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A Debreceni Egyetem a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgalt.atas altalanos szabalyairol szolo
2004. evi CXL. torveny (a tovabbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdeseben biztositott lehetoseggel
elve fellebbezest nyi jtott he az Oktatasi Hivatal OH-FHF/486-2/2011. szamu, a sportszervezo
alapkepzesi szak nyilvantartasba vetelet elutasito hatarozata ellen.

A nemzeti eroforras miniszter a fellebbezest elhiralta, dontesevel az Oktatasi 1-livatal hatarozatat
megvaltoztatta.

A Ket. 10.5. §-ahan eloIrtaknak megfeleloen a nemzetl eroforras miniszter 105432-1/2011. szamu
hatarozatat mellekelten tisztelettel nlegki ldom.

Budapest , 2011. Ynarcius

dr. Princzinger Peter elnok neveben es megbizasabol:

Steer Csilla
felsooktatas-igazgatasi foosztalyvezeto
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melleklet: A nemzeti eroforras miniszter 105432-

Targy: hatarozat kozlese

Tisztelt Rektor Ur!

1 /2011. szamu hatarozata

A Debreceni Egyetem a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo
2004 . evi CXL. torveny ( a tovabbiakban: Ket.) 98. § ( 1) bekezdeseben biztositott lehetoseggel
elve fellebbezest nyujtott be az Oktatasi Hivatal OH-FHF/486-2/2011. szarnil, a sportszervezo
alapkepzesl szak nyllvantartasba vetelet elutasito hatarozata ellen.

A nemzeti eroforras miniszter a fellebbezest elbiralta, dontesevel az Oktatasi 1 llvatal hatarozatat

megvaltoztalta.

A Ket. 105. §-ahan eloirtaknak tl^egf eleloen a nemzeti eroforras miniszter 105432- 112011. szamu
hatarozatat mellekelten tisztelettel megkl ldorn.

"I'ajekoztatorn arrol, bogy a nemzeti eroforras miniszter hatarozata alapjan a sportszervezo
alapkepzesi szakr^l az Oktatasi Hivatal nyilvantartasaban az alabbi adatok szerepelnek- --`- ^-

a) A kepzes megnevezese: slortszervezo alapkepzesi szak
b) A kepzes kodja: -
c) A kepzes besorolasa: sporttudomany kepzesi teri.ilet
(1) Szakiranyok: -
e) Megszerezheto vegzettseg, szint es annak ISCED besorolasa: alapfokozat (ISCED 5B)
1) Megszerezheto szakkepzettseg: sportszervezo
g) A kepzes nyelve: niagyar
h) A kepzes helye: szekhelyen (Debrecen)
i) Kepzesi ido: 6 felev
j) A kepzes soran megszerzendo kreditek szama: 180 kredit
k) A nyilvantartasba vetel ideje: nemzeti eroforras miniszter 105432-1/2011. sz. hatarozatanak

logerore emelkedese
1) A meghirdetes kezdo taneve: 2011 /2012. tanev



m) A meghlydetes utolso taneve: -
n) Kepzesi egyUttmukodesek: -
o) A kepzes kozos kepzes ke reteben torten( 11 egvalosltasara vonatkozo adatok: -
11) Kczos kepzes eseten az adminisztrnci^t ellato lntezmeny azonoslt0ja: -

q) Oklevelet kialllt^ intezmeny: Debreceni Egyetem
r) A kepzes folytatasahoz szLkseges hatarozat(ok) adatai:

Szenatus 25/2010. (\/1.24.) sz. hatarozata (2010. jutnius 24.)

n nemzetl erOlorras minlszter 105432-1/2011. sz. hatarozata

s) Szaklelel^s oktat6 neve, oktatol azonosltOja: Dr. Keresztesl Katalln, 71521271651
t) Kepzesi es kimeneti kovetelmeny: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

I^elhivom a kerelmezt figyelmet, bogy az Egyetem alapito okirataban jelenleg nem szerepel a
sporttudomany kepzesi teri let, ezert felhivom, bogy haladektalanul kezdemenyezze a
(enntarton^l az Egyeteln alapito okiratanak modosit^sat, es ennek megtortenterOl Helen hatarozat
kezhezveteletO! szamitott 30 napon bell l tajekoztasson.

Budapest , 2011, mrcius ^:

dr. Princzinger Peter elnok neveben es megbizasabol:

Steger Csilla
felsooktatas-igazgatasi foosztalyvezeto
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