1. alapfokozat, alapképzés (BA): Az alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít
a mesterképzés megkezdésére. Az alapképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban
meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít. Az alapképzés képzési és kimeneti
követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. A
gyakorlatigényes alapképzési szakokban egy félévig tartó szakmai gyakorlatot (a továbbiakban:
szakmai gyakorlat) kell szervezni. A szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára
bocsátásnak. Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet - szakmai gyakorlat esetén legalább
kettőszáztíz kreditet - kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni. A képzési idő
legalább hat, legfeljebb nyolc félév.
2. állami ösztöndíj: a támogatott hallgató képzésének teljes képzési költségét az állam viseli
(De az állami ösztöndíjas hallgatónak is keletkezhetnek befizetési kötelezettségei a TVSZ-ben
megszabott határidők elmulasztása, igazolatlan vizsgahiányzások, stb. miatt, melyek összegét a
Térítési szabályzat határozza meg.)

3. elektronikus index: az egyetem elektronikus ügyintézési rendszeréből kinyomtatott, a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott rend szerint hitelesített és
szétválaszthatatlanul összefűzött leckekönyv; a hallgató tanulmányai alatt az elektronikus
tanulmányi rendszerbeli adatok jelentik az elsődleges dokumentumot
4. felsőoktatási szakképzés (FOSZK): Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség
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szerezhető, melyet oklevél tanúsít. A felsőoktatási szakképzésre tekintettel kiállított oklevél önálló
végzettségi szintet nem tanúsít. A felsőoktatási szakképzésben legalább százhúsz kreditet kell, és
legfeljebb százötven kreditet lehet megszerezni. A képzési és kimeneti követelmény tartalmazza a
felsőoktatási szakképzésben szerzett krediteknek az azonos képzési területhez tartozó alapképzésbe
való beszámítását. A beszámítható kreditek száma legalább harminc, legfeljebb százhúsz lehet. A
képzési idő legfeljebb öt félév, kivéve, ha az európai uniós jog valamely képzés tekintetében ennél
hosszabb időt állapít meg.
Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja: (a továbbiakban HKSZK) a diákhitel,
diákigazolvány igénylések, az ösztöndíjak, költségtérítési díjak kiírását, számfejtését, az oklevél,
oklevélmellékletek, elektronikus leckekönyvek nyomtatását, a jogviszonnyal kapcsolatos igazolások
ügyintézését látja el.
intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység
kar: egy vagy több képzési területen, tudományterületen több, a képzési programban rögzített
szakmailag összetartozó képzés oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotó művészeti
tevékenység feladatait ellátó szervezeti egység
képzési idő: az előírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés megszerzéséhez
szükséges, jogszabályban meghatározott idő
képzési időszak: a képzési idő tagolása szorgalmi időszakra és a hozzá tartozó vizsgaidőszakra
kredit: a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi egység
vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a
követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit harminc tanulmányi munkaórát jelent
levelező tagozat: részidős képzés, melynek időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább
harminc, legfeljebb ötven százaléka, szakirányú továbbképzés esetén legalább húsz, legfeljebb ötven
százalék lehet
magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató: magyar állami ösztöndíjjal vagy magyar állami
részösztöndíjjal támogatott hallgató
mesterfokozat, mesterképzés (MA): A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és
szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. A mesterképzés
képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhető a
mesterképzésben. A mesterképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak
szerinti munkakör betöltésére jogosít. A mesterképzésben legalább hatvan kreditet kell és
legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. A
mesterfokozatot eredményező képzésre épülő mesterképzésben hatvan kreditet lehet megszerezni,
a képzési idő két félév.
minor szak: az alapszaktól eltérő másik szak 50 kredites modulja, amely a kétszakos tanári
mesterképzés második tanári szakképzettségét alapozza meg
nappali tagozat: teljes idejű képzés, amely félévenként legalább háromszáz tanórából áll; a képzést
heti öt napból álló tanítási hét keretében, a munkanapokon kell megszervezni
Neptun: elektronikus tanulmányi rendszer, amely webes hozzáféréssel használható a Debreceni
Egyetem hallgatói, oktatói, munkatársai által
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17. önköltséges képzés: a képzés teljes költségét a hallgató viseli
18. specializáció: az adott szak részét képező önálló szakképzettséget nem eredményező, speciális
szaktudást biztosító képzés
19. szakirány: az adott szak részét képező önálló szakképzettséget eredményező, speciális szaktudást
biztosító képzés, a szakirány alapszakján tanulmányokat folytató hallgatók választhatják
20. szakirányú továbbképzés: A szakirányú továbbképzésben – az alap- vagy a mesterfokozatot
követően további – szakirányú szakképzettség szerezhető. A szakirányú továbbképzésben legalább
hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább két,
legfeljebb négy féléves.
21. tanári szakképzettség: olyan szakképzettség, amely tanárszakonként különböző szakterületi tudást
és valamennyi tanárszakon az oktatásra és nevelésre egységes tanári felkészítést ad (közismereti
tanárszak: az iskolai nevelés-oktatás szakaszában, a szakrendszerű oktatásban tanári munkakör
betöltésére készít fel)
22. tanév: tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak
23. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes
közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)
24. tanszék: az a szervezeti egység, amely ellátja legalább egy tantárggyal összefüggésben a képzés, a
tudományos kutatás, az oktatásszervezés feladatait
25. tanulmányi idő: az adott tanulmányok képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési
időt legalább két félévvel meghaladó időszak
26. végbizonyítvány (abszolutórium): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és - a nyelvvizsga
letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével - más tanulmányi
követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok
kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja,
amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és
vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett
27. vizsga: az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének - értékeléssel
egybekötött - ellenőrzési formája.
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