KREDITELISMERÉSI KÉRELEM
A DE GTK Marketing mesterképzésére jelentkezők számára

A jelentkező személyi adatai:
Név: .............................................................................................................................................................
Születési név: .............................................................................................................................................
Anyja születési neve: .................................................................................................................................
Születési hely és dátum: .............................................................................................................................
Állandó lakcím/tartózkodási cím:
Irányítószám, település, utca, házszám, ország:
.....................................................................................................................................................................
Értesítési cím (ha eltér az állandó lakcímtől):
Irányítószám, település, utca, házszám, ország:
.....................................................................................................................................................................
Telefonszám (körzetszámmal): ..................................................................................................................
Mobiltelefonszám: ......................................................................................................................................
E-mail cím: .................................................................................................................................................
A képzésre történő belépéshez szükséges oklevél megszerzésének helye:
............................................................................................................................ (felsőoktatási intézmény)
Kar neve, címe: ..........................................................................................................................................
Szak/ok megnevezése: ................................................................................................................................
Oklevél megszerzésének időpontja/várható időpontja: .............................................................................

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
A. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdaságtudományok képzési területről a
gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és
marketing, a műszaki képzési területről a műszaki menedzser alapképzési szak.
B. Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők: a gazdaságtudományok képzési
területről az emberi erőforrások, a turizmus-vendéglátás, az alkalmazott közgazdaságtan, a
gazdaságelemzés, a közszolgálati, az üzleti szakoktató alapképzési szak.
C. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá:
azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául
szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A B és a C esetben a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit a korábbi tanulmányai
szerint az alábbi ismeretkörökben:
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika): 8-12 kredit;
- elméleti közgazdaságtani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális
gazdaságtan, gazdaságtörténet): 8-12 kredit;
- üzleti szakmai ismeretek: (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetés-szervezés,
emberi erőforrás): 10-14 kredit.
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két
féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.

A mesterképzésre jelentkezőknek az INTÉZMÉNY számára megküldendő iratok (Cím: DE GTK
Tanulmányi Osztály 4002 Debrecen, Pf. 400):
 kreditelismerési kérelem (amennyiben nem teljes kreditértékkel beszámítható szakon végzett)
 oklevélmelléklet vagy leckekönyv fénymásolata (amennyiben nem teljes kreditértékkel beszámítható
szakon végzett)
Az eredeti oklevelet, az eredeti bizonyítványokat és a többletpontra jogosító, eredeti dokumentumokat a
felvételi szakmai beszélgetésen kell bemutatni.

KREDITELISMERÉS
KREDITELISMERÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
Az alábbi a szakképzettség szempontjából meghatározó ismereteket tartalmazó tantárgyak befogadását
kérem.
Módszertani alapismeretek (8-12 kredit)
Kódja
(ha
van)

Tantárgy neve

Teljesítés féléve
(tanév, félév)

Kredit
száma

Elismerés
(KÁB tölti ki)

Összesen:

Elméleti-közgazdaságtani alapismeretek (8-12 kredit)
Tantárgy neve

Kódja
(ha
van)

Teljesítés féléve
(tanév, félév)

Kredit
száma

Elismerés
(KÁB tölti ki)

Kódja
(ha
van)

Teljesítés féléve
(tanév, félév)

Kredit
száma

Elismerés
(KÁB tölti ki)

Összesen:

Üzleti szakmai ismeretek (10-14 kredit)
Tantárgy neve

Összesen:

Megjegyzés: A táblázat sorainak száma változtatható, attól függően, hány tárgyat szeretne az adott
tárgykörben elfogadtatni.
ÖSSZESEN:
Tárgykör neve
Módszertani ismeretek
Elméleti közgazdaságtani ismeretek
Üzleti szakmai ismeretek

x

Kötelező
kreditszám

Teljesített
kreditszámx

Elismerés
(KÁB tölti
ki)

8-12
8-12
10-14

Összesen:
30
A kérelmező kérése, a fenti táblázatok összesen adata

Csatolt dokumentumok:
Leckekönyvek másolata
Egyéb:
Nyilatkozat: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejegyzett adatok a valóságnak
megfelelnek.
…………….., ….… év ………………. hó ……. nap
____________________
a pályázó aláírása

