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Költségtérítési összegek a 2011/12. tanév 
 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/FÉLÉV/FŐ:   

 (http://ttk.unideb.hu – Hallgatóknak –A tanév rendje – Költségtérítési információk) 
 

NAPPALI TAGOZAT: 

 - első alapképzésben az államilag finanszírozott hallgató a képzési időre:   - 

 - első (oklevéllel igazolt) tanári szak után a 2. tanári szak:    - 

- alapképzés (régi egyetemi esetén a 14. félévtől) (régi főiskolai szakon 9. félévétől) 130.000.- Ft 

- kiegészítő tanári képzés esetén a 9. félévtől     130.000.- Ft 

- minden nem finanszírozott szakon (az újabb szakra 1997-től)   130.000.- Ft 

    (például: 2 tanári+1 nem tanári, 2 nem tanári, 2 nem tanári+1 tanári, 3 tanári szak) 

- újabb diploma, párhuzamos képzés (ösztöndíj nélkül)    130.000.- Ft 

- BSc szakok költségtérítése            165.000.- Ft 

- BSc képzési időn túli (9. félévtől, mérnökök 10. félévtől)   165.000.- Ft 

 - MSc tanári szak költségtérítése       170.000.- Ft 

- MSc  diszciplináris szak költségtérítése     180.000.- Ft 

- Szakfordító képzés (angol, német)         90.000.- Ft 

- Angol/Német-magyar természettudományi szakfordító szakirányú továbbképzés   90.000.- Ft 
 

LEVELEZŐ TAGOZAT:   

 - biológia, fizika, földrajz, kémia, környezettan, matematika: 

  kiegészítő tanári szakokon      140.000.- Ft 

- biológia, fizika, földrajz, kémia, környezettan, matematika: 

  tanári szakvizsga szakjain      140.000.- Ft 

- alkalmazott geoinformatikus (szakir) szakon     120.000.- Ft 

- geoinformatikai szakasszisztens (szakir) szakon    120.000.- Ft 

- számitógépes modellezés (szakir) szakon     110.000.- Ft 

- műszeres analitika (szakir) szakon      200.000.- Ft 

- környezetvédelmi ökológus (szakir) szakon     135.000.- Ft 

- megújuló energetikai szakember (szakir) szakon    135.000.- Ft 

 - környezetvédelmi és fejl.  szaktanácsadó      120.000.- Ft 

  (távoktatás, Keresztféléves, 2009., 2010, 2011, 2012 februárban kezdőknek) 

 - Területi tervezés, urbanisztika és területfejlesztés az Európai Unióban  150.000.- Ft 

 - BSc szakok + régi képzés (vegyészmérnök, villamosmérnök)   165.000.- Ft  

 - MSc  Részismeret       155.000.- Ft 

 - MSc  tanári szak költségtérítése      170.000.- Ft 

 - MSc  diszciplináris szak költségtérítése     180.000.- Ft 

 - FSZ Felsőfokú szakképzés (villamosmérnök-asszisztens)    135.000.- Ft 

 

PhD:  A PhD egyéni / levelező hallgatók térítési díját az illetékes Doktori Iskola állapítja meg. 

 

A félév időtartama: 2011. szeptember 12 – december 16. 

 

A költségtérítés összegét tanévenként, karonként és szakonként a Hallgatói Szolgáltató Központ honlapja 

(http://hszk.tek.unideb.hu) is tartalmazza. 

 

A költségtérítés összegét az őszi félévben október 20-ig, a tavaszi félévben március 20-ig kell befizetnie (gyűjtőszámlán 

vagy átutaltatni) a Neptun-rendszeren keresztül (http://neptun.unideb.hu).  

 

 A 2006. DECEMBER 31-e lőtt hallgatói jogviszonnyal rendelkező és költségtérítéses képzésben résztvevő 

hallgatók, amennyiben a félév első napján eleget tesznek a feltételeknek, nevezetesen GYES-en, GYED-en vannak, 

illetve EGYETEMI EGYSZAKOS TANÁRI OKLEVÉL-lel rendelkeznek és a második tanári szakot végzik, továbbá 

eljuttatják szeptember 30-ig (február 28-ig) a HSZK-ba a GYES/GYED igazolást, illetve oklevél másolatot/xerox/,  

kérvényre mentesülhetnek a  képzési költség fizetése alól!  

http://ttk.unideb.hu/
http://hszk.tek.unideb.hu/
http://neptun.unideb.hu/

