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AGRÁRKÖZGAZDÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezéshez javasolt szakok:
 A gazdaságtudományok képzési területről az üzleti alapképzési szak, az
agrártudományi képzési területről a gazdasági és vidékfejlesztési agrármér-nöki,
az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki
alapképzési szak.
 A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: az agrártudomány képzési terület további alapképzési
szakjai
 A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az
alábbi területekről:
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
- közgazdasági alapismeretek (mikro- és makroökonómia, pénzügytan,
nemzetközi
gazdaságtan,
környezet-gazdaságtan,
gazdaságelmélet,
gazdaságstatisztika,
közgazdaság-elmélettörténet,
gazdaságmodellezés,
gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan,
világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
- üzleti ismeretek (emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing,
vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és
módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területéről 10
kredit;
- társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi
ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia) területéről 10 kredit;
- szakmai ismeretek területéről 15 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján
a
felsorolt
területeken
legalább
30
kredittel
rendelkezzen.
A
mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
– a 2006. február 1. előtt szerzett magyar felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet,
– nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
– leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása,
amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (60 kredit) el akar fogadtatni. (A
leckekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk).
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A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”)
megtalálható a kar honlapján Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára.
Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.
A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező
melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
Pontszámítás:
A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a többlet pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben
kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak szerint történik:
– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél
minősítésének tízszerezése (max. 50 pont)
– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont)
– Többletpontok (max. 10 pont):
 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex
típusú nyelvvizsga - 4 pont
 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komplex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga – 8 pont
 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga – 10 pont
 1. szakirányú OKJ-s végzettség – 5 pont
 2. szakirányú OKJ-s végzettség – 3 pont
 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont
 OTDK különdíj – 5 pont
 kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10
pont
 előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:
o hátrányos helyzetért – 4 pont,
o fogyatékossággal élő – 6 pont,
o gyermekgondozás: 6 pont.
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ALKALMAZOTT MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Természettudományi és Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban
a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi
Szabályzata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó,
Kari sajátosságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az
előírásokat.
 A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (illetve korábbi
főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája.
 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei.
 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
Jelentkezéshez javasolt szakok:
1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: matematika alapképzési
szak.
2. Feltételekkel elsősorban számításba vehető alapképzési szak: a
természettudomány, a műszaki, az informatika képzési területek alapképzési
szakjai, a gazdaságtudományok képzési terület gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés alapképzési szakja.
3. A Felvétel feltételeiben meghatározott kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
1. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 65
kredit a korábbi tanulmányokból az algebra, analízis, geometria, halmazelmélet,
kombinatorika,
matematikai
logika,
operációkutatás,
számelmélet,
valószínűség-számítás, statisztika területeiről. Ezen belül legfeljebb 10 kredit
tartalomban beszámíthatók kiterjedt matematikai apparátusra épülő más tárgyak
ismeretei is.
2. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai
alapján legalább 50 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől
számított két féléven belül meg kell szerezni. A kreditek az Alkalmazott
matematikus mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe nem számolhatók el.
A felvételi jelentkezéshez az alábbiak igazolása szükséges:
 alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben szerzett oklevél
 többletpont szerzésére jogosító igazolás (C1 (korábban felsőfokú) komplex
(korábban C típusú), vagy második nyelvből tett B2 (korábban középfokú)
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komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga, fogyatékosság, hátrányos helyzet,
gyermekgondozás, OTDK/TDK, szakmai tevékenység)
 a belépéshez szükséges meghatározott kreditek elfogadásához a jelentkező által
beszámítani kívánt tárgyak igazolása (leckekönyv vagy oklevélmelléklet teljes
másolata vagy hiteles tárgyteljesítési igazolás), mely tartalmazza a krediteket, a
kontaktórák számát; valamint a kérdéses tantárgyak tematikája
 a szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér
Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni.
A tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes. A Kar
azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkezők mely
felsőoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja,
hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a
jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s a határozatban feltünteti az
általa elismert, vagy a felvétel után teljesítendő kreditszámot. A jelentkező a határozat
ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához
írásban kell benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a
jelentkezőt.
A felvételi vizsga:
A felvételi vizsga szóban történik. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának,
motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi vizsga
témakörei a Kar/Intézet honlapján megtekinthetők.
Pontszámítás:
Az összesen szerezhető pontok száma 100.
 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az
oklevél minősítésének nyolcszorosa.
 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető.
 A többletpontok száma jogcímenként maximum 5, összesen maximum 10 lehet.
Többletpont szerezhető C1 (korábban felsőfokú), vagy második nyelvből
tett B2 (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú), államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes
tudományos vagy diákköri tevékenységért (max. 5 pont), esélyegyenlőség jogcímén (max. 5 pont).
Felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján a felvételi döntést a Kar
Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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ALKOTÓMŰVÉSZET ÉS MUZIKOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK
(Zeneművészeti Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
Az alapképzési szakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban valamint a Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) történik.
Szakirányok: zeneismeret, zeneelmélet
A felvétel feltételei:
A főtárgy gyakorlati felvételi vizsga elemei: szolfézs, zeneelmélet, ének, népzene, zongora és zeneirodalom. Az a jelentkező, akinek az összpontszáma nem éri el a legalább
150 pontot, kiesik a felvehetők köréből. A minimum 150 pontot elérők azonosítóját a
Kar alapképzési szakon lezajlott felvételi vizsgák befejezését követően teszi közzé.
A felvételi vizsgák bármely részeleméről való távolmaradás a felsőoktatási felvételi
eljárásból való kizárást vonja maga után. A főtárgy felvételi vizsgák különeljárási díja 4
000 Ft.
Az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szakok felvételi vizsgakövetelményei
megtalálhatók a Kar honlapján: www.music.unideb.hu.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt időpontig kell benyújtani. Az
ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.
Pontszámítás:
A pontszámítás alapja a gyakorlati vizsgán szerzett maximum 200 pont, melynek megkettőzésével jön létre az összpontszám. A felvételi összpontszám kizárólag a felvételi
teljesítmény alapján állapítható meg. A Zeneművészeti Kar a felvételi eljárás során
többletpontot semmilyen jogcímen nem ad.
A felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A felvételi
döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az
országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar) felvételi eljárási
rendje
Jelentkezők tájékoztatása:
A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
• a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. rend. – alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata és
annak a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karra
vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete) tartalmazza;
• a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai / egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;
• a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja;
A jelentkezéshez javasolt szakok:
A teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszakok:
Állattenyésztő mérnök BSc
Mezőgazdasági mérnök BSc
Vadgazda mérnök BSc
A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével számításba vehető alapképzési
szakok:
a növénytermesztő mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, az élelmiszermérnöki, a
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a lótenyésztő, lovassport szervező
agrármérnöki, a természettudomány képzési területről a biológia, a környezettan
alapképzési szak.
-

A felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 84 kredit a
természettudományi, természeti erőforrások, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági és
gazdálkodási ismeretek területéről.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább
60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,
- leckekönyv fénymásolata,
- nyelvvizsga bizonyítványok másolata
A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
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A jelentkezés elfogadása:
A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy
a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az Egyetem rektorához kell írásban benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai beszélgetésre hívja be a jelentkezőt.
A felvételi szakmai beszélgetés:
A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a
megítélése (a beszélgetés témakörei a Kar honlapján tekinthetők meg).
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 40 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 50 pont
Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
- fogyatékosság: 5 pont
- gyermekgondozás: 5 pont
- hátrányos helyzet: 5 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
- OTDK 1-3. hely: 10 pont
Felvételi döntés
A felvételi szakmai beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi
döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkező írásbeli
értesítést kap.
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AMERIKANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Bölcsészettudományi Kar) felvételi rendje
A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH)
által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú
és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhetők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
Előzményként elfogadott szakok:
– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak.
– A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: a magyar, a történelem, a szabad bölcsészet, germanisztika,
romanisztika/újlatin nyelvek és kultúrák.
– Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapvagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául
szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az
anglisztika és amerikanisztika ismeretkörökből, amelyből az amerikai angol nyelv, valamint az amerikai irodalom és kultúra ismeret együttesen legalább 30 kredit értékű.
Továbbá felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű
nyelvvizsga angol nyelvből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 38 kredittel rendelkezzen a hallgató. 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 jelentkezés elfogadása:
A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az
adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről
szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a dokumentum
pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.
A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél.
Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, Országos
TDK részvétel igazolása, megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk
igazolása, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolása, a tudományos konferencia előadás igazolása.
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A felvételi vizsga:
A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie. A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga
után. A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi menüpont alatt lesz elérhető.
A pontszámítás:
Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a
többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Felvételi pontok:
– felvételi vizsga: 75 pont
– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3)
Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 fogyatékosság: 2 pont
 gyermekgondozás: 1 pont
 hátrányos helyzet: 1 pont
 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
 2. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 2 pont
 3. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
 3. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 3 pont
 tudományos tevékenység: 5 pont (a beküldendő szakmai tevékenység igazolása
alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását,
Országos TDK versenyen való részvétel igazolását.)
A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett
nyelvvizsga esetén jár.
A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar,
ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott
kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre általános felvételi eljárásban
legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év november 30-ig.
Ha a jelentkező új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni.
Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum létszámként megadott
számot.

13

ANGLISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Bölcsészettudományi Kar) felvételi rendje
A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH)
által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú
és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhetők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
Előzményként elfogadott szakok:
– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak.
– A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők
azok az alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a korábbi tanulmányaok alapján anglisztika ismeretkörből. Továbbá felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű dokumentum angol
nyelvből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörből legalább
38 kredittel rendelkezzen a hallgató. 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 jelentkezés elfogadása:
A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az
adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről
szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a dokumentum
pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.
A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél.
Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, Országos
TDK részvétel igazolása, megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk
igazolása, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolása, a tudományos konferencia előadás igazolása.
A felvételi vizsga:
A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie. A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga
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után. A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi menüpont alatt lesz elérhető.
A pontszámítás:
Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a
többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Felvételi pontok:
– felvételi vizsga: 75 pont
– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3)
Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 fogyatékosság: 2 pont
 gyermekgondozás: 1 pont
 hátrányos helyzet: 1 pont
 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
 2. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 2 pont
 3. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
 3. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 3 pont
 tudományos tevékenység: 5 pont (a beküldendő szakmai tevékenység igazolása
alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását,
Országos TDK versenyen való részvétel igazolását.)
A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett
nyelvvizsga esetén jár.
A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar,
ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott
kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre általános felvételi eljárásban
legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év november 30-ig.
Ha a jelentkező új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni.
Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum létszámként megadott
számot.

15

ANYAGTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Természettudományi és Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban
a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi
Szabályzata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó,
Kari sajátosságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az
előírásokat.
 A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (illetve korábbi
főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája.
 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei.
 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
Jelentkezéshez javasolt szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika, a kémia és az anyagmérnöki alapképzési szak.
Feltétellel elfogadott szakok: a természettudomány képzési területről a biológia, a környezettan, a földtudományi alapképzési szak, a műszaki képzési területről a vegyészmérnöki, a biomérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki,
a villamosmérnöki, a mechatronikai mérnöki alapképzési szak.
A felvételi felvételekben meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, valamint a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául
szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
A feltétel nélkül elfogadott megadott alapképzésektől eltérő szakokról az anyagtudományi mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az
alábbi területekről:
fizikai ismeretek (általános fizika, szilárdtest-fizika, elektronika, műszaki fizika, statisztikus fizika, kvantummechanika, anyagfizika, fizikai laboratórium) területéről 20
kredit
kémiai ismeretek (általános kémia, anyagismeret, kémiai anyagtudomány, szervetlen
kémia, szerves kémia, kolloidika, felületkémia, kémiai laboratórium) területéről 20
kredit;
matematikai, informatikai ismeretek területéről 10 kredit;
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egyéb szakmai ismeretek (ásványtan, nukleáris technika, környezetvédelem, méréstechnika, folyamatszabályozás, irányítástechnika, automatizálás, biológia) területéről
10 kredit.
Felvételt nyerhet a mesterképzésbe az a hallgató is, akinek nincs meg a fenti 60 kreditpontja, de a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezik. Ebben az esetben a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül kell megszereznie. A kreditek az Anyagtudomány mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe nem számolhatók el.
A felvételi jelentkezéshez az alábbiak igazolása szükséges:
 alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben szerzett oklevél
 többletpont szerzésére jogosító igazolás (C1 (korábban felsőfokú) komplex
(korábban C típusú), vagy második nyelvből tett B2 (korábban középfokú)
komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga, fogyatékosság, hátrányos helyzet,
gyermekgondozás, OTDK/TDK, szakmai tevékenység)
 a belépéshez szükséges meghatározott kreditek elfogadásához a jelentkező által
beszámítani kívánt tárgyak igazolása (leckekönyv vagy oklevélmelléklet teljes
másolata vagy hiteles tárgyteljesítési igazolás), mely tartalmazza a krediteket, a
kontaktórák számát; valamint a kérdéses tantárgyak tematikája
 a szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér
Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni.
A tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes. A Kar
azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkezők mely
felsőoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja,
hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a
jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s a határozatban feltünteti az
általa elismert, vagy a felvétel után teljesítendő kreditszámot. A jelentkező a határozat
ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához
írásban kell benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a
jelentkezőt.
A felvételi vizsga:
A felvételi vizsga szóban történik. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának,
motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi vizsga
témakörei a Kar/Intézet honlapján megtekinthetők.
Pontszámítás:
Az összesen szerezhető pontok száma 100.
 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az
oklevél minősítésének nyolcszorosa.
 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető.
 A többletpontok száma jogcímenként maximum 5, összesen maximum 10 lehet.
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Többletpont szerezhető C1 (korábban felsőfokú), vagy második nyelvből
tett B2 (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú), államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes
tudományos vagy diákköri tevékenységért (max. 5 pont), esélyegyenlőség jogcímén (max. 5 pont).
Felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján a felvételi döntést a Kar
Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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BIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Természettudományi és Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása
Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban
a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi
Szabályzata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó,
Kari sajátosságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az
előírásokat.
 A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (illetve korábbi
főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája.
 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei.
 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
Jelentkezéshez javasolt szakok
 Teljes kreditérték beszámítással vehető figyelembe a biológia alapképzési szak.
 A bemenethez szükséges 100 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: a természettudományi képzési területről a környezettan, a
műszaki képzési területről a biomérnök, az agrár képzési területről a
természetvédelmi mérnök.
 A bemenethez szükséges 100 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok az alap- és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyek kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Kar illetékes
kreditátviteli bizottsága elfogad, azaz egyedi elbírálás alapján más szakokon
végzettek is jelentkezhetnek.
A felvétel feltételei
A biológia alapszakokon végzett jelentkezők részére 100 kredit automatikusan elismerésre kerül.
A jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 100 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
 természettudományos ismeretek: matematika (legalább 6 kredit), informatika
(legalább 6 kredit), fizika (legalább 4 kredit), kémia (legalább 20 kredit);
 szakmai ismeretek (legalább 60 kredit): biokémia, sejtbiológia, molekuláris
biológia, biotechnológia, genetika, mikrobiológia, növényszervezettan,
növényrendszertan,
növényélettan,
állatszervezettan,
állatrendszertan,
állatélettan, ökológia, környezet- és természetvédelem, etológia, mikológia,
evolúcióbiológia, populációgenetika és biogeográfia.
Felvételt nyerhet a mesterképzésbe az a hallgató is, akinek nincs meg a fenti 100 kreditpontja, de a felsorolt ismeretkörökben legalább 70 kredittel rendelkezik. Ebben az esetben a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamo-
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san, a felvételtől számított két féléven belül kell megszereznie. A kreditek a Biológus
mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe nem számolhatók el.
A felvételi jelentkezéshez az alábbiak igazolása szükséges:
 alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben szerzett oklevél
 többletpont szerzésére jogosító igazolás (C1 (korábban felsőfokú) komplex
(korábban C típusú), vagy második nyelvből tett B2 (korábban középfokú)
komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga, fogyatékosság, hátrányos helyzet,
gyermekgondozás, OTDK/TDK, szakmai tevékenység)
 a belépéshez szükséges meghatározott kreditek elfogadásához a jelentkező által
beszámítani kívánt tárgyak igazolása (leckekönyv vagy oklevélmelléklet teljes
másolata vagy hiteles tárgyteljesítési igazolás), mely tartalmazza a krediteket, a
kontaktórák számát; valamint a kérdéses tantárgyak tematikája
 a szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér
Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni.
A tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes. A Kar
azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkezők mely
felsőoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja,
hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a
jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s a határozatban feltünteti az
általa elismert, vagy a felvétel után teljesítendő kreditszámot. A jelentkező a határozat
ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához
írásban kell benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a
jelentkezőt.
A felvételi vizsga:
A felvételi vizsga szóban történik. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának,
motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi vizsga
témakörei a Kar/Intézet honlapján megtekinthetők.
Pontszámítás:
Az összesen szerezhető pontok száma 100.
 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az
oklevél minősítésének nyolcszorosa.
 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető.
 A többletpontok száma jogcímenként maximum 5, összesen maximum 10 lehet.
Többletpont szerezhető C1 (korábban felsőfokú), vagy második nyelvből
tett B2 (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú), államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes
tudományos vagy diákköri tevékenységért (max. 5 pont), esélyegyenlőség jogcímén (max. 5 pont).
Felvételi döntés:
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A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján a felvételi döntést a Kar
Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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BIOMÉRNÖK MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Természettudományi és Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje
Jelentkezők tájékoztatása:
Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban
a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi
Szabályzata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó,
Kari sajátosságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az
előírásokat.
 A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (illetve korábbi
főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája.
 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei.
 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
A jelentkezéshez javasolt szakok:

Előfeltételek nélkül figyelembe vehető alapképzési szakok:
o
Biomérnök alapképzési szak (Biomérnök BSc)

Előfeltételek alapján figyelembe vehető alapképzési szakok:
Azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 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 Biomérnök BSc végzettséggel rendelkezik.
 Az egyéb esetekben a Biomérnök MSc fokozat megszerzéséhez a jelöltnek
legalább 70 kredit olyan szakmai előképzettséget kell igazolnia, amely a
szakirányú Biomérnök BSc képzésnek megfeleltethető. Az előírt 70 kredit
megoszlása a következő:
o
Természettudományos alapismeretek (30 kredit): matematika, fizika,
kémia (legalább 10 kredit), biológia (legalább 10 kredit);
o
Gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdasági és menedzsment ismeretek, jogi ismeretek, munkavédelem;
o
Szakmai ismeretek (30 kredit): fizikai kémia, biokémia és molekuláris
biológiai ismeretek és alkalmazásaik, mérés- és irányítástechnika, géptan, vegyi- illetve bioipari művelettan, bioipari technológiák.
 Egyéni elbírálás alapján felvételt nyerhet a biomérnöki mesterképzésbe az a
hallgató is, akinek nincs meg a fenti 70 kreditpontja, de a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezik, és eredményes felvételi vizsgát tett.
Ebben az esetben a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül meg kell szerezni. A hiányzó vizsgák pótlására minden vizsgaidőszakban lehetőséget biztosí-
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tunk. A megszerzett ismeretekről a hallgatók úgy adhatnak számot, hogy csatlakoznak a mindenkori aktuális Biomérnök BSc-t végző hallgatók vizsgarendjéhez. A kreditek a Biomérnök mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe nem
számolhatók el.
A felvételi jelentkezéshez az alábbiak igazolása szükséges:
 alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben szerzett oklevél
 többletpont szerzésére jogosító igazolás (C1 (korábban felsőfokú) komplex
(korábban C típusú), vagy második nyelvből tett B2 (korábban középfokú)
komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga, fogyatékosság, hátrányos helyzet,
gyermekgondozás, OTDK/TDK, szakmai tevékenység)
 a belépéshez szükséges meghatározott kreditek elfogadásához a jelentkező által
beszámítani kívánt tárgyak igazolása (leckekönyv vagy oklevélmelléklet teljes
másolata vagy hiteles tárgyteljesítési igazolás), mely tartalmazza a krediteket, a
kontaktórák számát; valamint a kérdéses tantárgyak tematikája
 a szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér
Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni.
A tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes. A Kar
azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkezők mely
felsőoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja,
hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a
jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s a határozatban feltünteti az
általa elismert, vagy a felvétel után teljesítendő kreditszámot. A jelentkező a határozat
ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához
írásban kell benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a
jelentkezőt.
A felvételi vizsga:
A felvételi vizsga szóban történik. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának,
motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi vizsga
témakörei a Kar/Intézet honlapján megtekinthetők.
Pontszámítás:
Az összesen szerezhető pontok száma 100.
 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az
oklevél minősítésének nyolcszorosa.
 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető.
 A többletpontok száma jogcímenként maximum 5, összesen maximum 10 lehet.
Többletpont szerezhető C1 (korábban felsőfokú), vagy második nyelvből
tett B2 (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú), államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes
tudományos vagy diákköri tevékenységért (max. 5 pont), esélyegyenlőség jogcímén (max. 5 pont).
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Felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján a felvételi döntést a Kar
Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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BIOTECHNOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Természettudományi és Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása
Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban
a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi
Szabályzata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó,
Kari sajátosságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az
előírásokat.
 A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (illetve korábbi
főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája.
 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei.
 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
Jelentkezéshez javasolt szakok
 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a természettudomány képzési területről a biológia, a környezettan, a műszaki képzési területről a
biomérnöki, a környezetmérnöki alapképzési szak.
 A felvétel feltételeiben meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe
továbbá a természettudomány, az agrár, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány képzési terület alapképzési szakjai.
 Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési, mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága
elfogad.
A felvétel feltételei
A biológia, biomérnöki, környezettan és környezetmérnöki alapképzési szakokon végzett jelentkezők részére a belépéshez szükséges kreditszám automatikusan elismerésre
kerül.
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma a korábbi tanulmányokból 70 kredit az alábbi területekről:
- természettudományi ismeretek területéről legalább 20 kredit, amelyből fizika
(biofizika) legalább 4 kredit, kémia és analitika (bioanalitika) legalább 10 kredit,
matematika és informatika (bioinformatika) legalább 6 kredit;
- biológiai alapozó ismeretek [állatbiológia, biokémia, biotechnológia (fermentációs technológia, biomérnöki műveletek, ökológiai vizsgálómódszerek és
környezetállapot értékelés), genetika, mikrobiológia (mikrobiális ökológia),
molekuláris biológia, növénybiológia, ökológia, sejtbiológia, természet- és
környezetvédelem] területéről legalább 50 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján
legalább 40 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan a felvételtől számított két féléven belül meg kell szerezni. A teljesítendő tárgyakat a Biotechnológia MSc szak szakfelelőse jelöli ki a Deb-
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receni Egyetemen akkreditált Biológia BSc szak természettudományos alapozó moduljának, szakmai alapozó moduljának, szakmai törzsanyagának és kötelező szakmai differenciális anyagának a tárgyai köréből. A kijelölt tárgyakat a hallgatók a Biotechnológia
MSc képzés során egyéni tanrend szerint teljesítik. A kreditek a Biotechnológia mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe nem számolhatók el.
A felvételi jelentkezéshez az alábbiak igazolása szükséges:
 alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben szerzett oklevél
 többletpont szerzésére jogosító igazolás (C1 (korábban felsőfokú) komplex
(korábban C típusú), vagy második nyelvből tett B2 (korábban középfokú)
komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga, fogyatékosság, hátrányos helyzet,
gyermekgondozás, OTDK/TDK, szakmai tevékenység)
 a belépéshez szükséges meghatározott kreditek elfogadásához a jelentkező által
beszámítani kívánt tárgyak igazolása (leckekönyv vagy oklevélmelléklet teljes
másolata vagy hiteles tárgyteljesítési igazolás), mely tartalmazza a krediteket, a
kontaktórák számát; valamint a kérdéses tantárgyak tematikája
 a szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér
Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni.
A tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes. A Kar
azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkezők mely
felsőoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja,
hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a
jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s a határozatban feltünteti az
általa elismert, vagy a felvétel után teljesítendő kreditszámot. A jelentkező a határozat
ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához
írásban kell benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a
jelentkezőt.
A felvételi vizsga:
A felvételi vizsga szóban történik. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának,
motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi vizsga
témakörei a Kar/Intézet honlapján megtekinthetők.
Pontszámítás:
Az összesen szerezhető pontok száma 100.
 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az
oklevél minősítésének nyolcszorosa.
 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető.
 A többletpontok száma jogcímenként maximum 5, összesen maximum 10 lehet.
Többletpont szerezhető C1 (korábban felsőfokú), vagy második nyelvből
tett B2 (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú), államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes
tudományos vagy diákköri tevékenységért (max. 5 pont), esélyegyenlőség jogcímén (max. 5 pont).
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Felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján a felvételi döntést a Kar
Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Népegészségügyi Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
Az Oktatási Hivatal (OH) minden évben megjelenteti Felsőoktatási felvételi tájékoztatóját, melyben az egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakra vonatkozóan
megjelenik:
 a jelentkezés, illetve a felvétel feltételéül meghatározott alapszakokon megszerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek megjelölése;
 felvehető keretszám (államilag finanszírozott és költségtérítéses képzési formák);
 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei;
 az intézményi szabályzatban (Debreceni Egyetem felvételi szabályzata és annak
a Népegészségügyi Karra vonatkozó, kari sajátosságokat tartalmazó melléklete)
meghatározott felvételi feltételek, követelmények köre, ezek figyelembevételének módja, feltételei.
A felvételi eljárásra történő jelentkezés módja:
A felvételi kérelmet az OH által előállított és forgalmazott nyomtatványon (postai úton),
illetve az OH által működtetett informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus
nyomtatványon (postai vagy elektronikus úton) lehet benyújtani.
Az OH a felsőoktatási intézmény számára elérhetővé teszi a pályázók személyi és elérhetőségi adatait, valamint a kérelmek elbírálásához szükséges adatokat.
A jelentkezéshez javasolt szakok:
Az egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzésre történő jelentkezés/felvétel feltételeként előírt, alapszakokon megszerzett alapfokozatok, illetve korábbi
végzettségek és szakképzettségek felsorolása:
A. A teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe:
- Társadalomtudományi képzési terület
társadalomismeret képzési ág,
társadalmi tanulmányok alapképzési szak
szociológia alapképzési szak
- Orvos- és egészségtudományi képzési terület
egészségtudományi képzési ág,
egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak
ápolás és betegellátás alapképzési szak
egészségügyi szervező alapképzési szak
- Gazdaságtudományok képzési terület
közgazdasági képzési ág,
alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak
közszolgálati alapképzési szak közgazdálkodási szakiránya
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A megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények:
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alapképzési vagy
mesterfokozatot adó 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.
B.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A feltételekkel elfogadott alapszakok esetében a mesterképzésbe való felvétel feltétele,
hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit az alábbi ismeretkörökből:
közgazdasági ismeretek, társadalompolitika, statisztika, politikatudomány, pszichológia,
kommunikáció, számítástechnika, epidemiológia, népegészségügyi medicina, egészségügyi informatika, egészségügyi igazgatás.
A jelentkezés elfogadása:
A felvételi eljárási rend kritériumainak eleget tevő jelentkezőt a kreditelismerési eljárás
eredményéről és a szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontjáról az intézmény írásban tájékoztatja.
A felvételi szakmai elbeszélgetés:
Rövid szakmai elbeszélgetés a pontszámítás alatt leírtaknak megfelelően
Pontszámítás:
A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak alapján történik:
 A mesterképzési szakok felvételi eljárása során a jelentkező teljesítményét pontozásos rendszerben kell értékelni a felvételi teljesítményért és a többletteljesítményért kapható maximális pontszám meghatározásával, amelyek összege legfeljebb 100 pont. A jelentkező teljesítményét a tanulmányi pontok, a felvételi
vizsgapontok és a többletpontok összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása alapján kell kiszámítani, melyről a jelentkező a szóbeli felvétel elbeszélgetés során, az eredmény közlését követően
nyilatkozik.
 Többletpont (max. 10 pont):
- többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint a szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenységért (5-5 pont).
- előnyben részesítés: maximum 5 többletpont adható a Rendelet 24. §.ának (1), bekezdésében felsorolt felvételizőknek.
Felvételi döntés:
A felvételi döntést az Egyetem a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig meghozza. Az Egyetem a jelentkező felvételéről szakonként, intézményi rangsor alapján,
ponthatár alkalmazásával dönt. Az Egyetem figyelembe veszi az intézménybe felvehető
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államilag támogatott létszáMKeretet. Ponthatár alatti eredménnyel senki nem vehető fel;
kötelező felvenni azt, aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta.
Az Egyetem a felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló döntését írásban közli a
jelentkezővel.
A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetélben a felsőoktatási felcételi eljárásról szóló
423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.
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EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Általános Orvostudományi Kar) felvételi eljárási rendje
Készült a 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól előírásai alapján.
A jelentkezők tájékoztatása:
Az Oktatási Hivatal (OH) minden évben megjelenteti Felsőoktatási felvételi tájékoztatóját, melyben az egészségpszichológia mesterszakra vonatkozóan megjelenik:

a jelentkezés, illetve a felvétel feltételéül meghatározott, alapszakokon megszerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek megjelölése;

felvehető keretszám (állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formák);

az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei;
A felvételi eljárásra történő jelentkezés módja:
A felvételi kérelmet az OH által működtetett informatikai rendszerben elektronikusan lehet benyújtani.
Az OH a felsőoktatási intézmény számára elérhetővé teszi a pályázók személyi és
elérhetőségi adatait, valamint a kérelmek elbírálásához szükséges adatokat.
A jelentkezéshez javasolt szakok:
Az egészségpszichológia mesterképzésre történő jelentkezés/felvétel feltételeként
előírt, alapszakokon megszerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és
szakképzettségek felsorolása:
A/ Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
 pszichológia alapképzési szak
B/ Meghatározott kreditek (lásd alább) teljesítésével vehetők figyelembe:
 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 B/ ponthoz meghatározott előtanulmányi feltételek (30 kredit):
 evolúciós és fejlődéslélektan
 kísérleti pszichológia
 általános pszichológia
 személyiség-lélektan
 szociálpszichológia
 a pszichológia alkalmazása és története
 diagnosztika a klinikai és egészségpszichológiában
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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.
Az Általános Orvostudományi Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét.
Pontszámítás
A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak alapján történik.

Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben szerzett oklevél minősítésének tízszerezése (max. 50 pont)

Szóbeli elbeszélgetés, amelyre a felvételizőnek max. 2 oldalas, írott anyagot
(motivációs levelet) kell hoznia, melyben a mesterképzésbe való belépési szándékát indokolja. A szóbeli elbeszélgetés során a jelölt szakmai és általános tájékozottságának, logikus gondolkodásának, a motivációs levél alapján megítélendő elkötelezettségének és íráskészségének értékelését követően max. 40 pont
adható.

Többletpont (max. 10 pont):

többletpont szerezhető felsőfokú nyelvvizsgáért (5 pont) vagy második középfokú nyelvvizsgáért (5 pont), valamint a szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenységért (5 pont).

előnyben részesítés jogcímen maximum 5 többletpont adható a kormányrendelet 24. § (1) bekezdésében felsorolt felvételizőknek.
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EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Népegészségügyi Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
Az Oktatási Hivatal (OH) minden évben megjelenteti Felsőoktatási felvételi tájékoztatóját, melyben az egészségügyi menedzser mesterszakra vonatkozóan megjelenik:
 a jelentkezés, illetve a felvétel feltételéül meghatározott alapszakokon megszerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek megjelölése;
 felvehető keretszám (államilag finanszírozott és költségtérítéses képzési formák);
 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei;
 az intézményi szabályzatban (Debreceni Egyetem felvételi szabályzata és annak
a Népegészségügyi Karra vonatkozó, kari sajátosságokat tartalmazó melléklete)
meghatározott felvételi feltételek, követelmények köre, ezek figyelembevételének módja, feltételei.
A felvételi eljárásra történő jelentkezés módja:
A felvételi kérelmet az OH által előállított és forgalmazott nyomtatványon (postai
úton), illetve az OH által működtetett informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványon (postai vagy elektronikus úton) lehet benyújtani.
Az OH a felsőoktatási intézmény számára elérhetővé teszi a pályázók személyi és elérhetőségi adatait, valamint a kérelmek elbírálásához szükséges adatokat.
A jelentkezéshez javasolt szakok:
Az egészségügyi menedzser mesterképzésre történő jelentkezés/felvétel feltételeként
előírt, alapszakokon megszerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek felsorolása:
A. A teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe:
 egészségügyi szervező alapképzési szak
 gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai
B. A megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények:
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- és osztatlan vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai, 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 feltételekkel elfogadott alapszakok esetében a mesterképzésbe való felvétel feltétele,
hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási
törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen 30 kredit a pénzügyszámvitel, menedzsment alapjai, szervezeti magatartás, controlling és kerettervezés is-
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meretkörökből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 15
kredittel rendelkezzen a hallgató, továbbá rendelkezzen az egészségügyi ellátó rendszer
szervezésében szerzett legalább egy éves szakmai gyakorlattal. A hiányzó - legfeljebb
15 - kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
A jelentkezés elfogadása:
A felvételi eljárási rend kritériumainak eleget tevő jelentkezőt a kreditelismerési eljárás
eredményéről és a szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontjáról az intézmény írásban tájékoztatja.
A felvételi szakmai elbeszélgetés:
Rövid szakmai elbeszélgetés a pontszámítás alatt leírtaknak megfelelően az alábbi témakörökből:
 az egészségügy területén jelentkező legjelentősebb problémák
 a menedzsment hatása az egészségügy rendszerekben
 az egészségügy humánerőforrás helyzete
 az egészségügy finanszírozása
 egészségügyi reformok
Pontszámítás:
A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak alapján történik:
 A mesterképzési szakok felvételi eljárása során a jelentkező teljesítményét pontozásos rendszerben kell értékelni a felvételi teljesítményért és a többletteljesítményért kapható maximális pontszám meghatározásával, amelyek összege legfeljebb 100 pont. A jelentkező teljesítményét a tanulmányi pontok, a felvételi
vizsgapontok és a többletpontok összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása alapján kell kiszámítani, melyről a jelentkező a szóbeli felvétel elbeszélgetés során, az eredmény közlését követően
nyilatkozik.
 Többletpont (max. 10 pont):
o többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért,
valamint a szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenységért (55 pont).
o előnyben részesítés: maximum 5 többletpont adható a kormányrendelet 24.
§. (1) bekezdésében felsorolt felvételizőknek.
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Felvételi döntés:
A felvételi döntést az Egyetem a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig meghozza. Az Egyetem a jelentkező felvételéről szakonként, intézményi rangsor alapján,
ponthatár alkalmazásával dönt. Az Egyetem figyelembe veszi az intézménybe felvehető
államilag támogatott létszámkeretet
Ponthatár alatti eredménnyel senki nem vehető fel; kötelező felvenni azt, aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta.
Az Egyetem a felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló döntését írásban közli a
jelentkezővel.
A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.
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EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK
(Egészségügyi Kar) felvételi eljárási rendje
A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
Az Egészségügyi szociális munka mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett. Az Egészségügyi szociális munka mesterképzési szakra vonatkozó bemeneti követelményeket a felvi.hu oldalon a Felvételi tájékoztató 3. sz. táblázat „Bemeneti követelmények a Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzések esetében” c. dokumentum tartalmazza.
Az Egészségügyi szociális munka mesterszakra jelentkezőket az Intézmény egységes
felvételi követelmények szerint rangsorolja függetlenül attól, hogy a jelentkező mely
felsőoktatási intézményben szerezte meg oklevelét.
A felvételi elbeszélgetés során, melynek témája a megadott felvételi irodalom ismerete
és a jelölt szakmai tájékozottsága, maximum 50 pont szerezhető.
A pontszámítás módja:
A jelentkezők teljesítményét az Intézmény 100 pontos rendszerben értékeli.
A pontszámítás módja az alábbiak szerint történik:
- A bemeneti feltételként meghatározott alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének nyolcszorosa (maximum 40 pont).
- Szóbeli elbeszélgetés, melynek témája a megadott felvételi irodalmak ismerete, a
jelölt szakmai tájékozottsága. A szóbeli elbeszélgetés során maximum 50 pont szerezhető.
Többletpontok odaítélésének szabályai a felvételi eljárásban:
a) Igazolt OTDK szereplés (előadás és pályamunka) 5 pont.
b) Igazolt helyi TDK szereplés (előadás és pályamunka) helyezéssel (1-3. helyezés, különdíj) 3 pont.
c) Igazolt demonstrátori tevékenység esetén 5 pont.
d) - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont.
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont.
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont.
e) Szociális szakvizsga esetén 5 pont.
f) Esélyegyenlőségi jogcímen maximum 10 pont.
- fogyatékosság: 8 pont,
- gyermekgondozás: 8 pont,
- hátrányos helyzet: 4 pont.
A felvételi eljárásban mindösszesen 10 többletpontot lehet szerezni, illetve beszámítani.
Felvételi szakirodalmak:
Budai István: Az interprofesszionális együttműködés és a szociális munka. In: Esély,
2009/5. p. 83-114. http://www.esely.org/kiadvanyok/2009_5/05budai.pdf
Ferge Zsuzsa: Miért szokatlanul nagyok a magyarországi egyenlőtlenségek? In: Esély,
2008/2. p. 3-14. http://www.esely.org/kiadvanyok/2008_2/FERGE.pdf
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Péterné Molnár Gizella: A kórházi szociális munka működési keretfeltételei. In: Esély,
2007/5. p. 99-119. http://www.esely.org/kiadvanyok/2007_5/MOLNAR.pdf
Pikó Bettina: Egyenlőtlenségek vizsgálata a serdülők és az idősek egészségi állapotában
mint szociológiai kihívás. In: Szociológiai Szemle 2007/1-2. p. 99-108.
https://szociologia.hu/dynamic/070102piko.pdf
Jelentkezés felvételi eljárásra:
A felvételi kérelmet a mindenkor hatályos felsőoktatási felvételi eljárásnak megfelelően
kell benyújtani.
A szóbeli elbeszélgetés lebonyolítására a Kar Felvételi Bizottságot hoz létre.
A jelentkező a besorolási döntésről szóló határozattal szemben, annak közlésétől
számított 15 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva – közigazgatási pert indíthat
az Oktatási Hivatal, mint alperes ellen.
A felvételi döntés:
Az Egyetem a felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló döntését írásban közli a
jelentkezővel.
A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet
szabályai szerint kell eljárni.
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ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS MINŐSÉGI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI
SZAK
(Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar) felvételi eljárási
rendje
Jelentkezők tájékoztatása:
A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. rend. –
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata és annak a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási
Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete) tartalmazza;
 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai / egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;
 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja;
A jelentkezéshez javasolt szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
az élelmiszermérnöki alapképzési szak- A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok:
az agrár képzési területről a mezőgazdasági mérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari, gépészmérnöki, a műszaki képzési területről a biomérnöki, a vegyészmérnöki, a
környezetmérnöki alapképzési szak.
-

A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá

azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 80 kredit az alábbi területekről: természettudományos ismeretek területéről legalább 30 kredit (ezen belül matematika, informatika, fizika ismeretekből legalább 10 kredit, kémia és biológia ismeretekből legalább 10 kredit, mikrobiológia és
biokémia ismeretekből legalább 10 kredit); gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek területéről legalább 10 kredit; szakmai ismeretek (biokémia, élelmiszerkémia, fizikai kémia, analitika, minőség és biztonság, műszaki ismeretek, élelmiszertechnológiai ismeretek, alapanyag-ismeret) területéről legalább 40 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább
60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.
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A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,
- leckekönyv fénymásolata,
- nyelvvizsga bizonyítványok másolata
A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy
a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az Egyetem rektorához kell írásban benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai beszélgetésre hívja be a jelentkezőt.
A felvételi szakmai beszélgetés:
A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a
megítélése (a beszélgetés témakörei a Kar honlapján tekinthetők meg).
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 40 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 50 pont
Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
- fogyatékosság: 5 pont
- gyermekgondozás: 5 pont
- hátrányos helyzet: 5 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
- OTDK 1-3. hely: 10 pont
Felvételi döntés:
A felvételi szakmai beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi
döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkező írásbeli
értesítést kap.
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ELLÁTÁSILÁNC MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezéshez javasolt szakok:
 A teljes 60 kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a kereskedelem és
marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrás, a közszolgálati,
az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak.
 A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: a gazdaságtudományok képzési területről a gazdaság- és
pénzügy-matematikai elemzés, az üzleti szakoktató, az informatikai képzési területről a gazdaságinformatikus, a mérnökinformatikus, a programtervező informatikus, a műszaki képzési területről a közlekedésmérnöki, a műszaki menedzser, gépészmérnöki alapképzési szak.
 A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok az alap- vagy mesterfokozatot adó 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 felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az
alábbi területekről:
- módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika) területről 15 kredit;
- közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan,
gazdaságelmélet,
gazdaságstatisztika,
közgazdaságtanelmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) területről 10 kredit;
- társadalomtudományi ismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;
- üzleti és kötelező szakmai alapismeretek (vállalatgazdaságtan, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, tevékenységmenedzsment, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, stratégiai tervezés, pénzügy,
számvitel, kontrolling) területéről 25 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
– a 2006. február 1. előtt szerzett magyar felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet,
– nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
– leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása,
amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (60 kredit) el akar fogadtatni. (A
leckekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk).

40

A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”)
megtalálható a kar honlapján Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára.
Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.
A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező
melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
Pontszámítás:
A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a többlet pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben
kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak szerint történik:
– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél
minősítésének tízszerezése (max. 50 pont)
– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont)
– Többletpontok (max. 10 pont):
 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex
típusú nyelvvizsga - 4 pont
 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komplex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga – 8 pont
 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga – 10 pont
 1. szakirányú OKJ-s végzettség – 5 pont
 2. szakirányú OKJ-s végzettség – 3 pont
 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont
 OTDK különdíj – 5 pont
 kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10
pont
 előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:
o hátrányos helyzetért – 4 pont,
o fogyatékossággal élő – 6 pont,
o gyermekgondozás: 6 pont.
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ELŐADÓMŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK
(Zeneművészeti Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
Az alapképzési szakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban, valamint a Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) történik.
Szakirányok: klasszikus zongora, klasszikus orgona, klasszikus gitár, klasszikus hegedű, klasszikus mélyhegedű, klasszikus gordonka, klasszikus gordon, klasszikus furulya,
klasszikus fuvola, klasszikus oboa, klasszikus klarinét, klasszikus szaxofon, klasszikus
fagott, klasszikus kürt, klasszikus trombita, klasszikus harsona, klasszikus tuba, klasszikus ütőhangszerek, klasszikus ének, kórusvezetés, egyházzene.
A felvétel feltételei:
A felvételi eljárásban sorrend szerint legelső a főtárgy(ak) vizsgája. A felvételi vizsga
akkor folytatható, ha a főtárgy pontszám eléri a legalább 150 pontot (kivéve a kórusvezető; egyházzene szakirányokat). A minimum 150 pontot elérők azonosítóját a Kar a
lezajlott főtárgy felvételi vizsgák befejezését követően teszi közzé. Az a jelentkező,
akinek az összpontszáma nem éri el a legalább 150 pontot, kiesik a felvehetők köréből.
A kiegészítő tárgyak alkalmassági vizsgáján (szolfézs, zeneelmélet és zongora) az értékelés megfelelt/nem felelt meg. (Kivéve a kórusvezető valamint az egyházzene szakirányokon.) Eredményes gyakorlati (főtárgy) vizsga esetén sem vehető fel az a hallgató,
aki az alkalmassági vizsgán „nem felelt meg” értékelést kap.
A kórusvezető szakirányon a főtárgy gyakorlati vizsga elemei: szolfézs, zeneelmélet,
zeneirodalom és vezénylés. Az alkalmassági vizsga elemei: ének, népzene, zongora.
Az egyházzene szakirányon főtárgy gyakorlati vizsga elemei: szolfézs, zeneelmélet,
ének, népzene, zongora és zeneirodalom, valamint egyházzenei gyakorlati vizsga. Az a
jelentkező, akinek az összpontszáma nem éri el a 150 pontot, kiesik a felvehetők köréből.
A felvételi vizsgák bármely részeleméről való távolmaradás a felsőoktatási felvételi
eljárásból való kizárást vonja maga után. A főtárgy felvételi vizsgák különeljárási díja 4
000 Ft.
Az előadó-művészet alapképzési szakok felvételi vizsgakövetelményei megtalálhatók a
Kar honlapján: www.music.unideb.hu
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt időpontig kell benyújtani. Az
ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.
Pontszámítás:
A pontszámítás alapja a gyakorlati vizsgán szerzett maximum 200 pont, melynek megkettőzésével jön létre az összpontszám. A felvételi összpontszám kizárólag a felvételi
teljesítmény alapján állapítható meg. A Zeneművészeti Kar a felvételi eljárás során
többletpontot semmilyen jogcímen nem ad.
A felvételi döntés:

42

A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A felvételi
döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az
országos felvételi eljárás elektronikus felvételi renfódszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezéshez javasolt szakok:
 A teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia, közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai szintű személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, valamint a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a
pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a
társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak; valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.
 A bemenethez szükséges, a szak képzési és kimeneti követelményeinek 9.4.
pontjában meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges kreditek
száma összesen 30 kredit az alábbi területekről
 bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia, filozófia, etika);
 felnőttképzési ismeretek,
 kommunikációtudomány, kommunikációfejlesztés;
 informatika, könyvtárismeret;
 társadalomtudomány (társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia);
 gazdasági és jogi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai
alapján az előzőkből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint
meg kell szereznie.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
– a 2006. február 1. előtt szerzett magyar felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet,
– nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
– leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása,
amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (60 kredit) el akar fogadtatni. (A
leckekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk).
A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”)
megtalálható a kar honlapján Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára.
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Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.
A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező
melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
Pontszámítás:
A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a többlet pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben
kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak szerint történik:
– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél
minősítésének tízszerezése (max. 50 pont)
– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont)
– Többletpontok (max. 10 pont):
 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex
típusú nyelvvizsga - 4 pont
 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komplex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga – 8 pont
 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga – 10 pont
 1. szakirányú OKJ-s végzettség – 5 pont
 2. szakirányú OKJ-s végzettség – 3 pont
 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont
 OTDK különdíj – 5 pont
 kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10
pont
 előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:
o hátrányos helyzetért – 4 pont,
o fogyatékossággal élő – 6 pont,
o gyermekgondozás: 6 pont.
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ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Műszaki Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:
1. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építészmérnöki alapképzési
szak.
A bemenethez a 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az építőművészet, az építőmérnök és az 1993. évi LXXX.
törvény szerinti településmérnöki.
A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
2. A mesterképzésre való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a korábbi tanulmányokból a
jelentkezőnek összesen legalább 100 kreditje legyen az alábbiak szerint,
ismeretkörönként:
- matematika, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, CAD 12 kredit;
- közgazdaságtan, filozófia; szociológia 8 kredit;
- épit́ észettörténet, művészettörténet, épit́ észetelmélet 16 kredit;
- statika, szilárdságtan, tartószerkezetek, szerkezettervezés 22 kredit;
- épületszerkezetek, épit́ őanyagok, épületépit́ észet, épületfizika 32 kredit;
- építési menedzsment, építési jogi ismeretek, építéskivitelezés és -szervezés 10
kredit;
- szabadkézi rajz, mintázás-modellezés, tér- és színkompozíció 20 kredit;
- épülettervezés (elmélet, gyakorlat), településtervezés, komplex tervezés,
diplomatervezés 50 kredit.
A mesterképzésben a felsorolt területekről a felvételkor hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint, a
képzés tantervében meghatározott tantárgyakon kiv́ üli tantárgyakból, tantervi
egységekből a diplomatervezés tantárgy felvételét megelőzően meg kell szerezni.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele továbbá a mesterképzést megelőzően teljesit́ ett,
legalább 16 hét szakmai gyakorlat teljesítése.
Felvételi pontok számítása:
Felvételi pontok számítása:
Oklevél minősítése:
Az oklevél minősítése szorozva 2-vel, maximum 10 pont lehet.
Diplomaterv minősítése:
A Diplomaterv minősítése szorozva 7-tel, maximum 35 pont lehet.
Felvételi vizsga
Felvételi vizsga alapján, maximum 45 pont lehet.
Ezen belül: szakmai alkalmassági vizsga: 30
pont;
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szakmai aktivitás (pályázatok, kiállítások, workshop): 10 pont; portfolió: 5 pont.
Többletpontok
A többletpontokból összesen maximum 10 pontot lehet szerezni:
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
- fogyatékosság: 3 pont
- gyermekgondozás: 4 pont
- hátrányos helyzet: 3 pont
- nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- demonstrátor: 2 pont
- intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
- intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont
- intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 1 pont
- nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
- OTDK 1-3. hely: 10 pont
Csatolandó dokumentumok:
A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelje a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok másolatának benyújtásáról minden évben külön szabály rendelkezik.
A felvételhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok (pl. felsőfokú végzettséget
igazoló oklevél) és a többletpontokat igazoló dokumentumok mellett az intézmény a
következő másolat(ok) csatolását kéri:
- felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum (2006 előtt kiállított)
- felsőoktatási tanulmányok igazolása (leckekönyv/oklevél melléklet)
- fogyatékosság igazolása
- gyermekgondozás igazolása
- hátrányos helyzet igazolása
- nyelvvizsgát igazoló dokumentum
- tanulmányi verseny eredményének igazolása (OTDK/TDK igazolás).
Felvételi döntés:
A felvételi eredményéről a jelentkezőket írásban értesítjük az országos felvételi eljárás
lezárása után.
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ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Bölcsészettudományi Kar) felvételi rendje
A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH)
által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú
és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhetők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
Előzményként elfogadott szakok:
– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak.
– A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: a bölcsészettudomány képzési terület szakjai.
A mesterképzésbe való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális
kreditek száma 20 kredit a bölcsészettudományi alapképzési szakok ismeretköreiből.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az
adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről
szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a dokumentum
pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.
A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél.
Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, Országos
TDK részvétel igazolása, megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk
igazolása, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolása, a tudományos konferencia előadás igazolása.
A felvételi vizsga:
A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie. A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga
után. A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi menüpont alatt lesz elérhető.
A pontszámítás:
Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a
többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Felvételi pontok:
– felvételi vizsga: 75 pont
– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3)
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Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 fogyatékosság: 2 pont
 gyermekgondozás: 1 pont
 hátrányos helyzet: 1 pont
 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
 2. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 2 pont
 3. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
 3. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 3 pont
 tudományos tevékenység: 5 pont (a beküldendő szakmai tevékenység igazolása
alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását,
Országos TDK versenyen való részvétel igazolását.)
A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett
nyelvvizsga esetén jár.
A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar,
ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott
kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre általános felvételi eljárásban
legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év november 30-ig.
Ha a jelentkező új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni.
Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum létszámként megadott
számot.
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EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI ÜZLETI JOG MESTERKÉPZÉSI SZAK (ANGOL NYELVEN)
(Állam- és Jogtudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása
A mesterszakra jelentkezők tájékoztatása elsősorban a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban, valamint az Állam- és Jogtudományi Kar weboldalán
(http://jog.unideb.hu) történik.
A jelentkezéshez javasolt szakok
Az European and International Business Law / Európai és Nemzetközi Üzleti Jog
LL.M képzésre azon hallgatók jelentkezhetnek, akik jogász diplomával rendelkeznek.
A felvétel feltételei
1.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
jogász végzettséget igazoló oklevél másolata;
legalább középfokú angol nyelvtudást bizonyító dokumentum (pl. nyelvvizsga bizonyítvány) másolata;
szakmai tevékenységek, többletpontok igazolása (pl. előnyben részesítéshez
kapcsolódó dokumentumok, közigazgatási szakvizsga vagy versenyvizsga
igazolása, OTDK igazolások, OKJ bizonyítvány, tanulmányi versenyeredmények igazolása stb.)
2.

Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen kell
bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.

3.

A Kar valamennyi jelentkező esetén azonos felvételi követelményeket alkalmaz,
függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik felsőoktatási intézményben szerezte
oklevelét.

Motivációs beszélgetés
A felvételi eljárás keretében a motivációs beszélgetés célja a jelentkező eddigi tevékenységének, illetve céljainak megismerése.
1.
A motivációs beszélgetés időpontját, az Állam- és Jogtudományi Kar a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban teszi közzé. A meghatározott időpontokban a vizsganapok tényleges beosztását a Kar Felvételi Bizottsága határozza meg.
2.

A motivációs szakmai beszélgetés kéttagú vizsgabizottság előtt történik. A vizsgabizottság tagjait a Felvételi Bizottság jelöli ki az Állam- és Jogtudományi Kar
oktatói közül. A vizsgabizottság legalább egyik tagja minden esetben egyetemi
tanár vagy docens, kivételesen egyetemi adjunktus.

3.

A vizsgabizottság jegyzőkönyvben rögzíti a 6. § b, pontja szerinti pontokat. A
motivációs beszélgetés értékelését a jelentkező meghallgatását követően nyomban
meg kell határozni és a jelentkezővel haladéktalanul közölni kell.
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Pontszámítás
A felvételi pontok számítása az alábbiak szerint történik.
a)
A jogász végzettséget igazoló oklevél minősítésétől függően, maximum 50 pont
b)
a motivációs beszélgetés értékelése alapján nyert pontok, maximum 40 pont
c)
többletpontok, maximum 10 pont
előnyben részesítésért adható többletpontok: hátrányos helyzetű jelentkezők
esetén 4 pont, fogyatékossággal élő hallgatók esetén 8 pont, gyermekgondozás jogcímen 8 pont
második államilag elismert nyelvvizsgáért adható többletpontok: középfokú
„C” típusú nyelvvizsgáért 4 pont, szakmai középfokú „C” nyelvvizsga vagy
felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga esetén 8 pont, szakmai felsőfokú „C”
nyelvvizsga esetén 10 pont
emelt szintű OKJ-s végzettség esetén 3 pont, felsőfokú OKJ-s végzettség
esetén 5 pont
OTDK 1-3. helyezésért 5 pont, OTDK különdíjért 3 pont
szakmai tevékenységért (közigazgatási szakvizsga vagy versenyvizsga vagy
alapvizsga) 10 pont.
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FILOZÓFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Bölcsészettudományi Kar) felvételi rendje
A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH)
által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú
és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhetők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
Előzményként elfogadott szakok:
– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak.
– Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez, a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális
kreditek száma 30 kredit a filozófia, az esztétika vagy az etika területekről, továbbá a
filozófiai álláspontok szabatos megfogalmazásának és továbbgondolásának képessége
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az
adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről
szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a dokumentum
pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.
A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél.
Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, Országos
TDK részvétel igazolása, megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk
igazolása, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolása, a tudományos konferencia előadás igazolása.
A felvételi vizsga:
A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie. A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga
után. A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi menüpont alatt lesz elérhető.
A pontszámítás:
Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a
többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
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Felvételi pontok:
– felvételi vizsga: 75 pont
– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3)
Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 fogyatékosság: 2 pont
 gyermekgondozás: 1 pont
 hátrányos helyzet: 1 pont
 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
 2. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 2 pont
 3. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
 3. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 3 pont
 tudományos tevékenység: 5 pont (a beküldendő szakmai tevékenység igazolása
alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását,
Országos TDK versenyen való részvétel igazolását.)
A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett
nyelvvizsga esetén jár.
A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar,
ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott
kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre általános felvételi eljárásban
legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év november 30-ig.
Ha a jelentkező új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni.
Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum létszámként megadott
számot.
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FINNUGRISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Bölcsészettudományi Kar) felvételi rendje
A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH)
által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú
és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhetők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
Előzményként elfogadott szakok:
– A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető
bármely bölcsész alapképzési szak finnugor, finn vagy észt specializációval.
– Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján 50 kredit szükséges
finnugor nyelvészet, uralisztika, uráli népek kultúrája, fennisztika, esztológia ismeretkörökből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább
30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell teljesíteni.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az
adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről
szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a dokumentum
pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.
A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél.
Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, Országos
TDK részvétel igazolása, megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk
igazolása, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolása, a tudományos konferencia előadás igazolása.
A felvételi vizsga:
A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie. A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga
után. A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi menüpont alatt lesz elérhető.
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A pontszámítás:
Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a
többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Felvételi pontok:
– felvételi vizsga: 75 pont
– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3)
Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 fogyatékosság: 2 pont
 gyermekgondozás: 1 pont
 hátrányos helyzet: 1 pont
 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
 2. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 2 pont
 3. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
 3. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 3 pont
 tudományos tevékenység: 5 pont (a beküldendő szakmai tevékenység igazolása
alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását,
Országos TDK versenyen való részvétel igazolását.)
A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett
nyelvvizsga esetén jár.
A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar,
ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott
kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre általános felvételi eljárásban
legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év november 30-ig.
Ha a jelentkező új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni.
Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum létszámként megadott
számot.
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FIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Természettudományi és Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása
Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban
a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi
Szabályzata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó,
Kari sajátosságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az
előírásokat.
 A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (illetve korábbi
főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája.
 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei.
 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
A felvétel feltételéül meghatározott szakok (képzettségek)
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a fizika alapképzési (BSc) szak.
A felvételhez szükséges, alább részletezett 65 kredit teljesítésével számításba vehető
alapképzési szakok: kémia, környezettan, matematika, mérnökinformatika alapképzési
szakok, villamosmérnök, vegyészmérnök, gépészmérnök, mechatronikai mérnök,
anyagmérnök alapképzési szakok.
Az előző pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá:
azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei
A jelentkező rendelkezzen korábbi tanulmányai alapján beszámítható ismerettel. A beszámítható kreditek megállapítása alapjául szolgáló ismeretköröket — a felsőoktatási
törvényben meghatározottak alapján — a képzési és kimeneti követelményekkel történő
összevetés alapján kell megállapítani. A jelentkezőnek az alábbi ismeretkörökben legalább az itt felsorolt beszámítható kredittel kell rendelkeznie:

fizika, fizikai kémia, elektronika, műszaki fizika 25 kredit

matematika, informatika 18 kredit (ebből matematika legalább 10 kredit);

egyéb természettudományos (kémia, anyagtudomány, nukleáris és
környezetvédelmi ismeretek, mérés, folyamatszabályozás, irányítástechnika)
ismeretek 15 kredit,
összesen legalább 65 kredit. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt
ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 65 kredithez hiányzó
krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül meg kell szerezni. A kreditek a Fizikus mesterképzési
szakon előírt 120 kreditbe nem számolhatók el.
A felvételi jelentkezéshez az alábbiak igazolása szükséges:
 alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
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képzésben szerzett oklevél
 többletpont szerzésére jogosító igazolás (C1 (korábban felsőfokú) komplex
(korábban C típusú), vagy második nyelvből tett B2 (korábban középfokú)
komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga, fogyatékosság, hátrányos helyzet,
gyermekgondozás, OTDK/TDK, szakmai tevékenység)
 a belépéshez szükséges meghatározott kreditek elfogadásához a jelentkező által
beszámítani kívánt tárgyak igazolása (leckekönyv vagy oklevélmelléklet teljes
másolata vagy hiteles tárgyteljesítési igazolás), mely tartalmazza a krediteket, a
kontaktórák számát; valamint a kérdéses tantárgyak tematikája
 a szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér
Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni.
A tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes. A Kar
azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkezők mely
felsőoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja,
hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a
jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s a határozatban feltünteti az
általa elismert, vagy a felvétel után teljesítendő kreditszámot. A jelentkező a határozat
ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához
írásban kell benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a
jelentkezőt.
A felvételi vizsga:
A felvételi vizsga szóban történik. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának,
motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi vizsga
témakörei a Kar/Intézet honlapján megtekinthetők.
Pontszámítás:
Az összesen szerezhető pontok száma 100.
 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az
oklevél minősítésének nyolcszorosa.
 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető.
 A többletpontok száma jogcímenként maximum 5, összesen maximum 10 lehet.
Többletpont szerezhető C1 (korábban felsőfokú), vagy második nyelvből
tett B2 (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú), államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes
tudományos vagy diákköri tevékenységért (max. 5 pont), esélyegyenlőség jogcímén (max. 5 pont).
Felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján a felvételi döntést a Kar
Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Bölcsészettudományi Kar) felvételi rendje
A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH)
által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú
és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhetők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
Előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe bármely alapképzési szak.
A mesterképzésbe való belépés feltételei:
Az első idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga,
és a másik idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Fordító és tolmács mesterszakon a választható nyelvek (az A nyelv kötelező, egy B és
egy attól különböző C nyelv):
 A nyelv (anyanyelv): magyar
 B nyelv (első idegen nyelv): angol, német, olasz, orosz, francia, holland
 C nyelv (második idegen nyelv): angol, német, olasz, orosz, francia, holland
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az
adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről
szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a dokumentum
pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.
A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél.
Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, Országos
TDK részvétel igazolása, megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk
igazolása, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolása, a tudományos konferencia előadás igazolása.
A felvételi vizsga:
A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek írásbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie. Az írásbeli vizsgával kapcsolatos információk az alábbi linken érhetők el:
http://gi.unideb.hu
A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után.
A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi
menüpont alatt lesz elérhető.
A pontszámítás:
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Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a
többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Felvételi pontok:
– felvételi vizsga: 75 pont
– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3)
Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 fogyatékosság: 2 pont
 gyermekgondozás: 1 pont
 hátrányos helyzet: 1 pont
 3. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
 3. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 3 pont
 tudományos tevékenység: 5 pont (a beküldendő szakmai tevékenység igazolása
alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását,
Országos TDK versenyen való részvétel igazolását.)
Fordító és tolmács mesterszak esetén a 3. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első és a
második nyelvtől eltérő harmadik nyelvből tett nyelvvizsga esetén jár.
A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar,
ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott
kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre általános felvételi eljárásban
legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év november 30-ig.
Ha a jelentkező új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni.
Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum létszámként megadott
számot.
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1

GAZDASÁGINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK

(Informatikai Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban (kiegészítésében) a mesterszakra
közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi
főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája;
 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei;
 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja;
Jelentkezéshez javasolt szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a gazdaságinformatikus alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a mérnökinformatikus, a programtervező informatikus és az üzemmérnök-informatikus alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési
és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Kar elfogad.
A felvétel feltételei:
A gazdaságinformatikus alapképzési szakokon végzett jelentkezők részére 70 kredit
automatikusan elismerésre kerül.
A nem üzemmérnök-informatikus alapképzési szakról jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése
alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi
ismeretkörökben:
– természettudományos ismeretek (10 kredit): analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány;
– gazdasági és humán ismeretek (20 kredit): közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani,
gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, európai uniós ismeretek, menedzsment,
vezetéselméleti (döntéselméleti, módszertan) ismeretek;
– informatikai ismeretek (40 kredit): számítógép-architektúrák, operációs rendszerek,
számítógép-hálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált
fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási
rendszerek, speciális alkalmazások.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőokta1

Módosította a 17/B/2022. (VI. 23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2022. június 24-től.
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tási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni. A kreditek megszerzése érdekében a szak által előírt kreditszámon felül fel
kell venni tárgyakat az egyes ismeretkörökben való hiányzó kreditek pótlására. A kreditekkel kapcsolatos kérdésekben az Informatikai Kar Tanulmányi Bizottsága az illetékes.
Az üzemmérnök-informatikus alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez
szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:
- természettudományos alapismeretek (10 kredit): analízis, statisztika, operációkutatás;
- gazdasági és humán ismeretek (20 kredit): közgazdaságtan, pénzügyi ismeretek, számvitel, kontrolling;
- informatikai ismeretek (30 kredit): számítógép-architektúrák, adatbázisok, üzleti intelligencia, vállalatirányítási rendszerek, minőségbiztosítás, informatikai audit, rendszerfejlesztés.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet
a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított
két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni.
A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező
mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar Tanulmányi 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, s
határozatában feltünteti az általa elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen
15 napon belül jogorvoslati 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 tematikája a Kar honlapján tekinthető meg. A szóbeli szakmai motivációs elbeszélgetés célja a jelentkező általános tájékozottságának, motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése.
Pontszámítás:
A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak alapján történik.
 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél átlagának/minősítésének nyolcszorozása (max. 40 pont)
 Szóbeli szakmai motivációs elbeszélgetés, amelyre a felvételizőnek max. 2 oldalas,
írott anyagot (motivációs levelet) kell hoznia, melyben a mesterképzésbe való belépési
szándékát indokolja (max. 50 pont)
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 Többletpont (max. 10 pont):
 többletpontok szerezhetők felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint a szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenységért (5-5 pont)
 előnyben részesítés jogcímen (5-5 pont).
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GEOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Természettudományi és Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje
Jelentkezők tájékoztatása:
Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban
a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi
Szabályzata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó,
Kari sajátosságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az
előírásokat.
 A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (illetve korábbi
főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája.
 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei.
 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
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
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tartozó tárgyakkal [geomorfológia, hidrogeográfia, biogeográfia, talajföldrajz, népességés 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 felvételi jelentkezéshez az alábbiak igazolása szükséges:
 alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben szerzett oklevél
 többletpont szerzésére jogosító igazolás (C1 (korábban felsőfokú) komplex
(korábban C típusú), vagy második nyelvből tett B2 (korábban középfokú)
komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga, fogyatékosság, hátrányos helyzet,
gyermekgondozás, OTDK/TDK, szakmai tevékenység)
 a belépéshez szükséges meghatározott kreditek elfogadásához a jelentkező által
beszámítani kívánt tárgyak igazolása (leckekönyv vagy oklevélmelléklet teljes
másolata vagy hiteles tárgyteljesítési igazolás), mely tartalmazza a krediteket, a
kontaktórák számát; valamint a kérdéses tantárgyak tematikája
 a szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér
Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni.
A tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes. A Kar
azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkezők mely
felsőoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja,
hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a
jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s a határozatban feltünteti az
általa elismert, vagy a felvétel után teljesítendő kreditszámot. A jelentkező a határozat
ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához
írásban kell benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a
jelentkezőt.
A felvételi vizsga:
A felvételi vizsga szóban történik. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának,
motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi vizsga
témakörei a Kar/Intézet honlapján megtekinthetők.
Pontszámítás:
Az összesen szerezhető pontok száma 100.
 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az
oklevél minősítésének nyolcszorosa.
 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető.
 A többletpontok száma jogcímenként maximum 5, összesen maximum 10 lehet.
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Többletpont szerezhető C1 (korábban felsőfokú), vagy második nyelvből
tett B2 (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú), államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes
tudományos vagy diákköri tevékenységért (max. 5 pont), esélyegyenlőség jogcímén (max. 5 pont).
Felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján a felvételi döntést a Kar
Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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GEOINFORMATIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Természettudományi és Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje
Jelentkezők tájékoztatása:
Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban
a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi
Szabályzata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó,
Kari sajátosságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az
előírásokat.
 A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (illetve korábbi
főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája.
 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei.
 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
A jelentkezéshez javasolt szakok:
- Előfeltételek nélkül figyelembe veendő alapképzési szakok:
a természettudomány képzési területről a földrajz alapképzési szak geoinformatika
specializációja, a földtudományi alapképzési szak térképészet és geoinformatika
specializációja, az agrár képzési területről a földmérő és földrendező mérnöki
alapképzési szak geoinformatika specializációja, a mezőgazdasági vízgazdálkodási
és környezettechnológiai mérnöki, az agrár- és üzleti digitalizáció alapképzési szak.
- Előfeltételek alapján figyelembe veendő alapképzési szakok:
a természettudomány képzési területről a földrajz és a földtudományi alapképzési
szak további specializációi, a környezettan alapképzési szak, az agrár képzési
területről a földmérő és földrendező mérnöki alapképzési szak további
specializációja, a műszaki képzési területről az építőmérnöki, a környezetmérnöki
és a műszaki földtudományi alapképzési szak, az informatikai képzési területről a
programtervező informatikus alapképzési szak.
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 geoinformatika specializáción szerzett földrajz BSc,
térképészet és geoinformatika specializáción szerzett földtudományi BSc, geoinformatika specializáción szerzett földmérő és földrendező mérnöki BSc,
mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki BSc vagy
agrár- és üzleti digitalizáció BSc végzettséggel rendelkezik.
- Az egyéb esetekben a Geoinformatika MSc fokozat megszerzéséhez a jelöltnek
legalább 60 kredit előképzettséget kell igazolnia, amelynek megoszlása a következő:
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 természettudományos ismeretek (matematika, fizika, geográfia, geometria, mérnöki alapismeretek) területéről 20 kredit;

 informatika (informatika, számítógéppel támogatott tervezés, térképezés, Webalkalmazások fejlesztése) területéről 10 kredit;

 geoinformatikai adatnyerés (geodézia, fotogrammetria, műholdas helymeghatározás, távérzékelés) területéről 15 kredit;
 geoinformatika (térinformatika, térinformatikai alkalmazások, digitális kartográfia, digitális fotogrammetria) területéről 15 kredit.
- 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 Geoinformatika mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe nem számolhatók el.
A felvételi jelentkezéshez az alábbiak igazolása szükséges:
 alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben szerzett oklevél
 többletpont szerzésére jogosító igazolás (C1 (korábban felsőfokú) komplex
(korábban C típusú), vagy második nyelvből tett B2 (korábban középfokú)
komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga, fogyatékosság, hátrányos helyzet,
gyermekgondozás, OTDK/TDK, szakmai tevékenység)
 a belépéshez szükséges meghatározott kreditek elfogadásához a jelentkező által
beszámítani kívánt tárgyak igazolása (leckekönyv vagy oklevélmelléklet teljes
másolata vagy hiteles tárgyteljesítési igazolás), mely tartalmazza a krediteket, a
kontaktórák számát; valamint a kérdéses tantárgyak tematikája
 a szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér
Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni.
A tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes. A Kar
azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkezők mely
felsőoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja,
hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a
jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s a határozatban feltünteti az
általa elismert, vagy a felvétel után teljesítendő kreditszámot. A jelentkező a határozat
ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához
írásban kell benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a
jelentkezőt.
A felvételi vizsga:
A felvételi vizsga szóban történik. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának,
motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi vizsga
témakörei a Kar/Intézet honlapján megtekinthetők.
Pontszámítás:
Az összesen szerezhető pontok száma 100.
 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az
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oklevél minősítésének nyolcszorosa.
Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető.
A többletpontok száma jogcímenként maximum 5, összesen maximum 10 lehet.
Többletpont szerezhető C1 (korábban felsőfokú), vagy második nyelvből
tett B2 (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú), államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes
tudományos vagy diákköri tevékenységért (max. 5 pont), esélyegyenlőség jogcímén (max. 5 pont).

Felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján a felvételi döntést a Kar
Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Műszaki Kar) felvételi eljárási rendje
1. A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési
szak.
A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:a műszaki képzési területről az anyagmérnöki,a biztonságtechnikai mérnöki, a had-és biztonságtechnikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a műszaki menedzser, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék-és formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, a
mechatronikai mérnöki és a villamosmérnöki, az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak.
2. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alapképzési tanulmányai alapján
A 1. pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel jelentkező legalább 40 kredittel (ezen belül matematikából legalább 12, fizikából legalább 5, szakmai ismeretekből legalább 20 kredittel),
- természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, mechanika, anyagismeret, hő-és áramlástan) területéről 20 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területéről 10 kredit;
- szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, gép-és terméktervezés, szerkezettan, anyagtudomány és –technológia, információtechnológia, méréstechnika
és jelfeldolgozás, irányítástechnika, biztonságtechnika, energotechnológiai gépek és folyamatok, gyártástechnológia, gyártásautomatizálás, minőségbiztosítás,
logisztika, járművek és mobil gépek, vegy-és környezetipari folyamatok, elektrotechnika és villamosságtan) területéről 40 kredit.
A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
A felvételi pontok számítása:
Oklevél minősítése:
Az oklevél minősítése szorozva 6-tal, maximum 30 pont lehet.
Felvételi vizsga:
A gépészmérnöki mesterképzési szakra jelentkezők szóbeli felvételi vizsgájának a célja
a főiskolai vagy alapképzési tanulmányok során szerzett elméleti és gyakorlati szakmai
ismeretek felmérése. A szerezhető pontszám maximuma 40 pont lehet.
A felvételi vizsgához kézzel írott motivációs levelet kell benyújtani, amelyből a jelentkező szakmai tájékozottságának, munkatapasztalatának felmérése, továbbá az MSc tanulmányaival kapcsolatos elképzeléseinek, az eddigi tanulmányai alatt végzett szakmai
tevékenységeinek (TDK, külföldi részképzés stb.) megismerése történik.
Többletpontok:
A többletpontokból összesen maximum 30 pontot lehet szerezni:
1. Teljesítményért adható többletpontok:
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nyelvtudásért (maximum 2 nyelvvizsgáért): a második vagy harmadik középfokú (B2) komplex (korábban középfokú C), vagy felsőfokú (C1) komplex (korábban felsőfokú C) típusú EU-s vagy orosz nyelvvizsgáért adható többletpont.
Középfokú (B2) komplex 5 pont, felsőfokú (C1) komplex 10 pont.
- OTDK/TDK konferencián elért 1-3. helyezésért: 10 pont
2. Előnyben részesítés (maximum 10 pont)
- Hátrányos helyzet 2 pont
- Fogyatékossággal élő 6 pont
- Gyermekét gondozó 6 pont
-

Csatolandó dokumentumok:
A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelje a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok
másolatának benyújtásáról minden évben külön szabály rendelkezik.
A felvételhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok (pl. felsőfokú végzettséget
igazoló oklevél) és a többletpontokat igazoló dokumentumok mellett az intézmény a
következő másolat(ok) csatolását kéri:
- felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum (2006 előtt kiállított)
- felsőoktatási tanulmányok igazolása (leckekönyv/oklevél melléklet)
- fogyatékosság igazolása
- gyermekgondozás igazolása
- hátrányos helyzet igazolása
- nyelvvizsgát igazoló dokumentum
- tanulmányi verseny eredményének igazolása (OTDK/TDK igazolás).
Felvételi döntés:
A felvételi eredményéről a jelentkezőket írásban értesítjük az országos felvételi eljárás
lezárása után.
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HIDROBIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Természettudományi és Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása
Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban
a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi
Szabályzata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó,
Kari sajátosságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az
előírásokat.
 A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (illetve korábbi
főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája.
 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei.
 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
Jelentkezéshez javasolt szakok
 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológia alapképzési
szak.
 A bemenethez szükséges 80 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető a
környezettan, földrajz, földtudományi, a kémia alapképzési szak, az agrár képzési területen a természetvédelmi mérnök, a mezőgazdasági mérnök, az állattenyésztő mérnöki alapképzési szak, a műszaki képzési területen a biomérnöki, a
környezetmérnöki alapképzési szak.
 A bemenethez szükséges 80 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, ill. a felsőoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Debreceni Egyetem illetékes kreditátviteli bizottsága elfogad. Ezekben az esetekben
a szakterületi bizottság egyénre szabott döntése és meghatározott kreditteljesítési követelménye esetén lehetséges a felvétel.
A felvétel feltételei
A biológia alapképzési szakon végzett jelentkezők részére a 80 kredit automatikusan
elismerésre kerül.
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 80 kredit a természettudományi, a környezettudományi, a természetvédelmi, az agrártudományi területekről, amelyből a természettudományi és a környezettudományi ismeretek kreditszáma legalább 50.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján
legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül meg kell szerezni. A kreditek a Hidrobiológus mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe nem számolhatók el.
A felvételi jelentkezéshez az alábbiak igazolása szükséges:
 alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
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képzésben szerzett oklevél
 többletpont szerzésére jogosító igazolás (C1 (korábban felsőfokú) komplex
(korábban C típusú), vagy második nyelvből tett B2 (korábban középfokú)
komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga, fogyatékosság, hátrányos helyzet,
gyermekgondozás, OTDK/TDK, szakmai tevékenység)
 a belépéshez szükséges meghatározott kreditek elfogadásához a jelentkező által
beszámítani kívánt tárgyak igazolása (leckekönyv vagy oklevélmelléklet teljes
másolata vagy hiteles tárgyteljesítési igazolás), mely tartalmazza a krediteket, a
kontaktórák számát; valamint a kérdéses tantárgyak tematikája
 a szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér
Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni.
A tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes. A Kar
azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkezők mely
felsőoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja,
hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a
jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s a határozatban feltünteti az
általa elismert, vagy a felvétel után teljesítendő kreditszámot. A jelentkező a határozat
ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához
írásban kell benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a
jelentkezőt.
A felvételi vizsga:
A felvételi vizsga szóban történik. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának,
motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi vizsga
témakörei a Kar/Intézet honlapján megtekinthetők.
Pontszámítás:
Az összesen szerezhető pontok száma 100.
 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az
oklevél minősítésének nyolcszorosa.
 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető.
 A többletpontok száma jogcímenként maximum 5, összesen maximum 10 lehet.
Többletpont szerezhető C1 (korábban felsőfokú), vagy második nyelvből
tett B2 (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú), államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes
tudományos vagy diákköri tevékenységért (max. 5 pont), esélyegyenlőség jogcímén (max. 5 pont).
Felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján a felvételi döntést a Kar
Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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KARMESTER MESTERKÉPZÉSI SZAK FÚVÓSZENEKARI KARNAGYMŰVÉSZ SZAKIRÁNY
(Zeneművészeti Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
A mesterszakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban, valamint a Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) történik.
A jelentkezéshez javasolt szakok:
Teljes kreditérték beszámításával:
Karmester MA fúvószenekari karnagy-művész szakirányra az előadóművészet alapképzési szak zenekar- és kórusvezetés szakiránya, továbbá
klasszikus furulya, klasszikus fuvola, klasszikus oboa, klasszikus klarinét,
klasszikus szaxofon, klasszikus fagott, klasszikus kürt, klasszikus trombita,
klasszikus harsona, klasszikus tuba, klasszikus ütőhangszerek szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű zeneelmélet- szolfézstanár, karvezetés, fúvószenekari karnagy és a hangszertanár, kamaraművész (fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszer) szakok.
Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok:
Karmester MA fúvószenekari karnagy-művész szakirányra az előadóművészet alapképzési szak egyéb szakirányai, valamint az alkotóművészet és
muzikológia alapképzési szak valamennyi szakiránya. A felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti zeneművészeti szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma:

a zeneművészet elméleti, történeti háttere 30 kredit,

karmesteri előadó-művészet vagy annak kapcsolódó specifikus
elméleti ismeretek 10 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 20 kredittel rendelkezzen.
A mester- képzésben a hiányzó krediteket a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát
haladéktalanul, legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt
időpontig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók
Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.
A felvétel feltételei:
A jelentkezők teljesítményét a gyakorlati vizsgán nyújtottak alapján állapítjuk meg.
A felvételi vizsgakövetelmények a Zeneművészeti Kar honlapján megtalálhatók.
A jelentkezési laphoz csatolandó a jelentkező szakmai előtanulmányainak írásbeli
összefoglalása.
Pontszámítás:
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A gyakorlati vizsgán maximum 98 pont érhető el, előnyben részesítés jogcímen maximum 2 pont adható.
Felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A felvételi döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről a szakon szervezett valamennyi felvételi
vizsga befejezését követően az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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KERTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar) felvételi eljárási
rendje
Jelentkezők tájékoztatása:
A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. rend. –
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata és annak a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási
Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete) tartalmazza;
 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai / egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;
 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja;
A jelentkezéshez javasolt szakok:
- Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kertészmérnöki alapképzési szak.
-

A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: az agrár képzési területről az élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, az informatikus és
szakigazgatási agrármérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a tájrendező és kertépítő mérnöki, az erdőmérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, szőlész-borász mérnöki, természetvédelmi mérnöki,
valamint a természettudomány képzési területről a biológia alapképzési szak.

-

A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá
azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A felvétel feltételei:
- Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 84 kredit az alábbi területekről:
- természettudományos alapismeretek (matematika, informatika, fizika,kémia, botanika, növényélettan, növénygenetika és biotechnológia) területéről 20-30 kredit
- mezőgazdasági és egyéb kapcsolódó, alapozó ismeretkörök (természeti erőforrások
ismerete, növénytermesztés és földműveléstan) területéről 28-44 kredit
- a kertészeti növények (dísznövények, gyógynövények, gyümölcstermő növények,
szőlő, zöldségnövények) termesztéséhez és áruvá készítéséhez szükséges általános
gazdasági és gazdálkodási ismeretek területéről 12-20 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább
60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörök-
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ben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,
- leckekönyv fénymásolata,
- nyelvvizsga bizonyítványok másolata
A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy
a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az Egyetem rektorához kell írásban benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai beszélgetésre hívja be a jelentkezőt.
A felvételi szakmai beszélgetés:
A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a
megítélése (a beszélgetés témakörei a Kar honlapján tekinthetők meg).
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 40 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 50 pont
Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
- fogyatékosság: 5 pont
- gyermekgondozás: 5 pont
- hátrányos helyzet: 5 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
- OTDK 1-3. hely: 10 pont
Felvételi döntés
A felvételi szakmai beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi
döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkező írásbeli
értesítést kap.
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KITERJESZTETT HATÁSKÖRŰ ÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Egészségügyi Kar) felvételi eljárási rendje
A mesterképzésbe való felvétel feltételei
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti ápoló szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe kizárólag a sürgősségi szakápoló specializáció választása esetén az ápolás és betegellátás alapképzési szak mentőtiszt
szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti mentőtiszt szak. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 20
kredit korszerű ápolástudományi ismeretekből, amelyet a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
A mesterképzésbe történő felvételi eljárás során legfeljebb 100 pont szerezhető, mely
tartalmazza a többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények
saját hatáskörben meghatározott, de legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Az összpontszámot az oklevél minősítése, a szóbeli elbeszélgetés és a többletpontok
adják.
A bemeneti feltételként meghatározott alapképzésben, illetve korábbi főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének nyolcszorosa (max. 40 pont).
A felvételi elbeszélgetés témája a jelölt szakmai motivációjának megismerése, szakmai
önéletrajzának bemutatása.
A pontszámítás módja
Felvételi pontok:
-felvételi elbeszélgetés (szóbeli): 50 pont
-oklevél minősítése alapján: 40 pont (minősítés x 8)
Többletpontok odaítélésének szabályai a felvételi eljárásban
Max. 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi max. pont: 10 pont
 fogyatékosság: 8 pont
 gyermekgondozás: 8 pont
 hátrányos helyzet: 4 pont
- 2. nyelvvizsga / közép (B2) komplex: 4 pont
- demonstrátor: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
-1. nyelvvizsga / felső (C1) komplex: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / felső (C1) komplex: 8 pont
- OTDK: 5 pont
Csatolandó dokumentumok:
- felsőfokú oklevél
- többletpontok igazolására szolgáló dokumentumok
- 3-5 oldalas kibővített szakmai önéletrajz (portfólió)
Jelentkezés felvételi eljárásra:
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A felvételi kérelmet a mindenkor hatályos felsőoktatási felvételi eljárásnak megfelelően
kell benyújtani.
A szóbeli elbeszélgetés lebonyolítására a Kar Felvételi Bizottságot hoz létre. A
jelentkező a besorolási döntésről szóló határozattal szemben, annak közlésétől számított
15 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva – közigazgatási pert indíthat az Oktatási
Hivatal, mint alperes ellen.
A felvételi döntés:
Az Egyetem a felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló döntését írásban közli a
jelentkezővel.
A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet
szabályai szerint kell eljárni.
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KLASSZIKUS ÉNEKMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OPERAÉNEKMŰVÉSZ ÉS ORATÓRIUM- ÉS DALÉNEK-MŰVÉSZ SZAKIRÁNY
(Zeneművészeti Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
A mesterszakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban, valamint a Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) történik.
A jelentkezéshez javasolt szakok:
Teljes kreditérték beszámításával:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az előadó-művészet alapképzési szak bármely szakiránya és az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak bármely szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai szintű zeneművészeti szakok.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát
haladéktalanul, legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt
időpontig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók
Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.
A felvétel feltételei:
A jelentkezők teljesítményét a klasszikus főtárgy gyakorlati vizsgán nyújtottak alapján állapítjuk meg.
A felvételi vizsgakövetelmények a Zeneművészeti Kar honlapján megtalálhatók.
A jelentkezési laphoz csatolandó a jelentkező szakmai előtanulmányainak írásbeli
összefoglalása.
Pontszámítás:
A klasszikus főtárgy gyakorlati vizsgán maximum 98 pont érhető el, előnyben részesítés jogcímen maximum 2 pont adható.
Felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A felvételi döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről a szakon szervezett valamennyi felvételi vizsga befejezését követően az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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KLASSZIKUS HANGSZERMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Zeneművészeti Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
A mesterszakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban, valamint a Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) történik.
A jelentkezéshez javasolt szakok:
Teljes kreditérték beszámításával:
Klasszikus hangszerművész MA szakirányaira az előadó-művészet alapképzési szak
bármely szakiránya és az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak bármely
szakiránya és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű
zeneművészeti szakok.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt időpontig
kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás
folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.
A felvétel feltételei:
A jelentkezők teljesítményét a klasszikus főtárgy gyakorlati vizsgán nyújtottak alapján
állapítjuk meg.
A felvételi vizsgakövetelmények a Zeneművészeti Kar honlapján megtalálhatók.
A jelentkezési laphoz csatolandó a jelentkező szakmai előtanulmányainak írásbeli öszszefoglalása.
Pontszámítás:
A főtárgy gyakorlati vizsgán maximum 98 pont érhető el, előnyben részesítés jogcímen
maximum 2 pont adható.
Felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A felvételi
döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről a
szakon szervezett valamennyi felvételi vizsga befejezését követően az országos felvételi
eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.

80

KLINIKAI LABORATÓRIUMI KUTATÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Általános Orvostudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
• a jelentkezéshez – a 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet által előírt – a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;
• a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
A jelentkezéshez javasolt szakok:


Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az orvosi diagnosztikai analitikus és az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
alapképzési szakok orvosi kutatólaboratóriumi analitika specializációja, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus főiskolai szintű szak.
 Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: az orvos- és
egészségtudomány képzési területről az orvosi diagnosztikai analitikus és az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szakok
orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus specializációja, a természettudomány képzési területről a biológia; a kémia; a molekuláris bionika és a műszaki
képzési területről a biomérnöki alapképzési szak.
 A fentebb megadott meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető
szakon szerzett oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei
o A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma legalább 40 kredit az alábbi területekről: orvosi biokémia, klinikai
kémia, klinikai biokémia, molekuláris biológia, bioanalitika, mikrobiológia, molekuláris genetika, genetika, sejtbiológia, élettan, sejtélettan, általános
farmakológia,
gyógyszertudományok,
neurobiológia,
neuroanatómia, sejt és szövettenyésztés, állatkísérleti ismeretek, hisztokémia, kutatás menedzsment, hematológia és hemosztazeológia, reológia,
áramlási citometria, mikroszkópos technikák, immunológia, toxikológia,
tömegspektrometria, elválasztástechnika, mintavétel-mintakezelés, laboratóriumi minőségbiztosítás, biostatisztika ismeretekből.
o A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 20 kredittel rendelkezzen. A hiányzó
krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint meg kell szerezni.
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
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A klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szak levelező képzésére való jelentkezés
feltétele: legalább 1 éves szakmai gyakorlat klinikai diagnosztikai vagy orvosbiológiai
kutató laboratóriumban.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi folyamat során a következő dokumentumokat kell feltölteni:


felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,



a többletpontok megszerzéséhez szükséges igazolások (nyelvvizsga bizonyítványok
másolata, TDK és OTDK szereplések igazolása, demonstrátori tevékenység igazolása és egyéb igazolások)
azon tantárgyak hitelesített, részletes leírása, amelyeket a bemeneti kreditek beszámításnál a jelentkező el akar fogadtatni



Kreditelismerési eljárás
Ha a jelentkező nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok valamelyikén szerezte előző diplomáját, úgy az erre vonatkozó leckekönyvkivonat benyújtásával egyben kezdeményezi az ún. kreditelismerési eljárást. Ehhez a felvételizőnek
csatolnia kell a beszámítandó tantárgyakat tartalmazó leckekönyv/leckekönyvek másolatát, megjelölve azokat a tárgyakat, amelyeket be szeretne számíttatni a klinikai laboratóriumi kutató mesterszak felvételi feltételeinek teljesítése céljából.
1. Lehetőség van az előzetes kreditelismerési eljárás kérvényezésére még a felvételi
kérelem beadása előtt. Így a jelentkező a felvételi eljárás kezdeményezése előtt
tisztázhatja, hogy jogosult-e a klinikai laboratóriumi kutató mesterképzés elkezdésére előzetes tanulmányai alapján, ill. felmérheti, hogy a hiányzó krediteket
meg tudja-e szerezni.
2. A felvételi jelentkezések beadását követően a jelentkező beadott dokumentumai
alapján a Tanulmányi Osztály hivatalból lefolytatja a kreditelismerési eljárást. A
szakfelelős előzetes javaslata alapján az Osztott Képzések Tanulmányi és Kreditátviteli Albizottsága döntést hoz arról, hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek, felvehető-e a klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szakra. Az
elutasító döntéséről szóló kreditelismerési határozatot a kar Tanulmányi Osztálya
elküldi a felvételiző postacímére. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül
jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az Általános Orvostudományi Kar dékánjához kell írásban benyújtania.

A felvételi szakmai beszélgetés:
A felvételi vizsgabizottságok előtt zajlik, melyre a jelentkezőnek hoznia kell a felvételi
pontszámítás alapjául szolgáló eredeti dokumentumokat. A szóbeli elbeszélgetésre ezeken kívül a felvételizőnek max. 1 oldalas, írott anyagot (motivációs levelet) kell hoznia,
melyben a mesterképzésbe való belépési szándékát indokolja. A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező szakmai és általános tájékozottságának, logikus gondolkodásának
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és motivációjának felmérése céljából történik. A jelentkező a szóbeli elbeszélgetés időpontját írásban megkapja a Kar Tanulmányi Osztályától.
A pontszámítás módja:
A jelentkezők teljesítményét az Intézmény 100 pontos rendszerben értékeli. A pontszámítás módja az alábbiak szerint történik:
 A bemeneti feltételként meghatározott alapképzésben, mesterképzésben, illetve
korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének
tízszerese (maximum 50 pont).
 A szóbeli elbeszélgetés során maximum 40 pont szerezhető.
 Többletpontok címén maximum 10 pont szerezhető.

Többletpontok odaítélésének szabályai a felvételi eljárásban:
 igazolt OTDK szereplés (előadás és pályamunka): 5 pont
 igazolt TDK szereplés (előadás és pályamunka): 3 pont
 igazolt demonstrátori tevékenység: 5 pont
 további államilag elismert vagy azzal egyenértékű általános nyelvi középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga: 5 pont
 államilag elismert vagy azzal egyenértékű általános nyelvi felsőfokú (C1) szóbeli
vagy írásbeli típusú nyelvvizsga: 8 pont



kiemelkedő szakmai tevékenység (közlemény, szakmai ösztöndíj): 10 pont
előnyben részesítés jogcímén max. 5 pont adható (hátrányos helyzetűeknek 5 pont,
fogyatékossággal élőknek 5 pont (ha az korábbi tanulmányai alatt is fennállt),
gyermekét gondozónak 5 pont).

Felvételi Bizottságok:
Mesterképzésben a felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátására a Kar Felvételi
Bizottságot, illetve Felvételi Vizsgáztató Bizottságokat hoz létre. A Bizottságok elnökeit és tagjait az Általános Orvostudományi Kar dékánja kéri fel.
A felvételi döntés:
A felvételizők teljesítményét a Felvételi Vizsgáztató Bizottság értékeli és pontozza. A
felvételi szakmai beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg.
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KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Bölcsészettudományi Kar) felvételi rendje
A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH)
által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú
és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhetők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
Előzményként elfogadott szakok:
– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű kommunikáció alapképzési szak.
– A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők a bölcsészettudományi, és a gazdaságtudományok, a jogi, az informatika, a
művészet, a művészetközvetítés és a társadalomtudomány képzési területek
alapképzési szakjai.
– Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális
kreditek száma legalább 30 kredit: a hálózati kommunikáció, a gazdálkodás és menedzsment, a HR, a kulturális antropológia, a kultúratudomány, a kommunikáció, a
marketing, a médiaelmélet, a médiakultúra, a médiaműveltség, a munkapszichológia, az
interkulturális alapismeretek, a művészet és művészetközvetítés, a nyelvtudomány, a
nemzetközi kommunikáció, a speciális médiaismeretek, a szociológia, a szociálpszichológia és a PR területeiről.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az
adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről
szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a dokumentum
pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.
A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél.
Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, Országos
TDK részvétel igazolása, megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk
igazolása, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolása, a tudományos konferencia előadás igazolása.
A felvételi vizsga:
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A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie. A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga
után. A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi menüpont alatt lesz elérhető.
A pontszámítás:
Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a
többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Felvételi pontok:
– felvételi vizsga (szóbeli, – fordító és tolmács mesterszak esetén írásbeli): 75 pont
– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3)
Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 fogyatékosság: 2 pont
 gyermekgondozás: 1 pont
 hátrányos helyzet: 2 pont
 2. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 2 pont
 3. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
 3. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 3 pont
tudományos tevékenység: 5 pont (a beküldendő szakmai tevékenység igazolása alatt a
Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását, Országos TDK versenyen való
részvétel igazolását.)A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett nyelvvizsga esetén jár.
A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar,
ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott
kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre általános felvételi eljárásban
legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év november 30-ig.
Ha a jelentkező új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni.
Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum létszámként megadott
számot.
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KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Népegészségügyi Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása
Az Oktatási Hivatal (OH) minden évben megjelenteti Felsőoktatási felvételi tájékoztatóját, melyben a komplex rehabilitáció mesterképzési szakra vonatkozóan megjelenik:
 a jelentkezés, illetve a felvétel feltételéül meghatározott alapszakokon megszerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek megjelölése;
 felvehető keretszám (államilag finanszírozott és költségtérítéses képzési formák);
 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei;
 az intézményi szabályzatban (Debreceni Egyetem felvételi szabályzata és annak
a Népegészségügyi Karra vonatkozó, kari sajátosságokat tartalmazó melléklete)
meghatározott felvételi feltételek, követelmények köre, ezek figyelembevételének módja, feltételei.
A felvételi eljárásra történő jelentkezés módja
A felvételi kérelmet az OH által előállított és forgalmazott nyomtatványon (postai úton),
illetve az OH által működtetett informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus
nyomtatványon (postai vagy elektronikus úton) lehet benyújtani.
Az OH a felsőoktatási intézmény számára elérhetővé teszi a pályázók személyi és elérhetőségi adatait, valamint a kérelmek ellátásához szükséges adatokat.
A jelentkezéshez javasolt szakok:
A komplex rehabilitáció mesterképzési szakra történő jelentkezés/felvétel feltételeként
előírt, alapszakokon megszerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek felsorolása:
A. A teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe:
- ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakiránya,
- egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak,
- humánkineziológia alapképzési szak,
- szociális munka alapképzési szak,
- szociálpedagógia alapképzési szak,
- pszichológia alapképzési szak.
B.

A megadott feltételekkel elfogadott alapképzési szakok, illetve kreditkövetelmények:
- ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya;
- konduktor alapképzési szak,
- gyógypedagógia alapképzési szak,
- rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak.

Az alábbiakban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény főiskolai és egyetemi szakok, illetve
azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, amelyeket a kredit megállapításának
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alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való felvétel feltételei
A feltételekkel elfogadott alapszakok esetében a mesterképzésbe való felvétel feltétele,
hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhető
legyen legalább 25 kredit az alábbi ismeretkörökből:
fiziológia, pszichológia, kineziológia, pedagógia.
A hiányzó legfeljebb 15 kreditet 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 a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,
- a többletpontok megszerzéséhez szükséges igazolások (nyelvvizsga bizonyítványok másolata, TDK és OTDK szereplések igazolása, demonstrátori tevékenység igazolása és egyéb igazolások)
- azon tantárgyak hitelesített, részletes leírása, amelyeket a bemeneti kreditek
beszámításnál a jelentkező el akar fogadtatni (tantárgyleírás nem kell a biológia
alapszakon, valamint az orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési és egységes osztatlan szakjain végzettek esetében)
A jelentkezés elfogadása
A felvételi eljárási rend kritériumainak eleget tevő jelentkezőt a kreditelismerési eljárás
eredményéről és a szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontjáról az intézmény írásban tájékoztatja.
A felvételi szakmai elbeszélgetés
Rövid szakmai elbeszélgetés a pontszámítás alatt leírtaknak megfelelően.
Pontszámítás
A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak alapján történik.
 A mesterképzési szakok felvételi eljárása során a jelentkező teljesítményét pontozásos rendszerben kell értékelni a felvételi teljesítményért és a többletteljesítményért kapható maximális pontszám meghatározásával, amelyek összege legfeljebb 100 pont. A jelentkező teljesítményét a tanulmányi pontok, a felvételi
vizsgapontok és a többletpontok összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása alapján kell kiszámítani, melyről a jelentkező a szóbeli felvétel elbeszélgetés során, az eredmény közlését követően
nyilatkozik.
 Többletpont (max. 10 pont):
- többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint a szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenységért (5-5 pont).
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- előnyben részesítés: maximum 5 többletpont adható a Rendelet 21.§.ának (2), (3), (4) bekezdésében felsorolt felvételizőknek.
Felvételi döntés
A felvételi döntést az Egyetem a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig meghozza. Az Egyetem a jelentkező felvételéről szakonként, intézményi rangsor alapján,
ponthatár alkalmazásával dönt. Az Egyetem figyelembe veszi az intézménybe felvehető
államilag támogatott létszámkeretet
Ponthatár alatti eredménnyel senki nem vehető fel; kötelező felvenni azt, aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta.
Az Egyetem a felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló döntését írásban közli a
jelentkezővel.
A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Bölcsészettudományi Kar) felvételi rendje
A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH)
által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú
és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhetők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
Előzményként elfogadott szakok:
–

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: informatikus könyvtáros
alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű könyvtáros, informatikus könyvtáros szak.
– A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők a bölcsészettudományi, az informatika, és a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjai.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési
és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján legalább 30 kredit
szükséges az informatika és könyvtártudomány ismeretkörökből.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az
adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről
szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a dokumentum
pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.
A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél.
Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, Országos
TDK részvétel igazolása, megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk
igazolása, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolása, a tudományos konferencia előadás igazolása.
A felvételi vizsga:
A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie. A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga
után. A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi menüpont alatt lesz elérhető.
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A pontszámítás:
Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a
többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Felvételi pontok:
– felvételi vizsga: 75 pont
– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3)
Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 fogyatékosság: 2 pont
 gyermekgondozás: 1 pont
 hátrányos helyzet: 1 pont
 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
 2. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 2 pont
 3. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
 3. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 3 pont
 tudományos tevékenység: 5 pont (a beküldendő szakmai tevékenység igazolása
alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását,
Országos TDK versenyen való részvétel igazolását.)
A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett
nyelvvizsga esetén jár.
A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar,
ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott
kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre általános felvételi eljárásban
legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év november 30-ig.
Ha a jelentkező új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni.
Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum létszámként megadott
számot.
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KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
SZAK

AGRÁRMÉRNÖKI

MESTERKÉPZÉSI

(Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar) felvételi eljárási
rendje
Jelentkezők tájékoztatása:
A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. rend. –
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata és annak a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási
Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete) tartalmazza;
 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai / egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;
 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja;
A jelentkezéshez javasolt szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a környezetgazdálkodási
agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki, az élelmiszermérnöki alapképzési szak.
-

A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá az
agrár képzési területről a növénytermesztő mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a
kertészmérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, a vadgazda
mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari, gépészmérnöki, a műszaki képzési
területről a környezetmérnöki, a természettudomány képzési területről a biológia, a kémia, a környezettan alapképzési szak.

A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá
azok azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
- Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok
szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági ismeretek, a gazdasági-gazdálkodási ismeretek és
műszaki ismeretek területeiről az alábbiak szerint:
- természettudományos és -mérnöki ismeretek legalább 15 kredit;
- mezőgazdasági, agrár-gazdasági és humán ismeretek legalább 15 kredit;
- szakmai ismeretek (agrár-környezetgazdálkodási, környezet és természetvédelmi,
környezetfejlesztési ismeretek) legalább 30 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább
60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a
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felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,
- leckekönyv fénymásolata,
- nyelvvizsga bizonyítványok másolata
A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy
a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az Egyetem rektorához kell írásban benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai beszélgetésre hívja be a jelentkezőt.
A felvételi szakmai beszélgetés:
A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a
megítélése (a beszélgetés témakörei a Kar honlapján tekinthetők meg).
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 40 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 50 pont
Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
- fogyatékosság: 5 pont
- gyermekgondozás: 5 pont
- hátrányos helyzet: 5 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
- OTDK 1-3. hely: 10 pont.
Felvételi döntés:
A felvételi szakmai beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi
döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkező írásbeli
értesítést kap.
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KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Műszaki Kar) felvételi eljárási rendje
1. A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a környezetmérnöki alapképzési
szak.
A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A mesterképzésre való felvétel feltételei
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai
alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 60 kreditből:
- természettudományos ismeretek (legalább 20 kredit): matematika legalább 4
kredit, fizka legalább 4 kredit, kémia legalább 4 kredit, biológia-ökológia legalább 4 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek (legalább 10 kredit): közgazdaságtan, környezetjog, menedzsment, szervezés. projektmenedzsmnet, mérnöki kommunikáció,
társadalomtudományi ismeretek;
- szakmai ismeretek (legalább 30 kredit): mérnöki ismeretek (gépészeti ismeretek,
számítástechnika), egészség-, és munkavédelem, analitika- és méréstechnika,
környzettan, környezeti elemek védelme, környzetelemzés, környezetmenedzsment, biztonságtechnika, környezetvédelmi műszaki műveletek, informatika.
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 felvételi pontok számítása:
Oklevél minősítése:
Az oklevél minősítése szorozva 6-tal, maximum 30 pont lehet.
Motivációs beszélgetés:
A motivációs beszélgetés során a felvételi bizottság meg kíván győződni a jelentkező
szakkal kapcsolatos szándékairól, s arról is, hogy mennyire ismeri azt a szakmai közeget, amelybe a diploma megszerzése után be kíván illeszkedni. A szerezhető pontszám
maximum 40 pont lehet.
Többletpontok
A többletpontokból összesen maximum 30 pontot lehet szerezni:
1. Teljesítményért adható többletpontok:
- nyelvtudásért (maximum 2 nyelvvizsgáért): a második vagy harmadik középfokú (B2) komplex, vagy felsőfokú /C1) komplex típusú EU-s vagy orosz nyelvvizsgáért adható többletpont. Középfokú (B2) komplex: 5 pont, felsőfokú (C1)
komplex: 10 pont.
- OTDK/TDK konferencián elért 1-3. helyezésért: 10 pont
2. Előnyben részesítés (maximum 10 pont)
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-

Hátrányos helyzet 2 pont
Fogyatékossággal élő 6 pont
Gyermekét gondozó 6 pont

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelje a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok
másolatának benyújtásáról minden évben külön szabály rendelkezik.
A felvételhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok (pl. felsőfokú végzettséget
igazoló oklevél) és a többletpontokat igazoló dokumentumok mellett az intézmény a
következő másolat(ok) csatolását kéri:
- felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum (2006 előtt kiállított)
- felsőoktatási tanulmányok igazolása (leckekönyv/oklevél melléklet)
- fogyatékosság igazolása
- gyermekgondozás igazolása
- hátrányos helyzet igazolása
- nyelvvizsgát igazoló dokumentum
- tanulmányi verseny eredményének igazolása (OTDK/TDK igazolás).
Felvételi döntés:
A felvételi eredményéről a jelentkezőket írásban értesítjük az országos felvételi eljárás
lezárása után.
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KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Természettudományi és Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása
Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban
a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi
Szabályzata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó,
Kari sajátosságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az
előírásokat.
 A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (illetve korábbi
főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája.
 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei.
 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
Jelentkezéshez javasolt szakok
A bemenethez a következő bekezdésben meghatározott kreditérték teljes beszámításával
vehető figyelembe: a természettudomány területről a környezettan, az agrárképzési területről a környezetgazdálkodási agrármérnök és a természetvédelmi mérnök, a műszaki
képzési területről a környezetmérnök alapképzési szak.
A következő bekezdésben meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető további szakok: a természettudomány területről a biológia, a fizika, a földtudomány, a kémia alapképzési szakok, a műszaki képzési területről a biomérnöki és a vegyészmérnöki alapképzési szak.
A következő bekezdésben meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe
továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául
szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 80 kredit a korábbi
tanulmányai
szerint
természettudományi,
környezettudományi,
műszaki,
környezetgazdasági ismeretekből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzék a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül meg kell
szerezni. A kreditek a Környezettudomány mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe
nem számolhatók el.
A felvételi jelentkezéshez az alábbiak igazolása szükséges:
 alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben szerzett oklevél
 többletpont szerzésére jogosító igazolás (C1 (korábban felsőfokú) komplex
(korábban C típusú), vagy második nyelvből tett B2 (korábban középfokú)
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komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga, fogyatékosság, hátrányos helyzet,
gyermekgondozás, OTDK/TDK, szakmai tevékenység)
 a belépéshez szükséges meghatározott kreditek elfogadásához a jelentkező által
beszámítani kívánt tárgyak igazolása (leckekönyv vagy oklevélmelléklet teljes
másolata vagy hiteles tárgyteljesítési igazolás), mely tartalmazza a krediteket, a
kontaktórák számát; valamint a kérdéses tantárgyak tematikája
 a szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér
Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni.
A tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes. A Kar
azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkezők mely
felsőoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja,
hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a
jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s a határozatban feltünteti az
általa elismert, vagy a felvétel után teljesítendő kreditszámot. A jelentkező a határozat
ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához
írásban kell benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a
jelentkezőt.
A felvételi vizsga:
A felvételi vizsga szóban történik. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának,
motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi vizsga
témakörei a Kar/Intézet honlapján megtekinthetők.
Pontszámítás:
Az összesen szerezhető pontok száma 100.
 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az
oklevél minősítésének nyolcszorosa.
 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető.
 A többletpontok száma jogcímenként maximum 5, összesen maximum 10 lehet.
Többletpont szerezhető C1 (korábban felsőfokú), vagy második nyelvből
tett B2 (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú), államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes
tudományos vagy diákköri tevékenységért (max. 5 pont), esélyegyenlőség jogcímén (max. 5 pont).
Felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján a felvételi döntést a Kar
Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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KÓRUSKARNAGY MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Zeneművészeti Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
A mesterszakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban, valamint a Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) történik.
A jelentkezéshez javasolt szakok:
Teljes kreditérték beszámításával:
Az előadó-művészet alapképzési szak zenekar- és kórusvezetés szakiránya, valamint a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű zeneelméletszolfézstanár, karvezetés, illetve fúvószenekari karnagy szak.
Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok:
Az előadó-művészet alapképzési szak egyéb szakirányai, valamint az alkotóművészet és
muzikológia alapképzési szak valamennyi szakiránya. A felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti zeneművészeti szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma

a zeneművészet elméleti, történeti ismeretei 30 kredit;

kóruskarnagyi előadó-művészet vagy annak kapcsolódó elméleti ismeretei 5
kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai
alapján a felsorolt területeken legalább 20 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a
hiányzó krediteket a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell
megszerezni.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt időpontig kell benyújtani. Az
ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.
A felvétel feltételei:
A jelentkezők teljesítményét a gyakorlati vizsgán nyújtottak alapján állapítjuk meg.
A felvételi vizsgakövetelmények a Zeneművészeti Kar honlapján megtalálhatók.
A jelentkezési laphoz csatolandó a jelentkező szakmai előtanulmányainak írásbeli öszszefoglalása.
Pontszámítás:
A gyakorlati vizsgán maximum 98 pont érhető el, előnyben részesítés jogcímen maximum 2 pont adható.
Felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A felvételi
döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről a
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szakon szervezett valamennyi felvételi vizsga befejezését követően az országos felvételi
eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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KULTURÁLIS MEDIÁCIÓ mesterképzési szak
(Bölcsészettudományi Kar) felvételi rendje
A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH)
által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú
és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhetők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
Előzményként elfogadott szakok:
– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az andragógia és közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló az 1993. LXXX. törvény
szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási
tanácsadó, az ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai szintű szakok (népművelés,
közművelődési szakember), a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a
pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások; a
társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus
könyvtáros, a kulturális antropológia alapképzési szak, valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.
– Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a bölcsészettudomány és társadalomtudomány képzési területek szakjai, továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges kreditek
száma összesen 30 kredit az alábbi területekről:
 bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai,
 filozófiai, etikai ismeretek;
 kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés;
 társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, antropológia, politológia;
 gazdasági és jogi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján
ezekből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az
adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről
szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a dokumentum
pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.
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A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél.
Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, Országos
TDK részvétel igazolása, megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk
igazolása, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolása, a tudományos konferencia előadás igazolása.
A felvételi vizsga:
A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie. A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga
után. A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi menüpont alatt lesz elérhető.
A pontszámítás:
Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a
többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Felvételi pontok:
– felvételi vizsga (szóbeli, – fordító és tolmács mesterszak esetén írásbeli): 75 pont
– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3)
Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 fogyatékosság: 2 pont
 gyermekgondozás: 1 pont
 hátrányos helyzet: 1 pont
 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
 2. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 2 pont
 3. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
 3. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 3 pont
 tudományos tevékenység: 5 pont (a beküldendő szakmai tevékenység igazolása
alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását,
Országos TDK versenyen való részvétel igazolását.)
A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett
nyelvvizsga esetén jár.
A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar,
ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott
kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre általános felvételi eljárásban
legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év november 30-ig.
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Ha a jelentkező új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni.
Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum létszámként megadott
számot.
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LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Műszaki Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:
1. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak
épületgépészeti specializációja.
A bemenethez a 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, az energetikai
mérnöki, a villamosmérnöki, az építőmérnöki, az építészmérnöki.
2. A mesterképzésre való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási
tövényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia,
mechanika;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, gazdaságtan,
környezetgazdálkodás, minőségbiztosítás, minőségmenedzsment;
- szakmai ismeretek (30 kredit): hőtan, áramlástan, elektrotechnika, elektronika,
informatika, műszaki ábrázolás, anyagismeret, folyamatirányítás, méréstechnika,
rendszertechnika, áramlástechnikai gépek;
- szakági ismeretek (10 kredit): épületgépészet, környezettechnika, fűtéstechnika,
tüzeléstechnika, légtechnika, vízellátás-csatornázás.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. 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 létesítménymérnöki mesterképzési szak specializációi:
Épületgépészeti:
kizárólag gépészmérnöki alapszak épületgépész szakirányon/specializáción végzett,
vagy főiskolai képzésben épületgépész szakirányon gépészmérnöki és épületenergetika
specializáció (energetika alapszak) oklevelet szerzett jelentkezők nyerhetnek felvételt.
Épületüzemeltetési:
a bemenethez elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki (épületgépészeti, illetve üzemeltető/karbantartó szakirányok), a mechatronikai mérnöki,
energetikai mérnöki, villamosmérnöki, építőmérnöki, építészmérnöki alapképzési szakon oklevett szerzett jelentkezők nyerhetnek felvételt.
Épületenergetikai:
energetikai mérnök, építészmérnök, építőmérnök, gépészmérnök és villamosmérnök
alapképzési szakon szerzett végzettséggel rendelkező hallgatók nyerhetnek felvételt.
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Felvételi pontok számítása:
Oklevél minősítése:
Az oklevél minősítése szorozva 6-tal, maximum 30 pont lehet.
Felvételi vizsga:
A felvételi vizsga során a felvételi bizottság meg kíván győződni a jelentkező szakkal
kapcsolatos szándékairól, s arról is, hogy mennyire ismeri azt a szakmai közeget,
amelybe a diploma megszerzése után be kíván illeszkedni. A szerezhető pontszám maximum 40 lehet.
Többletpontok
A többletpontokból összesen maximum 30 pontot lehet szerezni:
1. Teljesítményért adható többletpontok:
- nyelvtudásért (maximum 2 nyelvvizsgáért): a második vagy harmadik
középfokú (B2) complex, vagy felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsgáért 5,
illetve 10 pont. Csak az Európai Unió valamelyik országában hivatalos nyelvből,
illetve orosz nyelvből letett nyelvvizsgáért adható többletpont.
- OTDK/TDK konferencián elért 1-3. helyezésért: 10 pont
2. Előnyben részesítés (maximum 10 pont)
- Hátrányos helyzet 2 pont
- Fogyatékossággal élő 6 pont
- Gyermekét gondozó 6 pont
Csatolandó dokumentumok
A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelje a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok másolatának benyújtásáról minden évben külön szabály rendelkezik.
A felvételhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok (pl. felsőfokú végzettséget
igazoló oklevél) és a többletpontokat igazoló dokumentumok mellett az intézmény a
következő másolat(ok) csatolását kéri:
- felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum (2006 előtt szerzett)
- felsőoktatási tanulmányok igazolása (leckekönyv/oklevél melléklet)
- fogyatékosság igazolása
- gyermekgondozás igazolása
- hátrányos helyzet igazolása
- nyelvvizsgát igazoló dokumentum
- tanulmányi verseny eredményének igazolása (OTDK/TDK igazolás).
Felvételi döntés:
A felvételi eredményéről a jelentkezőket írásban értesítjük az országos felvételi eljárás
lezárása után.
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Bölcsészettudományi Kar) felvételi rendje
A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH)
által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú
és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhetők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
Előzményként elfogadott szakok:
– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar alapképzési szak.
– Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető: a bölcsészettudomány és társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjai.
– Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális
kreditek száma 30 kredit, amelyből nyelvtudomány legalább 10 kredit, irodalomtudomány legalább 10 kredit.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az
adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről
szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a dokumentum
pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.
A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél.
Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, Országos
TDK részvétel igazolása, megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk
igazolása, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolása, a tudományos konferencia előadás igazolása.
A felvételi vizsga:
A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie. A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga
után. A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi menüpont alatt lesz elérhető.
A pontszámítás:
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Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a
többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Felvételi pontok:
– felvételi vizsga (szóbeli, – fordító és tolmács mesterszak esetén írásbeli): 75 pont
– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3)
Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 fogyatékosság: 2 pont
 gyermekgondozás: 1 pont
 hátrányos helyzet: 1 pont
 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
 2. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 2 pont
 3. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
 3. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 3 pont
 tudományos tevékenység: 5 pont (a beküldendő szakmai tevékenység igazolása
alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását,
Országos TDK versenyen való részvétel igazolását.)
A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett
nyelvvizsga esetén jár.
A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar,
ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott
kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre általános felvételi eljárásban
legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év november 30-ig.
Ha a jelentkező új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni.
Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum létszámként megadott
számot.
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MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje
Jelentkezők tájékoztatása
Az Oktatási Hivatal (OH) által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett információkat a kar az alábbiakkal egészíti ki:
 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII.29.) Korm. rend. - alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata
és annak a Gazdaságtudományi Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete) tartalmazza;
 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;
 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei;
 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
A jelentkezéshez javasolt szakok:
 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.
 A bemenethez szükséges 30 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a turizmusvendéglátás, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati,
az üzleti szakoktató alapképzési szak.
 A bemenethez szükséges 30 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá:
azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az
alábbi területekről:
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 8-12 kredit;
- elméleti közgazdaságtani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) területéről 8-12 kredit;
- üzleti szakmai ismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás) területéről 10-14 kredit.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
– a 2006. február 1. előtt szerzett magyar felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet,
– nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
– leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása,
amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (60 kredit) el akar fogadtatni. (A
leckekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk).
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A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”)
megtalálható a kar honlapján Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára.
Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.
A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező
melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
A jelentkezés elfogadása:
A kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a
jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A kar értesíti a jelentkezőt a jelentkezés
elfogadásáról vagy elutasításáról, s határozatában feltünteti az általa elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül felülbírálati kérelemmel élhet, amelyet az egyetem Rektorához címezve, a kar Tanulmányi Osztályára kell írásban benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a kar felvételi szakmai és motivációs beszélgetésre hívja be a jelentkezőt.
A felvételi szakmai és motivációs beszélgetés:
A felvételi szakmai és motivációs beszélgetés két részből áll:
– a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a megítélése (a beszélgetés témakörei a kar honlapján tekinthetők meg),
– a jelentkező motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése.
Pontszámítás:
A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a többlet pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben
kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak szerint történik:
– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél
minősítésének tízszerezése (max. 50 pont)
– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont)
– Többletpontok (max. 10 pont):
 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex
típusú nyelvvizsga - 4 pont
 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komplex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga – 8 pont
 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga – 10 pont
 1. szakirányú OKJ-s végzettség – 5 pont
 2. szakirányú OKJ-s végzettség – 3 pont
 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont
 OTDK különdíj – 5 pont
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kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10
pont
előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:
o hátrányos helyzetért – 4 pont,
o fogyatékossággal élő – 6 pont,
o gyermekgondozás: 6 pont.

Felvételi döntés
A felvételi szakmai és motivációs beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján,
a felvételi döntést a kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkező
írásbeli értesítést kap.
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) MESTERKÉPZÉSI
SZAK
(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezéshez javasolt szakok:
 A teljes 60 kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, továbbá a műszaki képzési területről a
műszaki menedzser, az agrár képzési területről a vidékfejlesztési agrármérnöki,
az informatikus képzési területről a gazdaságinformatikus, valamint az orvosegészségtudomány képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak.
 A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az
alábbi területekről:
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
- közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet- gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaságelmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
- üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, döntéselmélet és
módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
- társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;
- szakmai ismeretek (szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing,
termelésmenedzsment, vezetés és szervezés, kontrolling stratégiai tervezés, emberi
erőforrás menedzsment) területéről 15 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján
a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen A mesterképzésben a hiányzó
krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
A képzésbe való belépés feltétele a mesterképzésbe történő belépéskor előzményként
elfogadott alapfokozat vagy főiskolai szintű végzettség birtokában megszerzett legalább
három, mesterfokozat vagy egyetemi szintű végzettség birtokában megszerzett legalább
kétéves szakmai, vezetői gyakorlat.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
– a 2006. február 1. előtt szerzett magyar felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet,
– nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
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–

leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása,
amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (60 kredit) el akar fogadtatni. (A
leckekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk).

A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”)
megtalálható a kar honlapján Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára.
Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.
A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező
melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
Pontszámítás:
A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a többlet pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben
kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak szerint történik:
– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél
minősítésének tízszerezése (max. 50 pont)
– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont)
– Többletpontok (max. 10 pont):
 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex
típusú nyelvvizsga - 4 pont
 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komplex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga – 8 pont
 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga – 10 pont
 1. szakirányú OKJ-s végzettség – 5 pont
 2. szakirányú OKJ-s végzettség – 3 pont
 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont
 OTDK különdíj – 5 pont
 kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10
pont
 előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:
o hátrányos helyzetért – 4 pont,
o fogyatékossággal élő – 6 pont,
o gyermekgondozás: 6 pont.
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MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Természettudományi és Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban
a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi
Szabályzata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó,
Kari sajátosságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az
előírásokat.
 A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (illetve korábbi
főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája.
 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei.
 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
Jelentkezéshez javasolt szakok:
1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: matematika alapképzési
szak.
2. Feltételekkel elsősorban számításba vehető alapképzési szak: a
természettudomány, a műszaki, az informatika képzési területekről valamennyi
alapképzési szak, a gazdaságtudományok képzési területről a gazdaság- és
pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak.
3. A Felvétel feltételeiben meghatározott kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
1. A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges
minimális kreditek száma 65 kredit az algebra, az analízis, a geometria, a
halmazelmélet, a kombinatorika, a matematikai logika, az operációkutatás, a
számelmélet, a valószínűség-számítás, a statisztika területeiről. Ezen belül
legfeljebb 10 kredit tartalomban beszámíthatók kiterjedt matematikai
apparátusra épülő más tárgyak ismeretkörei is.
2. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai
alapján legalább 50 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől
számított két féléven belül meg kell szerezni. A kreditek a Matematikus
mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe nem számolhatók el.
A felvételi jelentkezéshez az alábbiak igazolása szükséges:
 alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben szerzett oklevél
 többletpont szerzésére jogosító igazolás (C1 (korábban felsőfokú) komplex
(korábban C típusú), vagy második nyelvből tett B2 (korábban középfokú)
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komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga, fogyatékosság, hátrányos helyzet,
gyermekgondozás, OTDK/TDK, szakmai tevékenység)
 a belépéshez szükséges meghatározott kreditek elfogadásához a jelentkező által
beszámítani kívánt tárgyak igazolása (leckekönyv vagy oklevélmelléklet teljes
másolata vagy hiteles tárgyteljesítési igazolás), mely tartalmazza a krediteket, a
kontaktórák számát; valamint a kérdéses tantárgyak tematikája
 a szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér
Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni.
A tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes. A Kar
azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkezők mely
felsőoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja,
hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a
jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s a határozatban feltünteti az
általa elismert, vagy a felvétel után teljesítendő kreditszámot. A jelentkező a határozat
ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához
írásban kell benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a
jelentkezőt.
A felvételi vizsga:
A felvételi vizsga szóban történik. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának,
motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi vizsga
témakörei a Kar/Intézet honlapján megtekinthetők.
Pontszámítás:
Az összesen szerezhető pontok száma 100.
 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az
oklevél minősítésének nyolcszorosa.
 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető.
 A többletpontok száma jogcímenként maximum 5, összesen maximum 10 lehet.
Többletpont szerezhető C1 (korábban felsőfokú), vagy második nyelvből
tett B2 (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú), államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes
tudományos vagy diákköri tevékenységért (max. 5 pont), esélyegyenlőség jogcímén (max. 5 pont).
Felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján a felvételi döntést a Kar
Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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MECHATRONIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Műszaki Kar) felvételi eljárási rendje
1. A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mechatronikai mérnöki alapképzési szak.
A bemenethez a 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a műszaki képzési területről az anyagmérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, a hivatásos repülőgép-vezetői, a
gépészmérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a
vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, a villamosmérnöki, az
ipari termék- és formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, az informatika képzési területről a mérnökinformatikus, az agrár képzési területről mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki.
A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
2. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományi ismeretek (matematika, fizika, mechanika, elektrotechnika)
területéről 20 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek (gazdasági és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány, pszichológia) területéről 10 kredit;
- szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, mechatronikai ismeretekből
villamosságtan, informatika, anyagtudomány és -technológia, méréstechnika és
jelfeldolgozás, irányítástechnika) területéről 40 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben az elsősorban
számításba vehető alapképzési szakon diplomával rendelkező legalább 40 kredittel
[ezen belül gépészeti ismeretekből legalább 10 kredit, villamosságtani ismeretekből
legalább 10 kredit, informatikai ismeretekből legalább 10 kredit, mechatronikai (irányítástechnika) ismeretekből legalább 10 kredit].
A kreditátviteli bizottsága által elfogadott alapképzési oklevéllel rendelkező legalább 50
kredittel rendelkezzen.
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan,
a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
A felvételi eljárás során a mechatronikai mérnök BSc diploma (bármely felsőoktatási
intézmény bármilyen szakirányon) illetve a Debreceni Egyetem karain szerzett gépészmérnöki BSc, villamosmérnöki BSc és mérnök informatikus alap- vagy mesterképzésben szerzett diplomák elismertetése automatikus: (részletek a kari honlapon a felvételizőknek szóló menüpont alatt).
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Minden más esetben (más felsőoktatási intézményben szerzett gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, villamosmérnöki, mérnök informatikus, mezőgazdasági és élelmiszeripari
a gépészmérnöki, energetikai mérnöki BSc oklevél) egyéni elbírálás alapján maximum
30 kredit megszerzését lehet előírni abban az esetben ha a jelölt rendelkezik 40 kredit
BSc vagy más MSc szintű ismerettel, kredittel.
A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata lehetőséget nyújt a hallgatóknak un. „Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés” keretében megszerezni a hiányzó krediteket. A részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés
esetén a hallgató levelező tagozatos hallgatóként, de egyéni ütemezés alapján, a nappali
tagozaton veheti fel a tárgyakat. A képzés befejezését követően a kar a messzerzett ismeretekről, kreditértékről igazolást állít ki.
Felvételi pontok (maximum 90 pont):
- felvételi vizsga: maximum 45 pont (szóbeli és írásbeli)
- tanulmányi átlag az utolsó két félévben: maximum 45 pont (A DE-MK mechatronikai mérnöki alapszakos hallgatói esetén alkalmazható) szerezhető az alábbiak szerint: 2,00-2,99: 10 pont; 3,00-3,49: 20 pont; 3,50-3,99: 30 pont; 4,004,49: 40 pont; 4,50-5,00: 45 pont
vagy
- felvételi vizsga duplázása: 90 pont.
A mechatronikai mérnöki mesterképzési szakra jelentkezőknek a felvételi vizsga pontos
időpontjáról a Kar külön értesítést küld. A felvételi vizsga keretében egy tesztet kell
kitölteni. A teszt során az alapképzettségnek megfelelő részt legalább 80%-ra és még
egy részt legalább 50%-ra kell teljesíteni. Mechatronikai mérnöki alapképzettséggel
rendelkezők esetében valamennyi részt minimum 60%-ra kell teljesíteni.
A teszt alapvetően 3 témakörre épül:
- gépészeti alapfeladatok: elmozdulás, sebesség, gyorsulás, erő, mechanikai munka és teljesítmény számítása; géprajzokon ábrázolt gépelemek felismerése; síkbeli maximum 4 tagú mechanizmusok elmozdulásai, sebesség gyorsulásábrái;
- villamossági alapfeladatok: egyenáramú áramköri kapcsolások aktív és passzív
tagokkal, digitális technikai alapfeladatok;
- informatikai alapfeladatok: valamilyen választott programozási nyelven egyszerű probléma programozása, programrészlet feladatának leírása.
Többletpontok: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
- fogyatékosság: 3 pont
- gyermekgondozás: 4 pont
- hátrányos helyzet: 3 pont
- nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- demonstrátor: 3 pont
- intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
- intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont
- intézményi TDK 3. hely/különdíj: 1 pont
- szakmai folyóiratban megjelenő publikáció, kutatási tevékenység: 2 pont
- nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
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-

OTDK 1-3. hely: 10 pont
szakmai publikáció 1 pont
szakmai tudományos munka: 2 pont

Szakmai és tudományos munka:
Megjelent vagy legalább elfogadott folyóiratcikk vagy konferenciacikk, amelyben a
felvételi vizsgát tevő szerzői hányada legalább 1/3: 2 pont;
Megjelent vagy legalább elfogadott folyóiratcikk vagy konferenciacikk, amelyben a
felvételi vizsgát tevő szerzői hányada kevesebb, mint 1/3: 1 pont;
Szakmai kutatásokban való részvétel, a jelölt alapszakját gondozó tanszék igazolásával: 2 pont.
Csatolandó dokumentumok
A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelje a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok másolatának benyújtásáról minden évben külön szabály rendelkezik.
A felvételhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok (pl. felsőfokú végzettséget
igazoló oklevél) és a többletpontokat igazoló dokumentumok mellett az intézmény a
következő másolat(ok) csatolását kéri:
- felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum (2006 előtt kiállított)
- felsőoktatási tanulmányok igazolása (leckekönyv/oklevél melléklet)
- fogyatékosság igazolása
- gyermekgondozás igazolása
- hátrányos helyzet igazolása
- nyelvvizsgát igazoló dokumentum
- tanulmányi verseny eredményének igazolása (OTDK/TDK igazolás).
Felvételi döntés:
A felvételi eredményéről a jelentkezőket írásban értesítjük az országos felvételi eljárás
lezárása után.
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MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK

(Informatikai Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban (kiegészítésében) a mesterszakra
közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi
főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája;
 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei;
 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
Jelentkezéshez javasolt szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a mérnökinformatikus alapképzési
szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a gazdaságinformatikus, a programtervező informatikus és az üzemmérnök-informatikus alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési
és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Kar elfogad.
A felvétel feltételei:
A mérnökinformatikus alapképzési szakon végzett jelentkezők részére 80 kredit automatikusan elismerésre kerül.
A nem-üzemmérnök-informatikus alapképzésen végzett jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az
alábbi ismeretkörökben:
– természettudományi ismeretek (20 kredit): analízis, algebra, valószínűségszámítás,
matematikai statisztika, fizika;
– gazdasági és humán ismeretek (15 kredit): közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány;
– számításelméleti és programozási ismeretek (15 kredit): számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, szoftver technológia;
– számítógép ismerete (15 kredit): elektronika, digitális technika, mérés- és szabályozástechnika, számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok;
– információs rendszerek ismeretei (15 kredit): adatbázis-kezelés, tudásreprezentáció,
informatikai rendszerek modellezése, analízise, megvalósítása, biztonsági kérdései.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. 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
2

Módosította a 17/B/2022. (VI. 23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2022. június 24-től.
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szerezni. A kreditek megszerzése érdekében a szak által előírt kreditszámon felül fel
kell venni tárgyakat az egyes ismeretkörökben való hiányzó kreditek pótlására. A kreditekkel kapcsolatos kérdésekben az Informatikai Kar Tanulmányi Bizottsága az illetékes.
Az üzemmérnök-informatikus alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez
szükséges kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:
- természettudományi alapismeretek (15 kredit): analízis, algebra, diszkrét matematika,
- gazdasági és humán ismeretek (5 kredit),
- számításelméleti és programozási ismeretek (10 kredit): algoritmuselmélet, szoftvertechnológia),
- informatikai szakmai ismeretek (30 kredit): modellezés, számítógépes grafika és képfeldolgozás, adatbázisok, hálózati ismeretek, mesterséges intelligencia.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet
a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított
két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni.
A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező
mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét.
A jelentkezés elfogadása:
Az Informatikai Kar - Tanulmányi 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, s
határozatában feltünteti az általa elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen
15 napon belül jogorvoslati 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 tematikája a Kar honlapján tekinthető meg. A szóbeli szakmai motivációs elbeszélgetés célja a jelentkező általános tájékozottságának, motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése.
Pontszámítás:
A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak alapján történik.
 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél átlagának/minősítésének nyolcszorozása (max. 40 pont)
 Szóbeli szakmai motivációs elbeszélgetés, amelyre a felvételizőnek max. 2 oldalas,
írott anyagot (motivációs levelet) kell hoznia, melyben a mesterképzésbe való belépési
szándékát indokolja (max. 50 pont)
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 Többletpont (max. 10 pont):
 többletpontok szerezhetők felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint a szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenységért (5-5 pont)
 előnyben részesítés jogcímen (5-5 pont).

118

MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI
SZAK
(Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar) felvételi eljárási
rendje
Jelentkezők tájékoztatása:
A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. rend. –
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata és annak a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási
Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete) tartalmazza;
 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai / egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;
 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja;
A jelentkezéshez javasolt szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki,
a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a kertészmérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak.
-

A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá az
agrár képzési területről a tájrendező és kertépítő mérnöki, az élelmiszermérnöki,
a szőlész-borász mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a vadgazda mérnöki, a földmérő és földrendező mérnöki, az erdőmérnöki, a
műszaki képzési területről a környezetmérnöki, a gépészmérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a műszaki menedzser, a vízügyi üzemeltetési
mérnöki, a természettudomány képzési területről a földtudományi, a környezettan alapképzési szak.

A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá
azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául
szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a természettudományi
ismeretek, a mezőgazdasági ismeretek, a műszaki és szakigazgatási ismeretek területeiről az alábbiak szerint:
- természettudományi ismeretek legalább 10 kredit,
- mezőgazdasági ismeretek legalább 20 kredit,
- műszaki és szakigazgatási ismeretek legalább 10 kredit.
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A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább
40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 40 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,
- leckekönyv fénymásolata,
- nyelvvizsga bizonyítványok másolata
A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy
a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az Egyetem rektorához kell írásban benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai beszélgetésre hívja be a jelentkezőt.
A felvételi szakmai beszélgetés:
A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a
megítélése (a beszélgetés témakörei a Kar honlapján tekinthetők meg).
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 40 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 50 pont
Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
- fogyatékosság: 5 pont
- gyermekgondozás: 5 pont
- hátrányos helyzet: 5 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
- OTDK 1-3. hely: 10 pont.
Felvételi döntés:
A felvételi szakmai beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi
döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkező írásbeli
értesítést kap.
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MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Általános Orvostudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
• a jelentkezéshez – a 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet által előírt – a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;
• a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
A jelentkezéshez javasolt szakok:
- Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológia alapképzési szak
- Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá:
o a természettudomány képzési területről a kémia, a környezettan, a fizika alapképzési szak, az agrár képzési terület alapképzési szakjai, a műszaki képzési területről a biomérnöki, a vegyészmérnöki, az orvos- és egészségtudomány képzési terület
alapképzési szakjai
o valamint azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A fentiekben megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 100 kredit az alábbi területekről:
matematika területéről legalább 6 kredit,
informatika területéről legalább 6 kredit,
fizika területéről legalább 4 kredit,
kémia területéről legalább 20 kredit,
biológia területéről legalább 60 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján
legalább 70 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi folyamat során a következő dokumentumokat kell feltölteni:
- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,
- a többletpontok megszerzéséhez szükséges igazolások (nyelvvizsga bizonyítványok
másolata, TDK és OTDK szereplések igazolása, demonstrátori tevékenység igazolása és egyéb igazolások)
- azon tantárgyak hitelesített, részletes leírása, amelyeket a bemeneti kreditek beszámításnál a jelentkező el akar fogadtatni (tantárgyleírás nem kell a biológia alap-
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szakon, valamint az orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési és
egységes osztatlan szakjain végzettek esetében)
Kreditelismerési eljárás:
Ha a jelentkező nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok valamelyikén szerezte előző diplomáját, úgy az erre vonatkozó leckekönyvkivonat benyújtásával egyben kezdeményezi az ún. kreditelismerési eljárást. Ehhez a felvételizőnek csatolnia kell a beszámítandó tantárgyakat tartalmazó leckekönyv/leckekönyvek
másolatát, megjelölve azokat a tárgyakat, amelyeket be szeretne számíttatni a molekuláris biológia mesterszak felvételi feltételeinek teljesítése céljából.
1. Lehetőség van az előzetes kreditelismerési eljárás kérvényezésére még a felvételi
kérelem beadása előtt. Így a jelentkező a felvételi eljárás kezdeményezése előtt
tisztázhatja, hogy jogosult-e a molekuláris biológia képzés elkezdésére előzetes
tanulmányai alapján, ill. felmérheti, hogy a hiányzó krediteket meg tudja-e szerezni.
2. A felvételi jelentkezések beadását követően a jelentkező beadott dokumentumai
alapján a Tanulmányi Osztály hivatalból lefolytatja a kreditelismerési eljárást. A
szakfelelős előzetes javaslata alapján az Osztott Képzések Tanulmányi és Kreditátviteli Albizottsága döntést hoz arról, hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek, felvehető-e a molekuláris biológia mesterképzési szakra. Az elutasító
döntéséről szóló kreditelismerési határozatot a kar Tanulmányi Osztálya elküldi a
felvételizőnek. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az Általános Orvostudományi Kar dékánjához kell írásban
benyújtania.
A felvételi szakmai beszélgetés:
A Felvételi Vizsgabizottságok előtt zajlik, melyre a jelentkezőnek hoznia kell a felvételi
pontszámítás alapjául szolgáló eredeti dokumentumokat vagy hitelesített másolatokat.
A szóbeli elbeszélgetésre ezeken kívül a felvételizőnek max. 1 oldalas, írott anyagot
(motivációs levelet) kell hoznia, melyben a mesterképzésbe való belépési szándékát
indokolja.
A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező szakmai és általános tájékozottságának,
logikus gondolkodásának és motivációjának felmérése céljából történik az előző diplomájának megfelelő, a molekuláris biológiával kapcsolatos alapozó témakörök ismeretanyagából. A témakörök a szak honlapján megtalálhatóak. A Tanulmányi Osztály elektronikus értesítőt küld a szóbeli elbeszélgetés időpontjáról.
A pontszámítás módja:
A jelentkezők teljesítményét az Intézmény 100 pontos rendszerben értékeli. A pontszámítás módja az alábbiak szerint történik:
- A bemeneti feltételként meghatározott alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének tízszerese
(maximum 50 pont).
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Szóbeli elbeszélgetés a kar honlapján közzétett témakörökből, a jelölt szakmai tájékozottságának és motivációjának felmérésére. A szóbeli elbeszélgetés során maximum 40 pont szerezhető.
Többletpontok címén maximum 10 pont szerezhető.

Többletpontok odaítélésének szabályai a felvételi eljárásban:
- igazolt OTDK szereplés (előadás és pályamunka): 5 pont
- igazolt TDK szereplés (előadás és pályamunka): 3 pont
- igazolt demonstrátori tevékenység: 5 pont
- további államilag elismert vagy azzal egyenértékű általános nyelvi középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga: 5 pont
- államilag elismert vagy azzal egyenértékű általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex
típusú nyelvvizsga: 8 pont
- kiemelkedő szakmai tevékenység (közlemény, szakmai ösztöndíj): 10 pont
- előnyben részesítés jogcímén max. 5 pont. Az előnyben részesítés jogcímén adható
pontszámok megítélése nem a felsőoktatási intézmény feladatkörébe tartozik.
Felvételi bizottságok:
Mesterképzésben a felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátására a Kar Felvételi
Bizottságot, illetve Felvételi Vizsgáztató Bizottságokat hoz létre. A bizottságok elnökeit és tagjait az Általános Orvostudományi Kar dékánja kéri fel.
A felvételi döntés:
A felvételizők teljesítményét a Felvételi Vizsgáztató Bizottság értékeli és pontozza. A
felvételi szakmai beszélgetést folytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi döntést
a Kar felvételi Bizottsága hozza meg.
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MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Műszaki Kar) felvételi eljárási rendje
1. A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki menedzser alapképzési
szak.
A bemenethez a 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető továbbá: a műszaki, az informatika és a gazdaságtudományok képzési területek
alapképzési szakjai, az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak.
A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, biológia;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan,
környezetmenedzsement, minőségbiztosítás, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány;
- szakmai ismeretek (20 kredit): műszaki ábrázolás, gépek, szerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási és jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek a műszaki, technológiai és a menedzsment, gazdálkodási szakterületekről.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. 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 felvételi pontok számítása:
Oklevél minősítése
Az oklevél minősítése szorozva 6-tal, maximum 30 pont lehet.
Motivációs beszélgetés
A motivációs beszélgetés során a felvételi bizottság meg kíván győződni a jelentkező
szakkal kapcsolatos szándékairól, s arról is, hogy mennyire ismeri azt a szakmai közeget, amelybe a diploma megszerzése után be kíván illeszkedni. A szerezhető pontszám
maximuma 40 pont lehet.
Többletpontok
A többletpontokból összesen maximum 30 pontot lehet szerezni:
1. Teljesítményért adható többletpontok:
- nyelvtudásért (maximum 2 nyelvvizsgáért): a második vagy harmadik középfokú (B2) komplex (korábban középfokú C) vagy felsőfokú (C1) komplex (korábban felsőfokú C) típusú EU-s vagy orosz nyelvvizsgáért adható többlet-pont.
Középfokú (B2) komplex 5 pont, felsőfokú (C1) komplex 10 pont.
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OTDK/TDK konferencián elért 1-3. helyezésért: 10 pont
Előnyben részesítés (maximum 10 pont)
- Hátrányos helyzet 2 pont
- Fogyatékossággal élő 6 pont
- Gyermekét gondozó 6 pont
-

2.

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelje a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok
másolatának benyújtásáról minden évben külön szabály rendelkezik.
A felvételhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok (pl. felsőfokú végzettséget
igazoló oklevél) és a többletpontokat igazoló dokumentumok mellett az intézmény a
következő másolat(ok) csatolását kéri:
- felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum (2006 előtt kiállított)
- felsőoktatási tanulmányok igazolása (leckekönyv/oklevél melléklet)
- fogyatékosság igazolása
- gyermekgondozás igazolása
- hátrányos helyzet igazolása
- nyelvvizsgát igazoló dokumentum
- tanulmányi verseny eredményének igazolása (OTDK/TDK igazolás).
Felvételi döntés:
A felvételi eredményéről a jelentkezőket írásban értesítjük az országos felvételi eljárás
lezárása után.
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NÉMET NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Bölcsészettudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH)
által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú
és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhetők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
Előzményként elfogadott szakok:
– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: germanisztika alapképzési
szak német szakiránya, germanisztika alapképzési szak német nemzetiségi szakiránya és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű német nyelv és irodalom szak, főiskolai szintű német nemzetiségi nyelv és irodalom
szak, német nyelvtanár (nemzetiségi) szak.
– Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való belépés minimális feltételei:
A német vagy német nemzetiségi szakiránytól eltérő korábbi germanisztika alapképzési
tanulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges a korábbi tanulmányok alapján a germanisztika alapképzési
szak német vagy nemzetiségi német szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből. Továbbá felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél német nyelvből.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az
adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről
szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a dokumentum
pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.
A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél.
Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, Országos
TDK részvétel igazolása, megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk
igazolása, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolása, a tudományos konferencia előadás igazolása.
A felvételi vizsga:
A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie. A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga
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után. A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi menüpont alatt lesz elérhető.
A pontszámítás:
Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a
többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Felvételi pontok:
– felvételi vizsga (szóbeli, – fordító és tolmács mesterszak esetén írásbeli): 75 pont
– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3)
Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 fogyatékosság: 2 pont
 gyermekgondozás: 1 pont
 hátrányos helyzet: 1 pont
 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
 2. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 2 pont
 3. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
 3. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 3 pont
 tudományos tevékenység: 5 pont (a beküldendő szakmai tevékenység igazolása
alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását,
Országos TDK versenyen való részvétel igazolását.)
A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett
nyelvvizsga esetén jár.
A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar,
ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott
kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre általános felvételi eljárásban
legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év november 30-ig.
Ha a jelentkező új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni.
Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum létszámként megadott
számot.
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NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje
Jelentkezők tájékoztatása
Az Oktatási Hivatal (OH) által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett információkat a kar az alábbiakkal egészíti ki:
 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII.29.) Korm. rend. - alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata
és annak a Gazdaságtudományi Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete) tartalmazza;
 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;
 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei;
 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja;
A jelentkezéshez javasolt szakok:
 A teljes 45 kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.
 A bemenethez szükséges 45 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és
menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a pénzügy
és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, valamint a társadalomtudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak.
 A bemenethez szükséges 45 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok az alapképzési és mester képzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 45 kredit az alábbi területekről:
- közgazdasági és módszertani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi
gazdaságtan, gazdaságelmélet, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságpolitika, matematika, statisztika, informatika) területéről legalább 18 kredit;
- üzleti alapismeretek (pénzügytan, vállalati pénzügyek, vállalati gazdaságtan, marketing, számvitel, vezetés és szervezés, emberi erőforrás gazdálkodás) területéről legalább
12 kredit;
- szakmai ismeretek területéről legalább 15 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 15 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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A mesterképzési szak angol nyelvű képzésére történő felvétel feltétele, hogy angol
nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgával rendelkezzen a jelentkező.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
– a 2006. február 1. előtt szerzett magyar felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet,
– nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
– leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása,
amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (60 kredit) el akar fogadtatni. (A
leckekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk).
A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”)
megtalálható a kar honlapján Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára.
Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.
A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező
melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
Pontszámítás:
A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a többlet pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben
kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak szerint történik:
– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél
minősítésének tízszerezése (max. 50 pont)
– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont)
– Többletpontok (max. 10 pont):
 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex
típusú nyelvvizsga - 4 pont
 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komplex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga – 8 pont
 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga – 10 pont
 1. szakirányú OKJ-s végzettség – 5 pont
 2. szakirányú OKJ-s végzettség – 3 pont
 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont
 OTDK különdíj – 5 pont
 kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10
pont
 előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:
o hátrányos helyzetért – 4 pont,
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o
o

fogyatékossággal élő – 6 pont,
gyermekgondozás: 6 pont.
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NÉPEGÉSZSÉGÜGYI MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Népegészségügyi Kar) felvételi eljárási rendje
Készült a 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól előírásai alapján.
A jelentkezők tájékoztatása:
Az Oktatási Hivatal (OH) minden évben megjelenteti Felsőoktatási felvételi tájékoztatóját, melyben a népegészségügyi mesterszakra vonatkozóan megjelenik:

a jelentkezés, illetve a felvétel feltételéül meghatározott, alapszakokon megszerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek megjelölése;

felvehető keretszám (államilag finanszírozott és költségtérítéses képzési formák);

az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei;

az intézményi szabályzatban (Debreceni Egyetem felvételi szabályzata és annak
a Népegészségügyi Karra vonatkozó, kari sajátosságokat tartalmazó melléklete)
meghatározott felvételi feltételek, követelmények köre, ezek figyelembevételének módja, feltételei;
Jelentkezés felvételi eljárásra:
A felvételi kérelmet az OH által előállított és forgalmazott nyomtatványon (postai
úton), illetve az OH által működtetett informatikai rendszer segítségével kitöltött
elektronikus nyomtatványon (postai vagy elektronikus úton) lehet benyújtani.
Az OH a felsőoktatási intézmény számára elérhetővé teszi a pályázók személyi és
elérhetőségi adatait, valamint a kérelmek elbírálásához szükséges adatokat.
A népegészségügyi mesterképzés egyes szakirányaira történő jelentkezés/felvétel
feltételeként előírt, alapszakokon megszerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek felsorolása:
Választható
irány

szak-

Népegészségügyi
felügyelő
Epidemiológia

Belépési
előzményként
teljes kreditérték beszámításával
Főiskolai szintű közegészségügyi és járványügyi felügyelő
Főiskolai szintű közegészségügyi és járványügyi felügyelő, főiskolai szintű védőnő

Környezet- és foglalkozás-egészségügyi

Főiskolai szintű közegészségügyi és járványügyi felügyelő, főiskolai szintű védőnő

Egészségfejlesztés

Főiskolai szintű közegész-

Belépési előzményként meghatározott kreditek
teljesítésével az alábbi szakokon (illetve az alábbiakkal egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű
alapképzési szakokon) szerzett oklevél
Orvos- és egészségtudományi, természettudományi és
informatikai képzési területek alapszakai; valamint
állatorvos, környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnök, szociológus,
bio-, környezet- és vegyészmérnök
Orvos- és egészségtudományi, természettudományi
képzési területek alapszakai, valamint társadalomismereti és szociális képzési ágak alapszakai, élelmiszermérnök, kertészmérnök, környezetgazdálkodási
agrármérnök, természetvédelmi mérnök, vadgazda
mérnök, bio-, környezet- és vegyészmérnök
Orvos- és egészségtudományi,
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Választható
irány

szak-

Belépési
előzményként
teljes kreditérték beszámításával
ségügyi és járványügyi felügyelő, főiskolai szintű védőnő

Belépési előzményként meghatározott kreditek
teljesítésével az alábbi szakokon (illetve az alábbiakkal egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű
alapképzési szakokon) szerzett oklevél
társadalomtudományi alapszakok; sporttudományi,
jogi és igazgatási,
gazdaságtudományi képzések alapszakai;
magyar, történelem, modern filológia, pedagógia, és
pszichológia, szabad bölcsészet képzési ágak alapszakai;
pedagógusképzés alapszakai

A Népegészségügyi Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét.
A jelentkezés elfogadása
A felvételi eljárási rend kritériumainak eleget tevő jelentkezőt a kreditelismerési eljárás eredményéről és a szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontjáról az intézmény
írásban tájékoztatja.
A felvételin szalmai elbeszélgetés
Rövid szakmai elbeszélgetés a pontszámítás alatt leírtaknak megfelelően.
Pontszámítás:
A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak alapján történik.
 A mesterképzési szakok felvételi eljárása során a jelentkező teljesítményét pontozásos rendszerben kell értékelni a felvételi teljesítményért és a többletteljesítményért kapható maximális pontszám meghatározásával, amelyek összege legfeljebb
100 pont. A jelentkező teljesítményét a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzése és
a többletpontok hozzáadása alapján kell kiszámítani, melyről a jelentkező a szóbeli felvétel elbeszélgetés során, az eredmény közlését követően nyilatkozik.
 Többletpont (max. 10 pont):
 többletpont szerezhető felsőfokú nyelvvizsgáért (5 pont), vagy második középfokú nyelvvizsgáért (5 pont), valamint a szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenységért (5 pont).
 előnyben részesítés jogcímen maximum 5 többletpont adható: hátrányos helyzetűeknek (5 pont), fogyatékossággal élőknek (5 pont), gyermekét gondozóknak (5
pont).
A felvételi döntés:
A felvételi döntést az Egyetem a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig
meghozza. Az Egyetem a jelentkező felvételéről szakonként, intézményi rangsor
alapján, ponthatár alkalmazásával dönt. Az Egyetem figyelembe veszi az intézménybe felvehető államilag támogatott létszáMKeretet. Ponthatár alatti eredménynyel senki nem vehető fel; kötelező felvenni azt, aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta.
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Az Egyetem a felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló döntését írásban közli a
jelentkezővel.
A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a felsőoktatási felvételi eljárásról
szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.
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NÉPRAJZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Bölcsészettudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH)
által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú
és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhetők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
Előzményként elfogadott szakok:
– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: néprajz alapképzési szak.
– Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális
kreditek száma legalább 50 kredit a folklorisztika, anyagi kultúra, társadalomnéprajz,
kulturális antropológia, vallástudomány, művelődéstörténet ismeretköreiből.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az
adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről
szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a dokumentum
pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.
A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél.
Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, Országos
TDK részvétel igazolása, megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk
igazolása, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolása, a tudományos konferencia előadás igazolása.
A felvételi vizsga:
A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie. A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga
után. A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi menüpont alatt lesz elérhető.
A pontszámítás:
Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a
többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Felvételi pontok:
– felvételi vizsga (szóbeli, – fordító és tolmács mesterszak esetén írásbeli): 75 pont
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– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3)
Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 fogyatékosság: 2 pont
 gyermekgondozás: 1 pont
 hátrányos helyzet: 1 pont
 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
 2. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 2 pont
 3. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
 3. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 3 pont
 tudományos tevékenység: 5 pont (a beküldendő szakmai tevékenység igazolása
alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását,
Országos TDK versenyen való részvétel igazolását.)
A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett
nyelvvizsga esetén jár.
A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar,
ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott
kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre általános felvételi eljárásban
legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év november 30-ig.
Ha a jelentkező új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni.
Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum létszámként megadott
számot.
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NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Bölcsészettudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH)
által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú
és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhetők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
Előzményként elfogadott szakok:
– Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a pedagógia, az andragógia, a
közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési
szak.
– A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehetők azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális
kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia,
jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az
adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről
szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a dokumentum
pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.
A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél.
Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, Országos
TDK részvétel igazolása, megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk
igazolása, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolása, a tudományos konferencia előadás igazolása.
A felvételi vizsga:
A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie. A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga
után. A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi menüpont alatt lesz elérhető.
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A pontszámítás:
Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a
többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Felvételi pontok:
– felvételi vizsga (szóbeli, – fordító és tolmács mesterszak esetén írásbeli): 75 pont
– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3)
Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 fogyatékosság: 2 pont
 gyermekgondozás: 1 pont
 hátrányos helyzet: 1 pont
 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
 2. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 2 pont
 3. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
 3. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 3 pont
 tudományos tevékenység: 5 pont (a beküldendő szakmai tevékenység igazolása
alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását,
Országos TDK versenyen való részvétel igazolását.)
A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett
nyelvvizsga esetén jár.
A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar,
ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott
kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre általános felvételi eljárásban
legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év november 30-ig.
Ha a jelentkező új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni.
Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum létszámként megadott
számot.
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NÖVÉNYORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar) felvételi eljárási
rendje
Jelentkezők tájékoztatása
A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rend. –
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata és annak a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási
Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete) tartalmazza;
 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai / egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;
 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja;
A jelentkezéshez javasolt szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki, a
növénytermesztő mérnöki, a kertészmérnöki, az erdőmérnöki alapképzési szak.
A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető az
agrár képzési területről a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki, valamint környezetgazdálkodási agrármérnöki, természettudomány képzési területről a biológia, a kémia, műszaki képzési területről a vegyészmérnöki alapképzési szak.
A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok
az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
A hallgatónak a korábbi tanulmányaiból növénytermesztés, kertészeti termesztés,
növényvédelem, műszaki ismeretek, gazdasági ismeretek témakörökből elismerhető
legyen legalább 60 kredit.
A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb
további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,
- leckekönyv fénymásolata,
- nyelvvizsga bizonyítványok másolata
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A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy
a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az Egyetem rektorához kell írásban benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai beszélgetésre hívja be a jelentkezőt.
A felvételi szakmai beszélgetés:
A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a
megítélése (a beszélgetés témakörei a Kar honlapján tekinthetők meg).
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 40 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 50 pont
Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
- fogyatékosság: 5 pont
- gyermekgondozás: 5 pont
- hátrányos helyzet: 5 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
- OTDK 1-3. hely: 10 pont.
Felvételi döntés:
A felvételi szakmai beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi
döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkező írásbeli
értesítést kap.
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NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar) felvételi eljárási
rendje
Jelentkezők tájékoztatása:
A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
• a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 432/2012. (XII. 29.) Korm. rend. –
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata és annak a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási
Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete) tartalmazza;
• a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai / egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;
• a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja;
A jelentkezéshez javasolt szakok:
- Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági mérnöki,
a növénytermesztő mérnöki alapképzési szak.- A bemenethez szükséges 60
kredit teljesítésével számításba vehető alapképzési szakok:
a vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki,
a mezőgazdasági szakoktató, a kertészmérnöki, a szőlész-borász mérnöki, a természetvédelmi mérnöki alapképzési szak.
- A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint
szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit az alábbiak szerint:
- természettudományi ismeretek 18-20 kredit;
- élettani és biokémiai ismeretek 15 kredit;
- mezőgazdasági ismeretek 18-20 kredit;
- gazdasági és gazdálkodási ismeretek 15 kredit;
- műszaki és jogi ismeretek 15 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény
előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,
- leckekönyv fénymásolata,
- nyelvvizsga bizonyítványok másolata
A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező
melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
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A jelentkezés elfogadása:
A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a
jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelentkezés
elfogadásáról vagy elutasításáról. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az Egyetem rektorához kell írásban benyújtania. A
jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai beszélgetésre hívja be a jelentkezőt.
A felvételi szakmai beszélgetés:
A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a megítélése (a beszélgetés témakörei a Kar honlapján tekinthetők meg).
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 40 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 50 pont
Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
- fogyatékosság: 5 pont
- gyermekgondozás: 5 pont
- hátrányos helyzet: 5 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
- OTDK 1-3. hely: 10 pont.
Felvételi döntés
A felvételi szakmai beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi
döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkező írásbeli értesítést kap.
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OSZTATLAN TANÁRI KÉPZÉS - TESTNEVELŐ TANÁR
(Természettudományi és Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
a) A felvételi tájékoztatóban megjelenő elérhetőség: 4032 Debrecen, Egyetem tér
1.Telefon: (52) 512-900/63201 E-mail: saghy.annamaria@sport.unideb.hu
b) Folyamatos tájékoztatás az intézeti honlapon: https://sportsci.unideb.hu/
A felvétel feltételei:
Az aktuális felvételi eljárásnak a Felsőoktatási felvételi tájékoztatójában előírt feltételeinek meg kell felelni (érettségi követelmények, nyelvvizsga követelmények).
A felvétel további feltétele a testnevelés gyakorlati felvételi vizsga teljesítése. Ennek fő
részét képező gyakorlati tárgyak (sportjátékok, atlétika, torna, úszás, küzdősportok)
sikeres teljesítéséhez a sportos háttér, a megfelelő fizikai felkészültség elengedhetetlen.
Szintén a vizsga része a biológia írásbeli felvételi, ami biológia tárgyból középiskolában
oktatott humánbiológiai ismeretek alapján összeállított írásbeli teszt.
A testnevelés gyakorlati felvételi vizsgán való részvétel feltétele a vizsga napján érvényes (sport)orvosi igazolás bemutatása, a képzés elvégzéséhez elengedhetetlen, megfelelő egészségügyi állapotról.
A korábbi években teljesített felvételi vizsga NEM fogadható el.
A gyakorlati felvételi vizsgától való igazolt távolmaradás esetén újabb alkalmat biztosítunk.
A részletes vizsgakövetelmények megtalálhatók az Intézmény honlapján:
https://sportsci.unideb.hu/
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt időpontig kell benyújtani. Az
ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók a tájékoztató „A benyújtandó dokumentumokról” c. fejezetében.
Pontszámítás:
A pontszámítás alapja a gyakorlati felvételi vizsgán szerzett maximum 100 pont, mely a
200 pontos felvételi vizsgaanyag pontszámából kerül kialakításra. Testnevelőgyógytestnevelő szakpárban ez duplázódik, maximum 200 pont. Az összpontszám kizárólag a felvételi vizsga teljesítménye alapján állapítható meg. A felvételi vizsga során
többletpont – az érettségi többletpontokat ide nem értve – semmilyen jogcímen nem
adható.
Bármely tudásterületen –biológia írásbeli, sportjátékok, atlétika, torna, úszás, küzdősportok –elért „0” pontszám kizárja a sikeres felvételi lehetőségét.
A testnevelés gyakorlati felvételi vizsga elektronikus felvételi rendszerben rögzített
eredménye, az elért pontszám.
A felvételi döntés:
A gyakorlati felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslata alapján felvételi döntést a
Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az országos
felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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OSZTATLAN TANÁRI KÉPZÉS - ZENETANÁR ÉS ZENEMŰVÉSZ TANÁR
SZAKOK
(Zeneművészeti Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
A szakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban, valamint a
Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) történik.
Zenetanár szakirányok:
zongoratanár
orgonatanár
gitártanár
hegedűtanár
mélyhegedűtanár
gordonkatanár
gordontanár
fuvolatanár
furulyatanár
oboatanár
klarinéttanár
szaxofontanár
fagott-tanár
kürttanár
trombitatanár
harsonatanár
tubatanár
ütőhangszertanár
magánénektanár
egyházzenetanár
zeneismeret-tanár
ének-zene tanár
Zeneművésztanár szakirányok:
egyházzeneművész-tanár (egyházzene-kóruskarnagy),
egyházzeneművész-tanár (egyházzene-orgonaművész),
zeneelmélet-tanár,
kóruskarnagyművész-tanár,
ének-zene művésztanár
A felvétel feltételei:
A hangszeres és magánénektanár szakirányokhoz kapcsolódó felvételi eljárásban sorrend szerint legelső a főtárgy(ak) vizsgája. A felvételi vizsga akkor folytatható, ha a
főtárgy pontszám eléri a legalább 150 pontot. A minimum 150 pontot elérők azonosítóját a Kar a lezajlott felvételi vizsgák befejezését követően teszi közzé.
Az a jelentkező, akinek az összpontszáma nem éri el a legalább 150 pontot, kiesik a
felvehetők köréből.
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A hangszeres és magánénektanár felvételi vizsgákhoz kapcsolódó kiegészítő tárgyak
alkalmassági vizsgáján (szolfézs, zeneelmélet és zongora) az értékelés megfelelt/nem
felelt meg. Eredményes gyakorlati (főtárgy) vizsga esetén sem vehető fel az a hallgató,
aki az alkalmassági vizsgán „nem felelt meg” értékelést kap.
A zeneismeret-tanár, ének-zene tanár, egyházzene-tanár, zeneelmélet-tanár, ének-zene
művésztanár, kóruskarnagyművész-tanár és egyházzeneművész-tanár szakokon a főtárgy gyakorlati vizsga elemei: szolfézs, zeneelmélet, ének, népzene, zongora és zeneirodalom.
Az egyházzene-tanár és az egyházzene-művésztanár szakirányokon a fentiek kiegészülnek egy egyházzenei gyakorlati vizsgával, továbbá az egyházzeneművész-tanár (egyházzene-orgonaművész) szakirányhoz orgona felvételi vizsgaelem, az egyházzenekóruskarnagy szakirányhoz karvezetés vizsgaelem kapcsolódik.
A kóruskarnagyművész-tanár szakirányon a főtárgy gyakorlati vizsga elemei vezénylési
vizsgaelemmel egészülnek ki.
A zeneelmélet-tanár, ének-zene művésztanár, kóruskarnagyművész-tanár és egyházzeneművész-tanár szakirányokon (5+1 éves képzés) a jelentkezőktől a felvételi feladatok
magasabb szintű teljesítését várjuk.
Az a jelentkező, akinek az összpontszáma nem éri el legalább a 150 pontot, kiesik a
felvehetők köréből.
A felvételi vizsgák bármely részeleméről való távolmaradás a felsőoktatási felvételi
eljárásból való kizárást vonja maga után. A főtárgy felvételi vizsgák különeljárási díja 4
000 Ft.
A zeneművészeti osztatlan tanár szakok felvételi vizsgakövetelményei megtalálhatók a
Kar honlapján: www.music.unideb.hu
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt időpontig kell benyújtani. Az
ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.
Pontszámítás:
A pontszámítás alapja a gyakorlati vizsgán szerzett maximum 200 pont, melynek megkettőzésével jön létre az összpontszám. A felvételi összpontszám kizárólag a felvételi
teljesítmény alapján állapítható meg. A Zeneművészeti Kar a felvételi eljárás során
többletpontot semmilyen jogcímen nem ad.
A felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A felvételi
döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az
országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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OSZTATLAN TANÁRI KÉPZÉS - KÖZISMERETI ÉNEK-ZENE TANÁR
SZAK
(Zeneművészeti Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
Az alapképzési szakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban, valamint a Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) történik.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát
haladéktalanul, legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt
időpontig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók
Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.
A felvétel feltételei:
A közismereti ének-zene tanár szakon a főtárgy gyakorlati vizsga elemei:
szolfézs, zeneelmélet, ének, népzene, zongora és zeneirodalom.
Annak a jelentkezőnek, akinek a közismereti ének-zene tanár szak gyakorlati vizsgájának összpontszáma nem éri el a 100 pontot, felvétele nem javasolt.
A felvételi vizsgák bármely részeleméről való távolmaradás a felsőoktatási
felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után. A főtárgy felvételi vizsgák különeljárási díja 4 000 Ft.
A szak felvételi vizsgakövetelményei megtalálhatók az Intézmény honlapján:
www.music.unideb.hu
Pontszámítás:
A pontszámítás alapja a gyakorlati vizsgán szerzett maximum 100 pont,
melynek meg- kettőzésével jön létre az összpontszám. A felvételi
összpontszám kizárólag a felvételi teljesítmény alapján állapítható meg. A
Zeneművészeti Kar a felvételi eljárás során többletpontot semmilyen jogcímen nem ad.
A felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A felvételi döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők
az elért eredményekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi
rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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3

PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK

(Informatikai Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban (kiegészítésében) a mesterszakra
közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi
főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája;
 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei;
 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja;
Jelentkezéshez javasolt szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az üzemmérnökinformatikus alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési
és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Kar elfogad.
A felvétel feltételei:
A gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus alapképzési szakokon végzett jelentkezők részére 60 kredit automatikusan elismerésre kerül.
A nem üzemmérnök-informatikus alapképzési szakról jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése
alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi
ismeretkörökben:
– matematika és számítástudomány (30 kredit);
– informatika 30 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. 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.
Az üzemmérnök-informatikus oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési
ciklusba való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:
– matematika és számítástudomány (30 kredit): analízis, algebra, diszkrét matematika,
algoritmuselmélet, valószínűségszámítás, statisztika;
3
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– számításelméleti és programozási ismeretek (10 kredit): algoritmuselmélet, szoftvertechnológia;
– informatikai szakmai ismeretek (20 kredit): modellezés, számítógépi grafika és képfeldolgozás, adatbázisok, hálózati ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet
a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított
két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint meg kell szerezni
Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni. A
Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező
mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét.
A jelentkezés elfogadása:
Az Informatikai Kar - Tanulmányi 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, s
határozatában feltünteti az általa elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen
15 napon belül jogorvoslati 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 tematikája a Kar honlapján tekinthető meg.
A szóbeli szakmai motivációs elbeszélgetés célja a jelentkező általános tájékozottságának, motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése.
Pontszámítás:
A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak alapján történik.
 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél átlagának/minősítésének nyolcszorozása (max. 40 pont)
 Szóbeli szakmai motivációs elbeszélgetés, amelyre a felvételizőnek max. 2 oldalas,
írott anyagot (motivációs levelet) kell hoznia, melyben a mesterképzésbe való belépési
szándékát indokolja (max. 50 pont)
 Többletpont (max. 10 pont):
 többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint a
szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenységért (5-5 pont)
 előnyben részesítés jogcímen - fogyatékosság, gyermekgondozás, hátrányos helyzet (5-5 pont).
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PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Bölcsészettudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH)
által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú
és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhetők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
Előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a pszichológia alapképzési szak.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az
adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről
szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a dokumentum
pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.
A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél.
Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, Országos
TDK részvétel igazolása, megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk
igazolása, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolása, a tudományos konferencia előadás igazolása.
A felvételi vizsga:
A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie. A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga
után. A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi menüpont alatt lesz elérhető.
A pontszámítás:
Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a
többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Felvételi pontok:
– felvételi vizsga (szóbeli, – fordító és tolmács mesterszak esetén írásbeli): 75 pont
– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3)
Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 fogyatékosság: 2 pont
 gyermekgondozás: 1 pont
 hátrányos helyzet: 1 pont
 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
 2. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 2 pont
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 3. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
 3. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 3 pont
 tudományos tevékenység: 5 pont (a beküldendő szakmai tevékenység igazolása
alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását,
Országos TDK versenyen való részvétel igazolását.)
A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett
nyelvvizsga esetén jár.
A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar,
ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott
kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre általános felvételi eljárásban
legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év november 30-ig.
Ha a jelentkező új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni.
Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum létszámként megadott
számot.
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SPORTKÖZGAZDÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje
Jelentkezők tájékoztatása
Az Oktatási Hivatal (OH) által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett információkat a kar az alábbiakkal egészíti ki:
 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII.29.) Korm. rend. - alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata
és annak a Gazdaságtudományi Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete) tartalmazza;
 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;
 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei;
 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
A jelentkezéshez javasolt szakok:
 A teljes 30 kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdaságtudományok képzési terület üzleti alapképzési szakjai, valamint az informatika képzési
területről a gazdaságinformatikus alapképzési szak.
 A bemenethez szükséges 30 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: a sporttudomány képzési területről a sportszervező, a
rekreációszervezés és egészségfejlesztés, valamint a sport- és rekreációszervezés
alapképzési szak, a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, a
gazdaságelemzés alapképzési szak.
 A bemenethez szükséges 30 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az
alábbi területekről:
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika) területéről 8 kredit;
- elméleti gazdaságtani ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan) területéről 10 kredit;
- egységes üzleti alapozó ismeretek (marketing, gazdasági jog, vállalat-gazdaságtan,
számvitel, vállalati pénzügy) területéről 12 kredit.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
– a 2006. február 1. előtt szerzett magyar felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet,
– nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
– leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása,
amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (60 kredit) el akar fogadtatni. (A

150

leckekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk).
A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”)
megtalálható a kar honlapján Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára.
Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.
A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező
melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
A jelentkezés elfogadása:
A kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a
jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A kar értesíti a jelentkezőt a jelentkezés
elfogadásáról vagy elutasításáról, s határozatában feltünteti az általa elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül felülbírálati kérelemmel élhet, amelyet az egyetem Rektorához címezve, a kar Tanulmányi Osztályára kell írásban benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a kar felvételi szakmai és motivációs beszélgetésre hívja be a jelentkezőt.
A felvételi szakmai és motivációs beszélgetés:
A felvételi szakmai és motivációs beszélgetés két részből áll:
– a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a megítélése (a beszélgetés témakörei a kar honlapján tekinthetők meg),
– a jelentkező motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése.
Pontszámítás:
A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a többlet pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben
kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak szerint történik:
– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél
minősítésének tízszerezése (max. 50 pont)
– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont)
– Többletpontok (max. 10 pont):
 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex
típusú nyelvvizsga - 4 pont
 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komplex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga – 8 pont
 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga – 10 pont
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1. szakirányú OKJ-s végzettség – 5 pont
2. szakirányú OKJ-s végzettség – 3 pont
OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont
OTDK különdíj – 5 pont
kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10
pont
előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:
o hátrányos helyzetért – 4 pont,
o fogyatékossággal élő – 6 pont,
o gyermekgondozás: 6 pont.

Felvételi döntés
A felvételi szakmai és motivációs beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján,
a felvételi döntést a kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkező
írásbeli értesítést kap.
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SPORTMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Műszaki Kar) felvételi eljárási rendje
1.A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki, a mechatronikai
mérnöki alapképzési szak
1.1 A bemenethez a 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a műszaki képzési terület, a sporttudomány képzési
terület és az orvos- és egészségtudomány képzési terület alapképzési szakjai.
1.2 A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá
azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
2.A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az
alábbi területekről:
- természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan) területéről 20 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalom- és sporttudomány) területéről 10 kredit;
- szakmai ismeretek (általános géptan, elektrotechnika, gépszerkesztés alapjai,
CAD/CAM alapjai, gépelemek, gépészmérnöki alapismeretek, fémek technológiája, polimer anyagtudomány és technológia, gépgyártástechnológia, informatikai rendszerek, mérés és jelfeldolgozás, irányítástechnika, minőségbiztosítás,
környezetipar, anatómia, élettan, biomechanikai alapismeretek) területéről 40
kredit.
Az 1.1. pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel jelentkező legalább 40
kredittel rendelkezzen.
Az 1.2. pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel rendelkező legalább 50
kredittel rendelkezzen.
A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
Oklevél minősítése
Az oklevél minősítése szorozva 6-tal, maximum 30 pont lehet.
Motivációs beszélgetés
A motivációs beszélgetés során a felvételi bizottság meg kíván győződni a jelentkező
szakkal kapcsolatos szándékairól, s arról is, hogy mennyire ismeri azt a szakmai közeget, amelybe a diploma megszerzése után be kíván illeszkedni. A szerezhető pontszám
maximuma 40 pont lehet.
Többletpontok
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A többletpontokból összesen maximum 30 pontot lehet szerezni:
1. Teljesítményért adható többletpontok:
- nyelvtudásért (maximum 2 nyelvvizsgáért): a második vagy harmadik középfokú (B2) komplex (korábban középfokú C) vagy felsőfokú (C1) komplex (korábban felsőfokú C) típusú EU-s vagy orosz nyelvvizsgáért adható többlet-pont.
Középfokú (B2) komplex 5 pont, felsőfokú (C1) komplex 10 pont.
- OTDK/TDK konferencián elért 1-3. helyezésért: 10 pont
2. Előnyben részesítés (maximum 10 pont)
- Hátrányos helyzet 2 pont
- Fogyatékossággal élő 6 pont
- Gyermekét gondozó 6 pont
Csatolandó dokumentumok
A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelje a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok
másolatának benyújtásáról minden évben külön szabály rendelkezik.
A felvételhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok (pl. felsőfokú végzettséget
igazoló oklevél) és a többletpontokat igazoló dokumentumok mellett az intézmény a
következő másolat(ok) csatolását kéri:
- felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum (2006 előtt kiállított)
- felsőoktatási tanulmányok igazolása (leckekönyv/oklevél melléklet)
- fogyatékosság igazolása
- gyermekgondozás igazolása
- hátrányos helyzet igazolása
- nyelvvizsgát igazoló dokumentum
- tanulmányi verseny eredményének igazolása (OTDK/TDK igazolás).
Felvételi döntés:
A felvételi eredményéről a jelentkezőket írásban értesítjük az országos felvételi eljárás
lezárása után.
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SZAKVÉDŐNŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Egészségügyi Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő szakiránya.
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a kórházi szakvédőnő specializáció esetén az ápolás és betegellátás alapképzési szak szülésznő szakiránya,
továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául
szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30
kredit az alábbi területekről:
- alapozó ismeretek: biológia, kémia, ökológia, pszichológia, szociológia, kommunikáció, bioetika, jogi alapismeretek, népegészségtan, elsősegélynyújtás, informatika,
- szakmai ismeretek: anatómia, biokémia, sejtbiológia, genetika, élettan, gyógyszertan,
mikrobiológia, egészségpszichológia, ápolástan, egészségszociológia, pedagógia, egészségfejlesztés, klinikai propedeutika, egészségügyi informatika, egészségügyi menedzsment, szakápolástan, klinikai ismeretek, egészségfejlesztés gyakorlata, védőnői módszertan, táplálkozástan, speciális gondozási ismeretek, szakmai vezetési és irányítási
ismeretek, latin nyelv.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökben
legalább 20 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
A pontszámítás módja:
A mesterképzésbe történő felvételi eljárás során legfeljebb 100 pont szerezhető, mely
tartalmazza a többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények
saját hatáskörben meghatározott, de legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Az összpontszámot az oklevél minősítése, a szóbeli elbeszélgetés és a többletpontok
adják.
A bemeneti feltételként meghatározott alapképzésben, illetve korábbi főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének nyolcszorosa (max. 40 pont).
A felvételi elbeszélgetés témája a jelölt szakmai motivációjának megismerése, szakmai
önéletrajzának bemutatása.
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés (szóbeli): 50 pont
- oklevél minősítése alapján: 40 pont (minősítés x 8)
Többletpontok odaítélésének szabályai a felvételi eljárásban:
Max. 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi max. pont: 10 pont
 fogyatékosság: 8 pont
 gyermekgondozás: 8 pont
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 hátrányos helyzet: 4 pont
- 1. nyelvvizsga / felső (C1) komplex: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / felső (C1) komplex: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / közép (B2) komplex: 4 pont
- OTDK: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
- demonstrátor: 5 pont
Csatolandó dokumentumok:
- felsőfokú oklevél,
- többletpontok igazolására szolgáló dokumentumok,
- 3-5 oldalas kibővített szakmai önéletrajz (portfólió) és motivációs levél.
Jelentkezés felvételi eljárásra:
A felvételi kérelmet a mindenkor hatályos felsőoktatási felvételi eljárásnak megfelelően
kell benyújtani.
A szóbeli elbeszélgetés lebonyolítására a Kar Felvételi Bizottságot hoz létre. A jelentkező a besorolási döntésről szóló határozattal szemben, annak közlésétől számított 15
napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva – közigazgatási pert indíthat az Oktatási
Hivatal, mint alperes ellen.
A felvételi döntés:
Az Egyetem a felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló döntését írásban közli a
jelentkezővel.
A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet
szabályai szerint kell eljárni.
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SZÁMVITEL MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezéshez javasolt szakok:
 A teljes 60 kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel alapképzési szak.
 A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: a gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások,
az üzleti szakoktató alapképzési szakok.
 A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az
alábbi területekről:
– módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
– közgazdasági alapismeretek (mikro- és makroökonómia, pénzügytan,
nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és
Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területről (10 kredit);
– üzleti ismeretek (emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és
módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területről 10
kredit;
– társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia) területéről 10 kredit;
– szakmai ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi számítások és
pénzügyi piacok, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves beszámoló
összeállítása és elemzése, hitelintézeti és költségvetési számvitel, konszolidált
beszámoló, számviteli informatika, vállalati pénzügyek, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog) területéről 15 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján
a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó
krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
– a 2006. február 1. előtt szerzett magyar felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet,
– nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
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–

leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása,
amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (60 kredit) el akar fogadtatni. (A
leckekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk).

A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”)
megtalálható a kar honlapján Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára.
Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.
A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező
melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
Pontszámítás:
A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a többlet pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben
kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak szerint történik:
– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél
minősítésének tízszerezése (max. 50 pont)
– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont)
– Többletpontok (max. 10 pont):
 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex
típusú nyelvvizsga - 4 pont
 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komplex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga – 8 pont
 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga – 10 pont
 1. szakirányú OKJ-s végzettség – 5 pont
 2. szakirányú OKJ-s végzettség – 3 pont
 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont
 OTDK különdíj – 5 pont
 kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10
pont
 előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:
o hátrányos helyzetért – 4 pont,
o fogyatékossággal élő – 6 pont,
o gyermekgondozás: 6 pont.
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SZERKEZET-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Műszaki Kar) felvételi eljárási rendje
1.A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építőmérnöki alapképzési szak.
A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: azok
az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
2.A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai
alapján legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 80 kreditből:
- természettudományi és matematikai ismeretek (matematika, fizika, mechanika)
terültéről 25 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek) területéről 10
kredit;
- általános építőmérnöki szakmai ismeretek (geológia, építőanyagok, talajmechanika, földművek, alapozás, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, magasépítéstan, utak, vasutak, környezetmérnöki alapismeretek, közművek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás, geodézia, geoinformatika) területéről 15 kredit;
- szerkezet-építőmérnöki szakmai ismeretek (tartók statikája, véges elemek módszere, hidak, épületszerkezetek, épületfizika, építőanyagok, acélszerkezetek,
vasbetonszerkezetek, faszerkezetek, öszvérszerkezetek, geotechnika, építési projektek szervezése) területéről 30 kredit.
A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
A felvételi pontok számítása:
Oklevél minősítése:
Az oklevél minősítése szorozva 4-el, maximum 20 pont lehet.
Felvételi vizsga:
A felvételi vizsga írásbeli részből, valamint az írásbeli alapján történő szóbeli részből
áll. A szerezhető pontszám maximuma 50 pont lehet.
A felvételi vizsga alapvetően 5 témakörre épül:
-

mechanika, tartók statikája (10 pont);
geotechnika (10 pont);
acélszerkezetek (10 pont);
vasbetonszerkezetek (10 pont);
fa-, falazott és kőszerkezetek (10 pont).

Valamennyi témakört minimum 60%-ra kell teljesíteni.
Többletpontok:
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A többletpontokból összesen maximum 30 pontot lehet szerezni:
- esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
- fogyatékosság: 6 pont
- gyermekgondozás: 2 pont
- hátrányos helyzet: 6 pont
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
- 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
- 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 10 pont
- OTDK 1-3. hely: 10 pont
- szakmai folyóiratban megjelenő publikáció: 2 pont
- szakmai publikáció: 1 pont
- szakmai tudományos munka: 2 pont
Csatolandó dokumentumok:
A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelje a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok
másolatának benyújtásáról minden évben külön szabály rendelkezik.
A felvételhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok (pl. felsőfokú végzettséget
igazoló oklevél) és a többletpontokat igazoló dokumentumok mellett az intézmény a
következő másolat(ok) csatolását kéri:
- felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum (2006 előtt kiállított)
- felsőoktatási tanulmányok igazolása (leckekönyv/oklevél melléklet)
- fogyatékosság igazolása
- gyermekgondozás igazolása
- hátrányos helyzet igazolása
- nyelvvizsgát igazoló dokumentum
- tanulmányi verseny eredményének igazolása (OTDK/TDK igazolás).
Felvételi döntés:
A felvételi eredményéről a jelentkezőket írásban értesítjük az országos felvételi eljárás
lezárása után.
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SZLAVISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Bölcsészettudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH)
által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú
és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhetők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
Előzményként elfogadott szakok:
– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szlavisztika alapképzési szak.
– A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők
azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául
szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való belépés minimális feltételei:
Szlavisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a
mesterképzésbe való belépéshez 30 kredit szükséges szláv nyelvi, nyelvészeti, irodalomtudományi, kultúrtörténeti ismeretekből, amelyeket a hallgató a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint utólag is megszerezhet. A mesterképzésbe való belépés feltétele valamely szláv nyelvből középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az
adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről
szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a dokumentum
pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.
A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél.
Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, Országos
TDK részvétel igazolása, megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk
igazolása, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolása, a tudományos konferencia előadás igazolása.
A felvételi vizsga:
A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie. A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga
után. A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi menüpont alatt lesz elérhető.
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A pontszámítás:
Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a
többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Felvételi pontok:
– felvételi vizsga (szóbeli, – fordító és tolmács mesterszak esetén írásbeli): 75 pont
– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3)
Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 fogyatékosság: 2 pont
 gyermekgondozás: 1 pont
 hátrányos helyzet: 1 pont
 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
 2. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 2 pont
 3. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
 3. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 3 pont
 tudományos tevékenység: 5 pont (a beküldendő szakmai tevékenység igazolása
alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását,
Országos TDK versenyen való részvétel igazolását.)
A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett
nyelvvizsga esetén jár.
A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar,
ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott
kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre általános felvételi eljárásban
legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év november 30-ig.
Ha a jelentkező új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni.
Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum létszámként megadott
számot.
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SZOCIÁLIS MUNKA ÉS SZOCIÁLIS GAZDASÁG MESTERKÉPZÉSI
SZAK
(Egészségügyi Kar) felvételi eljárási rendje
A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A Szociális Munka és Szociális Gazdaság mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.
1.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
1.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a
szociálpedagógia alapképzési szak.
1.2. A bemenethez a 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban
számításba vehető szakok: társadalomtudomány képzési területen a szociológia, a
társadalmi tanulmányok, a politológia alapképzési szakok, a pszichológia alapképzési szak, valamint a gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési
ág, a jogi és igazgatási, a pedagógusképzési és az orvos- és egészségtudományi
képzési terület alapképzési szakjai.
1.3. A 2. pontban 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 öszszevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

2.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
2.1. Az 1.2. pontban felsorolt, politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok,
pedagógia és pszichológia alapképzési szakokon szerzett szakképzettség esetén a
hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 40 kredit
a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből, amelyből legalább 25 kredit
a szociálpolitika legalább 15 kredit a szociális munka témaköréből legyen.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább
20 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó 20 kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is
teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
Az 1.2. pontban felsorolt, gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési ág, a jogi és igazgatási, a pedagógusképzési és az orvos- és egészségtudományi
képzési terület alapképzési szakjain szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a
kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen 45 kredit a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből, amelyből legalább 30 kredit a szociálpolitika legalább
15 kredit a szociális munka témaköréből legyen elismerhető.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább
25 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó 20 kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is
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teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
2. 2. Az 1.3 pont szerinti szakról érkező hallgató számára a mesterképzésbe való
felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető
legyen 60 kredit a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből, amelyből
legalább 30 kredit a szociális munka témaköreiből, és legalább 15 kredit a szociálpolitika témaköréből legyen elismerhető.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább
30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó, legfeljebb 30 kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
A Szociális Munka és Szociális Gazdaság mesterszakra jelentkezőket az Intézmény
egységes felvételi követelmények szerint rangsorolja függetlenül attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte meg oklevelét.
A pontszámítás módja:
A jelentkezők teljesítményét az Intézmény 100 pontos rendszerben értékeli. A pontszámítás módja az alábbiak szerint történik:
A bemeneti feltételként meghatározott alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi
egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének nyolcszorosa (maximum 40 pont).
Szóbeli elbeszélgetés, melynek témája a megadott felvételi irodalmak ismerete, a jelölt
szakmai tájékozottsága. A szóbeli elbeszélgetés során maximum 50 pont szerezhető.
Többletpontok odaítélésének szabályai a felvételi eljárásban:
a) Igazolt OTDK szereplés (előadás és pályamunka) 5 pont.
b) Igazolt helyi TDK szereplés (előadás és pályamunka) helyezéssel (1-3. helyezés, különdíj) 3 pont.
c) Igazolt demonstrátori tevékenység esetén 5 pont.
d) 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
e) 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont.
f) Szociális szakvizsga esetén 5 pont.
g) Esélyegyenlőség többletpontjai:
 Fogyatékosság: 8 pont
 Gyermekgondozás: 8 pont
 Hátrányos helyzet: 4 pont
A felvételi eljárásban a jelentkezőnek a fennálló jogosultságát a felvételi eljárásban igazolnia kell.
A felvételi eljárásban mindösszesen 10 többletpontot lehet szerezni, illetve beszámítani.
Felvételi szakirodalmak:

164

Futó, Hanty, Lányi, Mihály, Soltész: A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon. Kutatási zárótanulmány. Budapest, 2005. I. fejezet Az Európai Uniómunkaerőpiaci helyzete és a foglalkoztatás bővítésének lehetőségei p. 8-23.
http://mek.niif.hu/06400/06452/06452.pdf
Mózer Péter: Szociálpolitika jövő időben. In: Esély, 2011/6. p. 3-34.
http://www.esely.org/kiadvanyok/2011_6/01mozer.pdf
Simonyi Ágnes: Jóléti politika a munkahelyeken és a munkaadók társadalmi felelőssége. In: Esély, 2004/1. p. 26-37.
http://www.esely.org/kiadvanyok/2004_1/SIMONYI.pdf
Jelentkezés felvételi eljárásra:
A mesterképzésre történő jelentkezési határidő minden évben február 15.
A jelentkezés közvetlenül a Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Irodán történik, a jelentkezési lap letölthető a Kar honlapjáról.
A jelentkezésről további információk a Kar honlapján találhatóak.
A szóbeli elbeszélgetés lebonyolítására a Kar Felvételi Bizottságot hoz létre. A jelentkező a besorolási döntésről szóló határozattal szemben, annak közlésétől számított 15
napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva – közigazgatási pert indíthat az Oktatási
Hivatal, mint alperes ellen.
A felvételi döntés:
Az Egyetem a felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló döntését írásban közli a
jelentkezővel.
A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet
szabályai szerint kell eljárni.
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SZOCIÁLPEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar) felvételi eljárási rendje
A képzésre bekerülés feltételei:

szociálpedagógia BA,

szociális munka BA,

szociálpedagógia főiskolai szak,

általános szociális munkás szak képzettséggel való rendelkezés.
Továbbá valamennyi főiskolai, egyetemi, BA vagy MA szintű képzettség, amelynek
megszerzése során a hallgatók összességében legalább 25 kreditszámban tanultak a pedagógia, a pszichológiai, a szociológia és egyéb társadalomtudományi területekhez tartozó tantárgyakat. Azon képezettségek esetében, melyeket a hallgatók a kreditrendszer
kialakítása előtt szereztek, a tanulmányok kreditértékéről a Kreditátviteli Bizottság dönt.
A pontszámítás az alábbiak szerint történik:
A felvételi pontok meghatározása:
- a szóbeli felvételi elbeszélgetés pontszáma (max. 40 pont),
- az oklevél minősítése alapján számított pont (max. 50 pont) és
- a többletpontok (max. 10 pont)
összege adja.
A szóbeli felvételi elbeszélgetés tárgykörei az alábbiak: (A négy témakörből egyet
kell választania a felvételizőnek és max. 40 pont adható)

szociálpedagógiai ismeretek,

szociális munka ismeretek,

gyermekvédelmi ismeretek,

társadalom- és szociálpolitikai ismeretek.
Az oklevél minősítése alapján számított pontok:
- kiváló minősítés:
50 pont
- jeles minősítés:
50 pont
- jó minősítés:
40 pont
- közepes minősítés:
30 pont
- elégséges minősítés:
20 pont
Többletpontok (max. 10 többletpont adható):
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
- fogyatékosság: 1 pont
- gyermekgondozás: 1 pont
- hátrányos helyzet: 1 pont
- 1. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C
típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
- 2. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C
típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
- OTDK 1-3. hely: 10 pont
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SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Bölcsészettudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH)
által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú
és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhetők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
Előzményként elfogadott szakok:
– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a
szociálpedagógia alapképzési szak.
– A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők a
szociológia, a társadalmi tanulmányok, a politológia, a politikatudományok alapképzési szak.
– Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való belépés minimális feltételei:
A szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia és politikatudományok alapképzési
szakokon szerzett oklevél esetében 30 kredit a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató korábbi tanulmányai alapján legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is
teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
A fentebbi szakoktól eltérő szakokon szerzett oklevél esetében legalább 60 kredit a szociális munka, a szociálpolitika, a szociológia és a jogtudomány alapismereteiből,
amelyből legalább 15 kredit a szociális munka témaköreiből, és legalább 15 kredit a
szociálpolitika témaköreiből legyen elismerhető. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató korábbi tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A
hiányzó legfeljebb 30 kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az
adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről
szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a dokumentum
pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.
A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél.
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Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, Országos
TDK részvétel igazolása, megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk
igazolása, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolása, a tudományos konferencia előadás igazolása.
A felvételi vizsga:
A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie. A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga
után. A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi menüpont alatt lesz elérhető.
A pontszámítás:
Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a
többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Felvételi pontok:
– felvételi vizsga (szóbeli, – fordító és tolmács mesterszak esetén írásbeli): 75 pont
– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3)
Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 fogyatékosság: 2 pont
 gyermekgondozás: 1 pont
 hátrányos helyzet: 1 pont
 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
 2. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 2 pont
 3. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
 3. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 3 pont
 tudományos tevékenység: 5 pont (a beküldendő szakmai tevékenység igazolása
alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását,
Országos TDK versenyen való részvétel igazolását.)
A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett
nyelvvizsga esetén jár.
A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar,
ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott
kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre általános felvételi eljárásban
legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év november 30-ig.
Ha a jelentkező új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni.
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Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum létszámként megadott
számot.
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SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Bölcsészettudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH)
által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú
és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhetők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
Előzményként elfogadott szakok:
– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok.
– A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők
azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául
szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A mesterképzésbe való belépés minimális feltételei:
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbit tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a szociológiai képzés szempontjából releváns társadalomtudományi területről.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 20 kredittel rendelkezzen. 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 jelentkezés elfogadása:
A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az
adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről
szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a dokumentum
pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.
A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél.
Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, Országos
TDK részvétel igazolása, megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk
igazolása, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolása, a tudományos konferencia előadás igazolása.
A felvételi vizsga:
A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie. A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga
után. A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi menüpont alatt lesz elérhető.
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A pontszámítás:
Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a
többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Felvételi pontok:
– felvételi vizsga (szóbeli, – fordító és tolmács mesterszak esetén írásbeli): 75 pont
– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3)
Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 fogyatékosság: 2 pont
 gyermekgondozás: 1 pont
 hátrányos helyzet: 1 pont
 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
 2. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 2 pont
 3. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
 3. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 3 pont
 tudományos tevékenység: 5 pont (a beküldendő szakmai tevékenység igazolása
alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását,
Országos TDK versenyen való részvétel igazolását.)
A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett
nyelvvizsga esetén jár.
A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar,
ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott
kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre általános felvételi eljárásban
legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év november 30-ig.
Ha a jelentkező új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni.
Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum létszámként megadott
számot.
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TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK (RÖVID CIKLUSÚ)
felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása
A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban (kiegészítésében) a mesterszakra
közzétett információkon túl a Karok az alábbiakkal egészítik ki.
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. rend. – alapján
elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata és annak a
Bölcsészettudományi Karra, az Informatikai Karra valamint a Természettudományi és
Technológiai Karra vonatkozó kari sajátosságokat tartalmazó melléklete) egységes
szerkezetben tartalmazza az előírásokat.
Tagozat, képzési forma, képzési idő
A képzés levelező tagozaton csak részidejű, államilag ösztöndíjas vagy önköltséges,
egyszakos formában, kiegészítő jellegű képzési formában indul, a képzési idő 2-3-4
félév.
Levelező tagozaton a képzési idő és a belépési feltételek
- egyetemi szintű, vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári szakképzettséget
vagy tanítói szakképzettséget követően újabb, tanári szakképzettség megszerzése, 4
félév, 120 kredit
- főiskolai szintű tanári szakképzettséget követően a mesterfokozatú tanári szakképzettség megszerzése, 2 félév, 60 kredit
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TANÁRI - AGRÁRMÉRNÖKTANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Mezőgazdaság, - Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar) felvételi eljárási
rendje
Az 1. § b) pontjában foglalt osztott képzésben szakmai tanárszakon és művészeti tanárszakon a képzési idő 2-4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 60-120 kredit.
1. A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:
2 féléves képzésre jelentkezhetnek a választott szakiránynak megfelelő egyetemi (mester, MSc) szintű agrár képzési területen szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők
4 féléves képzésre jelentkezhetnek a választott szakiránynak megfelelő főiskolai vagy
alapszakos agrár képzési területen szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők.
Tanári [mérnöktanár) 2 vagy 4 féléves (levelező képzés) mesterképzési szakon a felvételi pontok és többletpontok számítása az alábbiak szerint történik:
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 40 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 50 pont
Többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint a
szakterületen végzett, eredményes diákköri tevékenységért (5 pont).
Előnyben részesítés jogcímei (összesen maximum 5 pont adható):
- hátrányos helyzetért (5 pont) vagy,
- halmozottan hátrányos helyzetért (5 pont) vagy,
- fogyatékosságért (5 pont) vagy,
- gyermekgondozás jogcímen járó többletpont (5 pont).
A tanári (mérnöktanár) (2 vagy 4 félév) mesterképzési szakra jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgán és felvételi elbeszélgetésen kell részt venniük.
Felvételi elbeszélgetés:
A szakirányhoz kapcsolódó korábbi tanulmányok, végzettségek ismertetése. Az eddigi
szakmai tevékenység, eredmények, érdeklődési kör bemutatása. Beszámoló az esetleges
gyakorlatról a tanítás és egyéb iskolai tevékenységek terén.
Pályaalkalmassági vizsga:
Motivációs beszélgetés. Beszélgetés a vizsga során felvetett oktatási-nevelési szituációkról. Véleményalkotás általános oktatási-nevelési kérdésekről. A tanári pályával kapcsolatos tervek bemutatása.
A pályaalkalmassági vizsga kötelező eleme egy kézírásos, előre megírt, maximum két
oldalas motivációs levél elkészítése. A vizsgán a motivációs levél alapján folyik a beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életútjának fejlődési
terveiről, arról, hogy miért kíván tanár lenni.
A motivációs beszélgetés és pályaalkalmassági vizsga időpontjáról a kar külön értesítést
küld.
Csatolandó dokumentumok:
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A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelje a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok
másolatának benyújtásáról minden évben külön szabály rendelkezik.
A felvételhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok (pl. felsőfokú végzettséget
igazoló oklevél) és a többletpontokat igazoló dokumentumok mellett az intézmény a
következő másolat(ok) csatolását kéri:
- felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum
- felsőoktatási tanulmányok igazolása (leckekönyv/oklevél melléklet)
- fogyatékosság igazolása
- gyermekgondozás igazolása
- hátrányos helyzet igazolása
- nyelvvizsgát igazoló dokumentum
- tanulmányi verseny eredményének igazolása (OTDK/TDK igazolás).
- motivációs levél
Felvételi döntés:
A felvételi eredményéről a jelentkezőket írásban értesítjük az országos felvételi eljárás
lezárása után.
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TANÁRI - EGÉSZSÉGÜGYI TANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Egészségügyi Kar) felvételi rendje
A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A tanári (2 félév (egészségügyi tanár)), a tanári (4 félév (egészségügyi tanár)) szakra
jelentkezőknek motivációs levelet kell csatolni a jelentkezéshez.
A tanári [2 félév [egészségügyi tanár]] mesterképzés nappali/levelező munkarendre
azok jelentkezhetnek, akik orvos- és egészségtudományi területen egyetemi vagy mesterképzésben oklevelet szereztek.
A tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] mesterképzés nappali/levelező munkarendre
azok jelentkezhetnek, akik főiskolai vagy alapképzésben szerzett ápoló, vagy dietetikus,
vagy ergoterapeuta, vagy gyógytornász-fizioterapeuta, vagy mentőtiszt, vagy szülésznő,
vagy hang-, beszéd- és nyelésterapeuta, vagy védőnő, vagy népegészségügyi ellenőr,
vagy dentálhigiénikus, vagy orvosi diagnosztikai analitikus képzettséggel rendelkeznek.
Más végzettséggel rendelkező jelentkezőknek előzetes kreditelismerési eljárást kell
kezdeményeznie az intézménynél.
Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át „A
tanári mesterképzésről” szóló fejezetet.
A felvételi vizsga során, melynek témája a megadott felvételi irodalom ismerete és a
jelölt szakmai tájékozottsága, maximum 50 pont szerezhető.
A pontszámítás módja:
A mesterképzésbe történő felvételi eljárás során legfeljebb 100 pont szerezhető, mely
tartalmazza a többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények
saját hatáskörben meghatározott, de legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Az összpontszámot az oklevél minősítése, a szóbeli vizsga és a többletpontok adják.
A bemeneti feltételként meghatározott alapképzésben, illetve korábbi főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének nyolcszorosa (max. 40 pont).
Többletpontok odaítélésének szabályai a felvételi eljárásban:
Max. 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi max. pont: 10 pont
 fogyatékosság: 8 pont
 gyermekgondozás: 8 pont
 hátrányos helyzet: 4 pont
- 2. nyelvvizsga / közép (B2) komplex: 4 pont
- demonstrátor: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
- 1. nyelvvizsga / felső (C1) komplex: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / felső (C1) komplex: 8 pont
- OTDK: 5 pont
Felvételi szakirodalmak:
Veroszta Zsuzsanna (2015): Pályakép és szelekció a pedagóguspálya választásában. In.
Education 2015/ 24. évf. 1. sz. pp. 47-62.
letölthető:
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00071/pdf/EPA01551_ecucatio_2015_1_047-06...
Paksi Borbála - Schmidt Andrea - Magi Anna - Eisinger Andrea - Felvinczi Katalin
(2015): Gyakorló pedagógusok pályamotivációi. In. Education 2015/ 24. évf. 1. sz. pp.
63-82.,
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letölthető:
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00071/pdf/EPA01551_ecucatio_2015_1_063-08...
Sági Matild (2015): Pedagógus karrierminták. In. Education 2015/ 24. évf. 1. sz. pp.
83-97.
letölthető:
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00071/pdf/EPA01551_ecucatio_2015_1_083-09...
Mártonfi György: A szakképzés intézményrendszerének átalakulásai. In. Education
2015/ 25. évf. 1. sz. pp. 46-58.
letölthető: http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=141386
Borbély-Pecze Tibor Bors: Szakképzés és pályaorientáció – tévutak és lehetőségek. In.
Education 25. évf. 1. sz. / 2016. pp. 59-69.,
letölthető: http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=141386
Csatolandó dokumentumok:
- felsőfokú oklevél
- többletpontok igazolására szolgáló dokumentumok
- motivációs levél.
Jelentkezés felvételi eljárásra:
A felvételi kérelmet a mindenkor hatályos felsőoktatási felvételi eljárásnak megfelelően
kell benyújtani.
A szóbeli vizsga lebonyolítására a Kar Felvételi Bizottságot hoz létre. A jelentkező a
besorolási döntésről szóló határozattal szemben, annak közlésétől számított 15 napon
belül – jogszabálysértésre hivatkozva – közigazgatási pert indíthat az Oktatási Hivatal,
mint alperes ellen.
A felvételi döntés:
Az Egyetem a felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló döntését írásban közli a
jelentkezővel.
A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet
szabályai szerint kell eljárni.
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TANÁRI - KÖZGAZDÁSZTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (2 ÉS 4 FÉLÉVES)
(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A tanári (közgazdásztanár) (2 vagy 4 félév) mesterképzési szakra jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgán és felvételi elbeszélgetésen kell részt venniük. A pedagógus munkakörben való foglalkoztatás igazolása mentesít a pályaalkalmassági vizsgálat alól.
Felvételi elbeszélgetés:
A szakirányhoz kapcsolódó korábbi tanulmányok, végzettségek ismertetése. Az eddigi
szakmai tevékenység, eredmények, érdeklődési kör bemutatása. Beszámoló az esetleges
gyakorlatról a tanítás és egyéb iskolai tevékenységek terén.
Pályaalkalmassági vizsga:
Motivációs beszélgetés. Beszélgetés a vizsga során felvetett oktatási-nevelési szituációkról. Véleményalkotás általános oktatási-nevelési kérdésekről. A tanári pályával kapcsolatos tervek bemutatása.
A pályaalkalmassági vizsga kötelező eleme egy kézírásos, előre megírt, maximum két
oldalas motivációs levél elkészítése. A vizsgán a motivációs levél alapján folyik a beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életútjának fejlődési
terveiről, arról, hogy miért kíván tanár lenni.
A motivációs beszélgetés és pályaalkalmassági vizsga időpontjáról a kar külön értesítést
küld.
2 féléves képzésre jelentkezhetnek a választott szakiránynak megfelelő egyetemi (mester, MSc) szintű gazdaságtudományi képzési területen oklevéllel rendelkezők. 4 féléves
képzésre jelentkezhetnek a gazdaságtudományi képzési területen főiskolai, vagy alapképzési szakos oklevéllel, illetve bármilyen tanári oklevéllel rendelkezők.
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TANÁRI - MÉRNÖKTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Műszaki Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:
2 féléves képzésre jelentkezhetnek a választott szakiránynak megfelelő egyetemi (mester, MSc) szintű mérnöki oklevéllel rendelkezők, továbbá a választott szakirányon főiskolai szintű mérnöktanári végzettséggel rendelkezők.
4 féléves képzésre jelentkezhetnek a választott szakiránynak megfelelő főiskolai alapszakos mérnöki oklevéllel rendelkezők.
Tanári [mérnöktanár) 2 vagy 4 féléves (levelező képzés) mesterképzési szakon a felvételi pontok és többletpontok számítása az alábbiak szerint történik:
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 40 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 50 pont
Többletpontok: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
- fogyatékosság: 5 pont
- gyermekgondozás: 5 pont
- hátrányos helyzet: 5 pont
- 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
- OTDK 1-3. hely: 10 pont
A tanári (mérnöktanár) (2 vagy 4 félév) mesterképzési szakra jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgán és felvételi elbeszélgetésen kell részt venniük.
Felvételi elbeszélgetés:
A szakirányhoz kapcsolódó korábbi tanulmányok, végzettségek ismertetése. Az eddigi
szakmai tevékenység, eredmények, érdeklődési kör bemutatása. Beszámoló az esetleges
gyakorlatról a tanítás és egyéb iskolai tevékenységek terén.
Pályaalkalmassági vizsga:
Motivációs beszélgetés. Beszélgetés a vizsga során felvetett oktatási-nevelési szituációkról. Véleményalkotás általános oktatási-nevelési kérdésekről. A tanári pályával kapcsolatos tervek bemutatása.
A pályaalkalmassági vizsga kötelező eleme egy kézírásos, előre megírt, maximum két
oldalas motivációs levél elkészítése. A vizsgán a motivációs levél alapján folyik a beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életútjának fejlődési
terveiről, arról, hogy miért kíván tanár lenni.
A motivációs beszélgetés és pályaalkalmassági vizsga időpontjáról a kar külön értesítést
küld.
Csatolandó dokumentumok:
A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelje a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok
másolatának benyújtásáról minden évben külön szabály rendelkezik.
A felvételhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok (pl. felsőfokú végzettséget
igazoló oklevél) és a többletpontokat igazoló dokumentumok mellett az intézmény a
következő másolat(ok) csatolását kéri:
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-

felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum (2006 előtt kiállított)
felsőoktatási tanulmányok igazolása (leckekönyv/oklevél melléklet)
fogyatékosság igazolása
gyermekgondozás igazolása
hátrányos helyzet igazolása
nyelvvizsgát igazoló dokumentum
tanulmányi verseny eredményének igazolása (OTDK/TDK igazolás).
motivációs levél

Felvételi döntés:
A felvételi eredményéről a jelentkezőket írásban értesítjük az országos felvételi eljárás
lezárása után.
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TANÁRI - ZENEMŰVÉSZTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (2 FÉLÉV, 60
KREDIT)
(Zeneművészeti Kar) felvételi eljárási rendje
Szakirányok
zongoraművész-tanár
orgonaművész-tanár
gordonkaművész-tanár
gitárművész-tanár
fuvolaművész-tanár
oboaművész-tanár
klarinétművész-tanár
szaxofonművész-tanár
kürtművész-tanár
trombitaművész-tanár
ütőhangszerművész-tanár
énekművész-tanár
A jelentkezők tájékoztatása:
A szakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban, valamint a
Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) történik.
A felvétel feltételei:
A 2 féléves zeneművésztanár szakra kizárólag azok jelentkezhetnek, akik jelenleg valamely zenei felsőoktatási intézmény azonos (szakirány szerinti) művész mesterképzési
szakán hallgatói jogviszonnyal, vagy azok valamelyikén szerzett művész mesterképzési,
illetve korábbi egyetemi szintű művész oklevéllel rendelkeznek.
Jelentkezni kizárólag azon hangszerekre lehet, amelyeknek megfeleltethető klasszikus
hangszer- illetve énekművész művész mesterképzési szak indítását a Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyta, és az Oktatási Hivatal regisztrálta. Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet
igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás.
A jelentkezők teljesítménye a gyakorlati szakmai felvételi vizsgán és a szóbeli pedagógia-pszichológia gyakorlati felvételi vizsgán nyújtottak alapján kerül megállapításra. Az
azonos tanári szakképzettségre jelentkezők mindegyike azonos személyi összetételű
vizsgabizottság előtt teljesítik a felvételi vizsgakövetelményeket.
A részletes felvételi vizsgakövetelmények a Zeneművészeti Kar honlapján
(www.music.unideb.hu) megtalálhatók.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt időpontig kell benyújtani. Az
ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.
A pontszámítás:
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Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is.
Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott,
de legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.

felvételi vizsga: 98 pont
o
szakmai gyakorlati vizsga: 68 pont
o
pedagógia-pszichológia vizsga: 30 pont

többletpont: 2 pont
A többletpontok megoszlása (maximum 2 többletpont adható):
–
előnyben részesítési maximális pont: 2 pont (fogyatékosság: 2 pont, gyermekgondozás: 1 pont, halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont, hátrányos helyzet: 1 pont)
–
nyelvvizsga: 2. nyelvvizsga / felső C: 2 pont, 2. nyelvvizsga / közép C: 1 pont,
3.
nyelvvizsga / felső C: 2 pont, 3. nyelvvizsga / közép C: 2 pont,
–
kiemelkedő szakmai teljesítmény: 2 pont
A felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A felvételi
döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az
országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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TANÁRI - ZENETANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (2 FÉLÉV, 60 KREDIT,
ÚJABB TANÁRI OKLEVELET ADÓ KÉPZÉS)
(Zeneművészeti kar felvételi eljárási rendje)
Szakirányok:
zongoratanár, orgonatanár, gitártanár, hegedűtanár, mélyhegedűtanár, gordonkatanár,
gordontanár, furulyatanár, fuvolatanár, oboatanár, klarinéttanár, szaxofontanár, fagotttanár, kürttanár, trombitatanár, harsonatanár, tubatanár, ütőhangszertanár, énektanár,
zeneismeret-tanár, ének-zene tanár, egyházzenetanár
A jelentkezők tájékoztatása:
A szakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban, valamint a
Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) történik.
A felvétel feltételei:
A felvétel feltétele főiskolai szintű tanári szakképzettség ugyanazon a szakterületen.
A hangszeres és ének szakirányra jelentkezők felvételi vizsgája gyakorlati szakmai
vizsgából áll.
A zeneismeret-tanár, ének-zene tanár, egyházzene-tanár szakirányokon a főtárgy gyakorlati vizsga elemei: szolfézs, zeneelmélet, ének, népzene, zongora, karvezetés és zeneirodalom. Az egyházzenetanár szakirányra jelentkezők felvételivizsgája kiegészül
egyházzenei és orgona vizsgával is.
A gyakorlati szakmai vizsga anyaga megtalálható a Zeneművészeti Kar weboldalán.
A felvételi vizsgák bármely részeleméről való távolmaradás a felsőoktatási felvételi
eljárásból való kizárást vonja maga után. A főtárgy felvételi vizsgák különeljárási díja
4.000 Ft
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt időpontig kell benyújtani. Az
ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.
Pontszámítás:
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is.
- gyakorlati szakmai vizsga: 98 pont
o főtárgy: 98 pont
o többletpont: max. 2 pont
A többletpontok megoszlása (maximum 2 többletpont adható):
– előnyben részesítési maximális pont: 2 pont (fogyatékosság: 2 pont, gyermekgondozás: 1 pont, halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont, hátrányos helyzet: 1 pont)
– nyelvvizsga: 2. nyelvvizsga / felső C: 2 pont, 2. nyelvvizsga / közép C: 1 pont,
3. nyelvvizsga / felső C: 2 pont, 3. nyelvvizsga / közép C: 2 pont,
– kiemelkedő szakmai teljesítmény: 2 pont
A felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A felvételi
döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az
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országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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TANÁRI - ZENETANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (4 FÉLÉV, 120 KREDIT,
ÚJABB TANÁRI OKLEVELET ADÓ KÉPZÉS)
(Zeneművészeti kar felvételi eljárási rendje)
Szakirányok:
zongoratanár, orgonatanár, gitártanár, hegedűtanár, mélyhegedűtanár, gordonkatanár,
gordontanár, furulyatanár, fuvolatanár, oboatanár, klarinéttanár, szaxofontanár, fagotttanár, kürttanár, trombitatanár, harsonatanár, tubatanár, ütőhangszertanár, énektanár,
zeneismeret-tanár, ének-zene tanár, egyházzenetanár
A jelentkezők tájékoztatása:
A szakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban, valamint a
Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) történik.
A felvétel feltételei:
A felvétel feltétele egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség, eltérő szakterületen.
A képzésre történő jelentkezésnek nem feltétele az adott szakterületi előtanulmány.
A hangszeres és ének szakirányra jelentkezők felvételi vizsgája a kötelező tárgyak
(szolfézs, zeneelmélet, zongora) vizsgájából és gyakorlati szakmai vizsgából áll. Zeneművészeti szakmai területen szerzett tanári/zeneművész tanári oklevél birtokában a jelentkezőknek kötelező tárgyakból nem kell felvételi vizsgát tenniük. A kötelező tárgyak
és a gyakorlati szakmai vizsga anyaga megtalálható a Zeneművészeti Kar weboldalán.
A felvételi vizsgák bármely részeleméről való távolmaradás a felsőoktatási felvételi
eljárásból való kizárást vonja maga után. A főtárgy felvételi vizsgák különeljárási díja
4.000 Ft
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt időpontig kell benyújtani. Az
ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.
Pontszámítás:
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is.
- gyakorlati szakmai vizsga: 98 pont
o főtárgy: 98 pont
o kötelező tárgyak (szolfézs, zeneelmélet): alkalmassági vizsga (hangszeres
és magánének szakra jelentkezőknek a korábbi képzésben szerzett
szolfézs, zenelmélet szigorlat elfogadásra kerül (alkalmas/nem alkalmas)
o többletpont: max. 2 pont
A többletpontok megoszlása (maximum 2 többletpont adható):
– előnyben részesítési maximális pont: 2 pont (fogyatékosság: 2 pont, gyermekgondozás: 1 pont, halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont, hátrányos helyzet: 1 pont)
– nyelvvizsga: 2. nyelvvizsga / felső C: 2 pont, 2. nyelvvizsga / közép C: 1 pont,
3. nyelvvizsga / felső C: 2 pont, 3. nyelvvizsga / közép C: 2 pont,
– kiemelkedő szakmai teljesítmény: 2 pont
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A felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A felvételi
döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az
országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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TANÁRI - ZENEMŰVÉSZTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (4 FÉLÉV, 120
KREDIT, ÚJABB TANÁRI OKLEVELET ADÓ KÉPZÉS
(Zeneművészeti kar felvételi eljárási rendje)
Szakirányok:
egyházzeneművész-tanár (egyházzene-kóruskarnagy, egyházzene-orgonaművész),
kóruskarnagyművész-tanár, ének-zene művésztanár, zeneelmélet-tanár (művésztanár)
A jelentkezők tájékoztatása:
A szakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban, valamint a
Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) történik.
A felvétel feltételei:
A 4 féléves tanári-zeneművésztanár mesterképzési szakokra kizárólag nem azonos szakterületi egyetemi szintű, mesterokozatú vagy főiskolai szintű eltérő tanári szakképzettség birtokában lehet jelentkezni.
A felvételi gyakorlati szakmai vizsgából áll.
Az ének-zene művésztanár, egyházzeneművész-tanár, kóruskarnagyművész-tanár, zeneelmélet-tanár szakirányokon a gyakorlati vizsga elemei: szolfézs, zeneelmélet, ének,
népzene, zongora, karvezetés és zeneirodalom. Az egyházzeneművész-tanár szakirányra
jelentkezők felvételi vizsgája kiegészül egyházzenei és orgona vizsgával, a
kóruskarnagyművész-tanár jelentkezők felvételivizsgája kiegészül partitúrajáték vizsgával is.
A gyakorlati szakmai vizsga anyaga megtalálható a Zeneművészeti Kar weboldalán.
A felvételi vizsgák bármely részeleméről való távolmaradás a felsőoktatási felvételi
eljárásból való kizárást vonja maga után. A főtárgy felvételi vizsgák különeljárási díja
4.000 Ft
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt időpontig kell benyújtani. Az
ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.
Pontszámítás:
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is.
- gyakorlati szakmai vizsga: 98 pont
o főtárgy: 98 pont
o többletpont: max. 2 pont
A többletpontok megoszlása (maximum 2 többletpont adható):
– előnyben részesítési maximális pont: 2 pont (fogyatékosság: 2 pont, gyermekgondozás: 1 pont, halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont, hátrányos helyzet: 1 pont)
– nyelvvizsga: 2. nyelvvizsga / felső C: 2 pont, 2. nyelvvizsga / közép C: 1 pont,
3. nyelvvizsga / felső C: 2 pont, 3. nyelvvizsga / közép C: 2 pont,
– kiemelkedő szakmai teljesítmény: 2 pont
A felvételi döntés:
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A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A felvételi
döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az
országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Népegészségügyi Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezők tájékoztatása:
Az Oktatási Hivatal (OH) minden évben megjelenteti Felsőoktatási felvételi tájékoztatóját, melyben a táplálkozástudományi mesterszakra vonatkozóan megjelenik:
 a jelentkezés, illetve a felvétel feltételéül meghatározott alapszakokon megszerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek megjelölése;
 felvehető keretszám (államilag finanszírozott és költségtérítéses képzési formák);
 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei;
 az intézményi szabályzatban (Debreceni Egyetem felvételi szabályzata és annak
a Népegészségügyi Karra vonatkozó, kari sajátosságokat tartalmazó melléklete)
meghatározott felvételi feltételek, követelmények köre, ezek figyelembevételének módja, feltételei.
A felvételi eljárásra történő jelentkezés módja:
A felvételi kérelmet az OH által előállított és forgalmazott nyomtatványon (postai
úton), illetve az OH által működtetett informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványon (postai vagy elektronikus úton) lehet benyújtani.
Az OH a felsőoktatási intézmény számára elérhetővé teszi a pályázók személyi és elérhetőségi adatait, valamint a kérelmek elbírálásához szükséges adatokat.
A jelentkezéshez javasolt szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
az orvos- és egészségtudomány képzési területről az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló, dietetikus szakirányai, az egészségügyi gondozás és prevenció
alapképzési szak védőnő, népegészségügyi ellenőr valamint a dentálhigiénikus
szakirányai, az agrár képzési területről az élelmiszermérnöki alapképzési szak, a
természettudomány képzési területről a biológia alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű ápoló, dietetikus,
közegészségügyi- járványügyi felügyelő, védőnő, élelmiszer technológus mérnöki,
biológiatanári, biológus laboratóriumi operátor alapképzési szakok.
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:
a sporttudomány képzési területről a humánkineziológia, a rekreációszervezés és
egészségfejlesztés alapképzési szak egészségfejlesztés specializációja, az agár képzési területről a növénytermesztő mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a kertészmérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a természettudomány képzési területről a kémia, a
műszaki képzési területről a biomérnöki, a környezetmérnöki alapképzési szak.
A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
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A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az
alábbi területekről:
- természet- és egészségtudományi ismeretek (biológia, sejtbiológia, mikrobiológia, genetika, kémia, biokémia, anatómia) területéről 40 kredit;
- agrártudományi és gazdasági ismeretek (élelmiszerkémia, élelmiszeripari alapműveletek, gazdasági-gazdálkodási ismeretek) területéről 10 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 40 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
A jelentkezés elfogadása:
A felvételi eljárási rend kritériumainak eleget tevő jelentkezőt a kreditelismerési eljárás
eredményéről és a szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontjáról az intézmény írásban tájékoztatja.
A felvételi szakmai elbeszélgetés:
Rövid szakmai elbeszélgetés a pontszámítás alatt leírtaknak megfelelően az előző diplomájának megfelelő, a táplálkozástudománnyal kapcsolatos alapozó témakörök ismeretanyagából.
Pontszámítás:
A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak alapján történik:
 A mesterképzési szakok felvételi eljárása során a jelentkező teljesítményét pontozásos rendszerben kell értékelni a felvételi teljesítményért és a többletteljesítményért kapható maximális pontszám meghatározásával, amelyek összege legfeljebb 100 pont. A jelentkező teljesítményét a tanulmányi pontok, a felvételi
vizsgapontok és a többletpontok összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzése és a többletpontok hozzáadása alapján kell kiszámítani, melyről a jelentkező a szóbeli felvétel elbeszélgetés során, az eredmény közlését követően
nyilatkozik.
 Többletpont (max. 10 pont):
o többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért,
valamint a szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenységért (55 pont).
o előnyben részesítés: maximum 5 többletpont adható a kormányrendelet 24.
§. (1) bekezdésében felsorolt felvételizőknek.
Felvételi döntés:
A felvételi döntést az Egyetem a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig meghozza. Az Egyetem a jelentkező felvételéről szakonként, intézményi rangsor alapján,
ponthatár alkalmazásával dönt. Az Egyetem figyelembe veszi az intézménybe felvehető
államilag támogatott létszámkeretet
Ponthatár alatti eredménnyel senki nem vehető fel; kötelező felvenni azt, aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta.
Az Egyetem a felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló döntését írásban közli a
jelentkezővel.
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A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.
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TELEPÜLÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Műszaki Kar) felvételi eljárási rendje
1. A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
1.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építészmérnöki; a tájrendező és kertépítő mérnöki, az építőmérnöki alapképzési szak.
1.2 A 2. pontban meghatározottak szerint vehetők figyelembe továbbá: az informatika
képzési területről a mérnökinformatikus, a műszaki képzési területről a környezetmérnöki, a műszaki földtudományi, a közlekedésmérnöki, a természettudomány képzési
területről a földrajz, a földtudományi, az agrár képzési területről a földmérő és földrendező mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak.
1.3. A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá
azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993.évi
LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
2. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
Az 1.2. és az 1.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzésbe
való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:
- természettudomány ismeretek (matematika, rajz, ábrázoló geometria, anyagismeret, környezettan, informatika, mérnöki alapismeretek) területéről 20 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek (gazdaságtudományi alapismeretek, közgazdaságtan, társadalomtudományi alapismertetek, közigazgatási és jogi ismeretek, építészettörténet) területéről 15 kredit;
- szakmai ismeretek (urbanisztika, geodézia, építészet, térinformatika, út- és közmű rendszerek, környezetvédelem) területéről 45 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai
alapján a felsorolt területeken legalább 50 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a
hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
A felvételi pontok számítása:
Oklevél minősítése
Az oklevél minősítése szorozva 6-tal, maximum 30 pont lehet.
Motivációs beszélgetés
A motivációs beszélgetés során a felvételi bizottság meg kíván győződni a jelentkező
szakkal kapcsolatos szándékairól, s arról is, hogy mennyire ismeri azt a szakmai közeget, amelybe a diploma megszerzése után be kíván illeszkedni. A szerezhető pontszám
maximuma 40 pont lehet.
Többletpontok
A többletpontokból összesen maximum 30 pontot lehet szerezni:
1. Teljesítményért adható többletpontok:
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-

2.
-

nyelvtudásért (maximum 2 nyelvvizsgáért): a második vagy harmadik középfokú (B2) komplex (korábban középfokú C), vagy felsőfokú (C1) komplex (korábban felsőfokú C) típusú EU-s vagy orosz nyelvvizsgáért adható többlet-pont.
Középfokú (B2) komplex 5 pont, felsőfokú (C1) komplex 10 pont.
OTDK/TDK konferencián elért 1-3. helyezésért: 10 pont
Előnyben részesítés (maximum 10 pont)
Hátrányos helyzet 2 pont
Fogyatékossággal élő 6 pont
Gyermekét gondozó 6 pont

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát mellékelje a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok másolatának benyújtásáról minden évben külön szabály rendelkezik.
A felvételhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok (pl. felsőfokú végzettséget
igazoló oklevél) és a többletpontokat igazoló dokumentumok mellett az intézmény a
következő másolat(ok) csatolását kéri:
- felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum (2006 előtt kiállított)
- felsőoktatási tanulmányok igazolása (leckekönyv/oklevél melléklet)
- fogyatékosság igazolása
- gyermekgondozás igazolása
- hátrányos helyzet igazolása
- nyelvvizsgát igazoló dokumentum
- tanulmányi verseny eredményének igazolása (OTDK/TDK igazolás).
Felvételi döntés:
A felvételi eredményéről a jelentkezőket írásban értesítjük az országos felvételi eljárás
lezárása után.
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TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar) felvételi eljárási
rendje
Jelentkezők tájékoztatása
A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata és annak a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási
Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete) tartalmazza;
 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai / egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;
 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja;
A jelentkezéshez javasolt szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: természetvédelmi mérnöki alapképzési szak.
A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:
az agrár képzési területről a kertészmérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a mezőgazdasági szakoktató, a tájrendező és kertépítő mérnöki, a vadgazda mérnöki, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a vidékfejlesztési agrármérnöki a műszaki
képzési területről a környezetmérnöki, a biomérnöki; a természettudomány képzési
területről a biológia, a földrajz, a földtudományi, a környezettan alapképzési szak.
A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint
szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit a természettudomány, a gazdaság- és társadalomtudomány, a műszaki és informatikatudomány területeiről az alábbiak
szerint:
- természettudomány legalább 15 kredit,
- gazdaság- és társadalomtudomány legalább 10 kredit,
- műszaki és informatikatudomány legalább 5 kredit.A mesterképzésbe való felvétel
feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató.
A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,
- leckekönyv fénymásolata,
- nyelvvizsga bizonyítványok másolata
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A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező
melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a
jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelentkezés
elfogadásáról vagy elutasításáról. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az Egyetem rektorához kell írásban benyújtania. A
jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai beszélgetésre hívja be a jelentkezőt.
A felvételi szakmai beszélgetés:
A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a megítélése (a beszélgetés témakörei a Kar honlapján tekinthetők meg).
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 40 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 50 pont
Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
- fogyatékosság: 5 pont
- gyermekgondozás: 5 pont
- hátrányos helyzet: 5 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
- OTDK 1-3. hely: 10 pont.
Felvételi döntés:
A felvételi szakmai beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi
döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkező írásbeli értesítést kap.
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TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Bölcsészettudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH)
által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú
és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhetők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
Előzményként elfogadott szakok:
– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak.
– A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a jogi képzési terület szakjai.
A mesterképzésbe való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális
kreditek száma 50 kredit a történelem alapképzési szak ismeretköreiből.
A jelentkezés elfogadása:
A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az
adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről
szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a dokumentum
pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.
A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél.
Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, Országos
TDK részvétel igazolása, megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk
igazolása, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolása, a tudományos konferencia előadás igazolása.
A felvételi vizsga:
A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgán kell részt
vennie. A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga
után. A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi menüpont alatt lesz elérhető.
A pontszámítás:
Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a
többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
Felvételi pontok:
– felvételi vizsga: 75 pont
– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3)
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Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
 fogyatékosság: 2 pont
 gyermekgondozás: 1 pont
 hátrányos helyzet: 1 pont
 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont
 2. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 2 pont
 3. nyelvvizsga / C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 5 pont
 3. nyelvvizsga / B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért: 3 pont
 tudományos tevékenység: 5 pont (a beküldendő szakmai tevékenység igazolása
alatt a Kar a tudományos tevékenységet érti, a megjelent vagy megjelenésre elfogadott szakmai publikációk igazolását, az elvégzett tehetséggondozó program/szakkollégium igazolását, a tudományos konferencia előadás igazolását,
Országos TDK versenyen való részvétel igazolását.)
A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett
nyelvvizsga esetén jár.
A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar,
ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mesterképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott
kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a DE BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400. postacímre általános felvételi eljárásban
legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év november 30-ig.
Ha a jelentkező új típusú oklevele nem tartalmazza az oklevél minősítését, a jelentkezőnek csatolnia kell a leckekönyvét (törzslap kivonatát) vagy az oklevélmellékletét, különben a Kar nem tud oklevél-minősítés alapján felvételi pontot számolni.
Nappali tagozaton a mesterképzési szak önköltséges finanszírozási formában a minimum felvehető 1 fő létszámmal kizárólag akkor indul, ha a szak állami ösztöndíjas finanszírozási formájában a felvehető létszám eléri a minimum létszámként megadott
számot.
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VÁLLALATGAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezéshez javasolt szakok:
 A teljes 30 kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és
menedzsment, valamint a pénzügy és számvitel alapképzési szakok.
 A bemenethez szükséges 30 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: a gazdaságtudományok képzési terület további alapképzési
szakjai
 A bemenethez szükséges 30 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az
alábbi területekről:
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika) területéről 8 kredit;
- elméleti-gazdaságtani ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan) területéről 10 kredit;
- üzleti ismeretek (marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan, számvitel, vállalati
pénzügy) területéről 12 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján
a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
– a 2006. február 1. előtt szerzett magyar felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet,
– nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
– leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása,
amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (60 kredit) el akar fogadtatni. (A
leckekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk).
A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”)
megtalálható a kar honlapján Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára.
Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.
A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező
melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
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Pontszámítás:
A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a többlet pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben
kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak szerint történik:
– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél
minősítésének tízszerezése (max. 50 pont)
– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont)
– Többletpontok (max. 10 pont):
 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex
típusú nyelvvizsga - 4 pont
 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komplex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga – 8 pont
 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga – 10 pont
 1. szakirányú OKJ-s végzettség – 5 pont
 2. szakirányú OKJ-s végzettség – 3 pont
 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont
 OTDK különdíj – 5 pont
 kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10
pont
 előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:
o hátrányos helyzetért – 4 pont,
o fogyatékossággal élő – 6 pont,
o gyermekgondozás: 6 pont.
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VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezéshez javasolt szakok:
 A teljes 30 kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és
menedzsment, valamint nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakok.
 A bemenethez szükséges 30 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, az emberi
erőforrások, a pénzügy és számvitel, a turizmus- vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szak.
 A bemenethez szükséges 30 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az
alábbi területekről:
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika) területéről 8 kredit;
- elméleti-gazdaságtani ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan) területéről 10 kredit;
- üzleti ismeretek (marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan, számvitel, vállalati
pénzügy) területéről 12 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján
a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen.
A mesterképzési szak angol nyelvű képzésére történő felvétel feltétele, hogy angol
nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgával rendelkezzen a jelentkező.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
– a 2006. február 1. előtt szerzett magyar felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet,
– nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
– leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása,
amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (60 kredit) el akar fogadtatni. (A
leckekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk).
A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”)
megtalálható a kar honlapján Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára.
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Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.
A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező
melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
Pontszámítás:
A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a többlet pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben
kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak szerint történik:
– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél
minősítésének tízszerezése (max. 50 pont)
– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont)
– Többletpontok (max. 10 pont):
 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex
típusú nyelvvizsga - 4 pont
 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komplex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga – 8 pont
 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga – 10 pont
 1. szakirányú OKJ-s végzettség – 5 pont
 2. szakirányú OKJ-s végzettség – 3 pont
 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont
 OTDK különdíj – 5 pont
 kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10
pont
 előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:
o hátrányos helyzetért – 4 pont,
o fogyatékossággal élő – 6 pont,
o gyermekgondozás: 6 pont.
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VEGYÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Természettudományi és Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje
Jelentkezők tájékoztatása:
Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban
a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi
Szabályzata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó,
Kari sajátosságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az
előírásokat.
 A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (illetve korábbi
főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája.
 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei.
 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
A jelentkezéshez javasolt szakok:
- Előfeltételek nélkül figyelembe vehető alapképzési szakok:
Kémia alapképzési szak (Kémia BSc)
Vegyészmérnök alapképzési szak (Vegyészmérnök BSc.)
- Előfeltételek alapján figyelembe vehető alapképzési szakok:
Biológia, fizika, földrajz, földtudományi, környezettan, matematika, biomérnök,
anyagmérnök, környezetmérnök, molekuláris bionika mérnöki, orvosi
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, orvosi diagnosztikai
analitikus, illetve ezekkel ekvivalensnek tekinthető alap- és mesterképzési,
valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok
(amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 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 Kémia BSc vagy Vegyészmérnök BSc végzettséggel rendelkezik.
- Az egyéb esetekben a Vegyész MSc fokozat megszerzéséhez a jelöltnek legalább 65
kredit olyan szakmai előképzettséget kell igazolnia, amely a szakirányú Kémia BSc
képzésnek megfeleltethető. Az előírt 65 kredit megoszlása a következő:
természettudományos ismeretek (matematika, fizika, informatika, biológia,
földtudomány, környezettan): 15 kredit
szakmai (kémiai ) ismeretek: 50 kredit az alábbiak szeint:
általános és szervetlen kémia legalább 10 kredit
szerves kémia legalább 10 kredit
analitikai kémia legalább 10 kredit
fizikai kémia legalább 10 kredit
A Vegyész MSc képzésbe a felvétel a fentieknek megfelelő minimum 40 kredit
elismerése után már megtörténhet és a fennmaradó max. 25 kreditet a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven be-
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lül meg kell szerezni. A kreditek a Vegyész mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe
nem számolhatók el.
A felvételi jelentkezéshez az alábbiak igazolása szükséges:
 alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben szerzett oklevél
 többletpont szerzésére jogosító igazolás (C1 (korábban felsőfokú) komplex
(korábban C típusú), vagy második nyelvből tett B2 (korábban középfokú)
komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga, fogyatékosság, hátrányos helyzet,
gyermekgondozás, OTDK/TDK, szakmai tevékenység)
 a belépéshez szükséges meghatározott kreditek elfogadásához a jelentkező által
beszámítani kívánt tárgyak igazolása (leckekönyv vagy oklevélmelléklet teljes
másolata vagy hiteles tárgyteljesítési igazolás), mely tartalmazza a krediteket, a
kontaktórák számát; valamint a kérdéses tantárgyak tematikája
 a szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér
Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni.
A tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes. A Kar
azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkezők mely
felsőoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja,
hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a
jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s a határozatban feltünteti az
általa elismert, vagy a felvétel után teljesítendő kreditszámot. A jelentkező a határozat
ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához
írásban kell benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a
jelentkezőt.
A felvételi vizsga:
A felvételi vizsga szóban történik. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának,
motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi vizsga
témakörei a Kar/Intézet honlapján megtekinthetők.
Pontszámítás:
Az összesen szerezhető pontok száma 100.
 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az
oklevél minősítésének nyolcszorosa.
 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető.
 A többletpontok száma jogcímenként maximum 5, összesen maximum 10 lehet.
Többletpont szerezhető C1 (korábban felsőfokú), vagy második nyelvből
tett B2 (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú), államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes
tudományos vagy diákköri tevékenységért (max. 5 pont), esélyegyenlőség jogcímén (max. 5 pont).
Felvételi döntés:
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A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján a felvételi döntést a Kar
Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.
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VEGYÉSZMÉRNÖK MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Természettudományi és Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje
Jelentkezők tájékoztatása:
Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban
a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet
alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi
Szabályzata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó,
Kari sajátosságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az
előírásokat.
 A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (illetve korábbi
főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája.
 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei.
 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
A jelentkezéshez javasolt szakok:
- Előfeltételek nélkül figyelembe vehető alapképzési szakok:
 Vegyészmérnök alapképzési szak (Vegyészmérnök BSc)
 Biomérnök alapképzési szak (Biomérnök BSc.)
- Előfeltételek alapján figyelembe vehető alapképzési szakok:
 Kémia alapképzési szak (Kémia BSc)
 Anyagmérnök, faipari mérnök, könnyűipari mérnök, gépészmérnök,
környezetmérnök alapképzési szakok
 A fentiekkel ekvivalensnek tekinthető természettudományos és műszaki jellegű
alap- és mesterképzési, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti szakok (amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 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 Vegyészmérnök vagy Biomérnök BSc végzettséggel rendelkezik.
- Az egyéb esetekben a Vegyészmérnök MSc fokozat megszerzéséhez a jelöltnek legalább 70 kredit olyan szakmai előképzettséget kell igazolnia, amely a vegyészmérnök
BSc képzésnek megfeleltethető. Az előírt 70 kredit megoszlása a következő:
A vegyészmérnök szakon előzményként előírt kritérium ismeretkörök és kreditértékek:
Tantárgycsoport
Természettudományos alapismeretek
(matematika, fizika, kémia, anyagtudomány, biológia)

Kredit
20

Megjegyzés
kémia: legalább 10 kredit (ezen belül szerves és/vagy
makromolekuláris kémia minimum
3 kredit)
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Vegyészmérnöki szakmai ismeretek
(művelettan, vegyipari méréstechnika
és analitika, irányítástechnika, biztonságtechnika, minőségbiztosítás, kémiai
és környezettechnológia, vegyipari
ágazati technológiák)
Gazdasági és humán ismeretek
(közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány)
MINDÖSSZESEN ELŐÍRT

40

kémia BSc diplomával rendelkezők
esetén a vegyészmérnök BSc tárgyai
közül a Folyamatirányítás I., Vegyipari művelettan I-III. és Vegyipari géptan I. tárgyak pótlására van
szükség

10

70

- A Vegyészmérnök MSc képzésbe a felvétel a fentieknek megfelelő minimum 40 kredit
elismerése után már megtörténhet és a maradó max. 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül
meg kell szerezni. A kreditek a Vegyészmérnök mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe nem számolhatók el.
A szakra való belépéshez szükséges minimálisan 40 kredit:*
Tantárgycsoport
Kredit
Megjegyzés
Természettudományos alapismeretek
15
ebből a kémia legalább 7 kredit
(matematika, fizika, kémia)
Szakmai ismeretek
(vegyipari művelettan, vegyipari gép20
tan, mérés- és irányítástechnika, kémiai
technológia)
Gazdasági és humán ismeretek
5
*A fenti tantárgyak/ismeretek az első féléves MSc-s tárgyak felvételéhez, illetve azok
szakmai megértéséhez már szükségesek.
A felvételi jelentkezéshez az alábbiak igazolása szükséges:
 alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai
képzésben szerzett oklevél
 többletpont szerzésére jogosító igazolás (C1 (korábban felsőfokú) komplex
(korábban C típusú), vagy második nyelvből tett B2 (korábban középfokú)
komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga, fogyatékosság, hátrányos helyzet,
gyermekgondozás, OTDK/TDK, szakmai tevékenység)
 a belépéshez szükséges meghatározott kreditek elfogadásához a jelentkező által
beszámítani kívánt tárgyak igazolása (leckekönyv vagy oklevélmelléklet teljes
másolata vagy hiteles tárgyteljesítési igazolás), mely tartalmazza a krediteket, a
kontaktórák számát; valamint a kérdéses tantárgyak tematikája
 a szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér
Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni.
A tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes. A Kar
azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkezők mely
felsőoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket.
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A jelentkezés elfogadása:
A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja,
hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a
jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s a határozatban feltünteti az
általa elismert, vagy a felvétel után teljesítendő kreditszámot. A jelentkező a határozat
ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához
írásban kell benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a
jelentkezőt.
A felvételi vizsga:
A felvételi vizsga szóban történik. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának,
motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi vizsga
témakörei a Kar/Intézet honlapján megtekinthetők.
Pontszámítás:
Az összesen szerezhető pontok száma 100.
 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az
oklevél minősítésének nyolcszorosa.
 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető.
 A többletpontok száma jogcímenként maximum 5, összesen maximum 10 lehet.
Többletpont szerezhető C1 (korábban felsőfokú), vagy második nyelvből
tett B2 (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú), államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes
tudományos vagy diákköri tevékenységért (max. 5 pont), esélyegyenlőség jogcímén (max. 5 pont).
Felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján a felvételi döntést a Kar
Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.

206

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezéshez javasolt szakok:
 A teljes 60 kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak.
 A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmusvendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, a közszolgálati alapképzési szak.
 A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá
azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az
alábbi területekről:
– módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
– közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan,
környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaságelmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális
gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) területről (10 kredit);
– üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy,
számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció,
adózási ismeretek; vállalati pénzügyek) területről 10 kredit;
– társadalomtudományi ismeretek (Európai Uniós ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia) területéről 10
kredit;
– szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és
szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, kontrolling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek) területéről 15 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján
a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó
krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
– a 2006. február 1. előtt szerzett magyar felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet,
– nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
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–

leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása,
amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (60 kredit) el akar fogadtatni. (A
leckekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk).

A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”)
megtalálható a kar honlapján Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára.
Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.
A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező
melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
Pontszámítás:
A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a többlet pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben
kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak szerint történik:
– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél
minősítésének tízszerezése (max. 50 pont)
– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont)
– Többletpontok (max. 10 pont):
 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex
típusú nyelvvizsga - 4 pont
 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komplex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga – 8 pont
 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga – 10 pont
 1. szakirányú OKJ-s végzettség – 5 pont
 2. szakirányú OKJ-s végzettség – 3 pont
 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont
 OTDK különdíj – 5 pont
 kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10
pont
 előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:
o hátrányos helyzetért – 4 pont,
o fogyatékossággal élő – 6 pont,
o gyermekgondozás: 6 pont.
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VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A jelentkezéshez javasolt szakok:
 A teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak.
 A szak képzési és kimeneti követelményeinek 9.4. pontjában meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: az agrár
képzési terület további alapképzési szakjai, valamint a gazdaságtudományok, a
természettudomány és a társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai.
 A szak képzési és kimeneti követelményeinek 9.4. pontjában meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint
szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit a természettudományi ismeretek,
a mezőgazdasági ismeretek, a gazdasági, vidékfejlesztési, társadalomtudományi és szakigazgatási ismeretek területeiről az alábbiak szerint:
természettudományi és agrárismeretek legalább 5 kredit, vagy
gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek legalább 5 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján
legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
– a 2006. február 1. előtt szerzett magyar felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelet,
– nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
– leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása,
amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (60 kredit) el akar fogadtatni. (A
leckekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk).
A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”)
megtalálható a kar honlapján Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a teljes
kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára.
Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.
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A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező
melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét.
Pontszámítás:
A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a többlet pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben
kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak szerint történik:
– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél
minősítésének tízszerezése (max. 50 pont)
– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont)
– Többletpontok (max. 10 pont):
 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex
típusú nyelvvizsga - 4 pont
 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komplex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga – 8 pont
 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga – 10 pont
 1. szakirányú OKJ-s végzettség – 5 pont
 2. szakirányú OKJ-s végzettség – 3 pont
 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont
 OTDK különdíj – 5 pont
 kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10
pont
 előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:
o hátrányos helyzetért – 4 pont,
o fogyatékossággal élő – 6 pont,
o gyermekgondozás: 6 pont.

