájékoztatás a molekuláris biológia mesterszak 

kreditelismerési eljárásáról 
 

 

A mesterképzések felvételi folyamatához tartozik a kreditelismerési eljárás 

lefolytatása. Nem azonos a tantárgyelfogadással, ami a korábbi teljesítések alapján a 

jelen képzésen való teljesítés alól ad felmentést. A felvételi eljárás részét képező 

kreditelismerés célja annak megállapítása, hogy a jelentkező által elvégzett képzés 

(vagy képzések) milyen típusú bemenetet jelentenek a mesterképzésbe, az előírt 

területeken előírt kreditmennyiséget kiadják-e a teljesített tantárgyak, esetleg 

szükség lesz-e pótló kreditek teljesítésére a képzés folyamán. 

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán az eljárás lefolytatását a 

jelentkezőnek kérvényezni nem szükséges, a felvi.hu oldalon beadott jelentkezések 

esetében az egyetem automatikusan lefolytatja a kreditelismerési eljárást. Az eljárás 

alapja a felvi.hu oldalon a jelentkezéshez feltöltött tantárgyteljesítési dokumentumok 

(oklevélmelléklet, leckekönyv, törzskönyv). Ezeket a dokumentumokat a Tanulmányi 

Osztály illetékes ügyintézői meg tudják tekinteni. 

 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

 teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:  

 a biológia alapképzési szak és a biotechnológia alapképzési szak 

 az előírt minimális kreditek teljesítésével vehetők figyelembe  

   - a természettudomány képzési területről:  

    a kémia, 

    a környezettan, 

    a fizika alapképzési szak, 

   - az agrár képzési terület alapképzési szakjai, 

   - a műszaki képzési területről: 

    a biomérnöki, 

    a vegyészmérnöki, 

   - az orvos- és egészségtudomány képzési terület alapképzési szakjai. 

 

 

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális 

kreditek száma 100 kredit az alábbi területekről: 

 

 matematika területéről legalább 6 kredit, 

 informatika területéről legalább 6 kredit, 

 fizika területéről legalább 4 kredit, 

 kémia területéről legalább 20 kredit, 

 biológia területéről legalább 60 kredit. 
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A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai 

alapján legalább 70 kredittel rendelkezzen a fenti területekről. A hiányzó krediteket 

az első tanévben kell megszerezni. Amennyiben nem megoldható az összes előírt 

kreditpótlás teljesítése az első évben, a tanulmányi bizottságtól lehet kérelmezni a 

rendelkezésre álló idő hosszabbítását. 

 

forrás: Magyarország Kormányának honlapja, Kulturális és Innovációs Minisztérium 

dokumentumai 

https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-2 

 

A kreditelismerési eljárás eredményét tartamazó határozatot a jelentkezők a szóbeli 

felvételi elbeszélgetésen vehetik át. 
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