
Felvételi eljárási rend 

Geográfus mesterképzési szak 
 

Jelentkezők tájékoztatása: 
Az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi 

Tájékoztató kiadványban a geográfus mesterszakra vonatkozó ismereteket a Kar a következőkkel 

egészíti ki:  

 a felvétel feltételéül meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai/egyetemi szakokon) meg-

szerzett képzettségek felsorolása; 

 a felvételi feltételek, követelmények, a felvételi pontszám kiszámításának módja;  

 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló - 237/2006.(XI. 27.) korm. rend. alapján elfogadott in-

tézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata, és annak a Természettudomá-

nyi és Technológiai Karra vonatkozó, kari sajátosságokat tartalmazó melléklete).  

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 
- Előfeltételek nélkül figyelembe veendő alapképzési szakok: 

 Földrajzi alapképzési szak (Földrajz BSc) 

- Előfeltételek alapján figyelembe veendő alapképzési szakok: 

Műszaki földtudomány 

Földtudomány 

 Környezettan 

 Földmérő és földrendező mérnök 

 Tájrendező és kertépítő mérnök 

Környezetmérnök 

Turizmus-vendéglátás 

Továbbá azon alap, illetve mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi 

LXXX. törvény szerinti szakok, melyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény Kredit Átviteli Bizottsága elfogad. 

 

A felvétel feltételei: 
- A felvételnek – a sikeres felvételi vizsgán túlmenően – nincs egyéb, előre meghatározott feltétele 

azokban az esetekben, amikor a jelentkező a MAB által akkreditált vagy az Eurobachelor fokozat 

kibocsátásával felruházott felsőoktatási intézményben Földrajz BSc végzettséggel rendelkezik. 

- Az egyéb esetekben a Geográfus MSc fokozat megszerzéséhez a jelöltnek legalább 65 kredit olyan 

szakmai előképzettséget kell igazolnia, amely a Földrajz BSc képzésnek megfeleltethető. Az előírt 

65 kredit megoszlása a következő: 

      – természettudományos ismeretek (10 kredit): matematika, geomatematika, fizika, kémia, 

biológia (ökológia), geodézia; 

      – gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, jogi ismeretek, szociológia, 

menedzsment, európai uniós ismeretek; 

      – szakmai ismeretek (45 kredit): mindazon tárgyak, amelyek megfeleltethetőek a Debreceni 

Egyetem földrajz BSc tantervében szereplő földtani alapozó, földrajzi alapozó, földrajzi szakmai, 

regionális földrajzi és differenciált földrajzi szakmai modulba tartozó tárgyakkal [geomorfológia, 

hidrogeográfia, biogeográfia, talajföldrajz, népesség- és településföldrajz, általános gazdasági 

földrajz, regionális földrajz (Európa, Magyarország), geoinformatika] (információ: DE TTK 

honlapja (http://ttk.unideb.hu) → Felvételizőknek → Alapképzések). 

- A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 45 kredittel 

rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 

párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül meg kell szerezni. A kreditek a Geográfus 

mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe nem számolhatók el. 

- A beérkezett kérvényekről a Geográfus MSc szakfelelőséből (Prof. dr. Szabó Szilárd), a DE TTK 



Kreditátviteli Bizottságába a Földtudományi Intézet által delegált tagból (dr. habil Kozma Gábor) és 

a Földtudományi Intézet Oktatási Bizottságának elnökéből (Prof. dr. Csorba Péter) álló bizottság 

dönt. Hiányzó kreditek esetében a bizottság – a felvételiző eddigi tanulmányait figyelembe véve – 

előírhatja, mely tárgyak felvételét várja el. 

- Az érdeklődő hallgatóknak javasoljuk, hogy a jelentkezési lap beadása előtt érdeklődjenek arról, 

mely tárgyaikat tudja az egyetem elfogadni. Ennek érdekében kérünk mindenkit arra, hogy az általa 

tanult kurzusok listáját juttassa el dr. Kozma Gáborhoz, a DE TTK Kreditátviteli Bizottságba a 

Földtudományi Intézetből delegált taghoz. Az érdeklődők ugyanakkor vegyék figyelembe azt a 

tényt, hogy az állam csak a 120 kredites MSc képzés 10%-os kredit-túllépését finanszírozza, a 

többit a hallgatónak kell állnia (a jelenlegi szabályozás szerint 1 kredit 6.500 Ft).  

 

A mesterképzésre jelentkezőnek a felvételi laphoz az alábbi dokumentumokat kell csatolnia: 

 főiskolai vagy egyetemi oklevél másolata 

 főiskolai/egyetemi leckekönyv másolata 

 nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata 

 a jelentkező által készített motivációs levél 

 többletpont (TDK, tudományos közlés, hátrányos helyzet) szerzésére jogosító igazolás 

 

A jelentkezés elfogadása: 
A Kar (Felvételi Bizottsága, vagy Oktatási és Minőségellenőrző Bizottsága) a benyújtott 

dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy az előírt feltételeknek eleget tesz-e a jelentkező. Az 

intézmény értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, és határozatában 

feltünteti az általa elismert/vagy a felvétel után teljesítendő kreditszámot. A jelentkező a határozat 

ellen 15 napon belül felülbírálati kérelemmel élhet, amelyet a rektornak írásban kell benyújtania. A 

jelentkezés elfogadása esetén az intézmény felvételi vizsgára hívja be a jelentkezőt. 

 

A felvételi vizsga: 
A felvételi vizsga szóbeli formában kerül lebonyolításra, célja a jelentkező általános szakmai 

tájékozottságának a megítélése. A felvételi beszélgetés szakmai tárgykörei a Földtudományi Intézet 

honlapján előzetesen megtekinthetőek. A szakmai tárgykörök valamennyi jelentkező számára 

azonosak, függetlenül attól, melyik felsőoktatási intézményben milyen alapképzési fokozatot 

szerzett. 

 

Pontszámítás: 

Az összesen szerezhető pontok száma 100. 

 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az oklevél átlagá-

nak (minősítésének) nyolcszorosa     

 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető. 

 A többletpontok száma maximum 10 lehet. 

Többletpont szerezhető felsőfokú, vagy második nyelvből tett középfokú nyelvvizsgáért 

(max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes tudományos, vagy diákköri 

tevékenységért (max. 5 pont), előnyben részesítés jogcímén (max. 5 pont). 

 

Felvételi döntés 

A szóbeli felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A felvételi 

döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és határozatáról értesíti a jelentkezőt. 

 

 


