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A Debreceni Egyetem (a tovabbiakbjn: Egyetem) rektora altal benytijtott kerelem alapjan,
jelen hatarozatom jogerore emelkedesotol kezdodoen

nyllva

n

ta rtasba

veszern

az Egyetem altal tnditando gazdasagi agrarmernokl mesterkepzesl szakot az alabbl adatokkal:

a) A kepzes megnevezese : gazdasagiagrtrmernOki_meserkepiszak
b) A kepzes kodja: c) A kepzes besorolasa: agrar kepzesi teri let
(1) Szakiranyok: e) Megszerezheto vegzettseg, stint es annak 1SCED besorolasa: mesterfokozat (ISCED 5A)
1) Megszerezheto szakkepzettseg(ek): okleveles gazdasagi agrarmernok
g) A kepzes nyelve: magyar
h) A kepzes helye: szekhelyen (Debrecen)
i) Kepzesl ldo: 4 felev

j) A kepzes soran megszerzendo kreditek szanla: 120 kredit
k) A nyilvantartasba vetel ideje: OH-FIF/110-4/2011. sz. hatarozat jogerore emelkedese
1) A r11eg1iirdetes kezdo taneve: 2011/2012. tanev
m) A meghlydetes utolsc taneve: n) Kepzesi egyl ttlnukodesek: o) A kepzes kozos kepzes kereteben torteno. megvalositasara vonatkozo adatok: p) Kozos kepzes eseten az adminisztraciot ellato intezmeny azonoslt0ja: q) Oklevelet ki^ifitc inteznleny: Debreceni Egyetem
r) A kepzes folytatasalloz szi kseges hatarozat(ok) adatai:
. Szenatus 42/2010. (X. 7.) szamu hatarozata (2010. oktober 7.)
MAB 2011/1/1.X/9. sz. hatarozat
s) Szakfelelos oktatb neve, oktatoi azonositoja: Dr. Fe1i51di Janos, 71953585260
t) Kepzesl es klmenetl kovetelmeny: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet

n
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Jelen eljarasert a kerelmeztt a felsooktatasi hatcsagi eljarasi dijakrol szolo 8/2006 . (IX. 7.)
0KM rendelet alapj^n 5.000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dij terheli , rnelyrol kulon vegzesben
rendelkeztem.
A kerelnlezO kerelmenek teljes egeszeben helyt adtam, ezert az lndokolast es a jogorvoslatrol
sz^lo t^jekoztatast a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolc
2004, evi CXL. torveny 72. § (4) bekezdesenek megfeleloen melloztem.
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