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Debreceni Egyetem (a tovabbiakban:J Egyetem) rektora altal benyujtott kerelem alapjan,
j elen hatarozatom ogerore emee ese o kezdodoen

nyilvantartasba veszem

az Egyetem altal inditando turizmus-vendeglatas alapkepzesi szakot az alabbi adatokkal:

a) A kepzes megnevezese: turizmus-vendeglatas alapkepzesi szak
b) A kepzes kodj a: -
c) A kepzes besorolasa: gazdasagtudomanyok kepzesi terulet
d) Szakiranyok: -
e) Megszerezheto vegzettseg, szint es annak ISCED besorolasa: alapfokozat (ISCED 5B)
f) Megszerezheto szakkepzettseg: kozgazdasz turizmus-vendeglatas alapkepzesi szakon
g) A kepzes nyelve: magyar
h) A kepzes helye: szekhelyen (Debrecen)
i) Kepzesi ido: 7 felev
j) A kepzes soran megszerzendo kreditek szama: 180+30 kredit
k) A nyilvantartasba vetel ideje: OH-FHF/207-4/2009. sz. hatarozat jogerore emelkedese
1) A meghirdetes kezdo taneve: 2009/2010. tanev
m) A meghirdetes utolso taneve: -
n) Kepzesi egyuttmukodesek: -
o) A kepzes kozos kepzes kereteben torteno megvalositasara vonatkozo adatok: -
p) Kozos kepzes eseten az adminisztraciot ellato intezmeny azonositoj a: -
q) Oklevelet kiallito intezmeny: Debreceni Egyetem
r) A kepzes folytatasahoz szukseges hatarozat(ok) adatai:

n Szenatus 57/2007. (IV. 19.) sz. hatarozata
n MAB 2008/8/V/2. sz. hatarozat

s) Szakfelelos oktato neve, oktatoi azonositoja: Dr. Konyves Erika, 71953377900
t) Kepzesi es kimeneti kovetelmeny: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

1054 Budapest, Bathory utca 10.

Postacim: 1363 Budapest 502 Pf. 19.

Telefon: (+361) 374-2140

Telefax: (+36 1) 374-2496

Honlap: http://www.oh.gov.hu

E-mail: felsooktatas@oh.gov.hu
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Jelen eljarasert a kerelmezot a felsooktatasi hatosagi eljarasi dijakrol szolo 812006 . (IX. 7.)
0KM rendelet alapjan 5.000 ,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dij terheli, melyrol kulon vegzesben
rendelkeztem.

A kerelmezo kerelmenek teljes egeszeben helyt adtam, ezert az indokolast es a jogorvoslatrol
szolo tajekoztatast a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo
2004 . evi CXL . torveny 72. § (4) bekezdesenek megfeleloen melloztem.

Budapest , 2009. januar ,, . „

Bakonyi Laszlo elnok neveben es megbizasabol:
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