- andragógia
adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

- anglisztika

- biológia

- csecsemő- és kisgyermeknevelő

- ének-zene

- fizika

- földrajz

Tartalom

Előző oldal Következő oldal

A tanári orientáció tárgyai „C” tantárgyak

- gazdálkodási és menedzsment
adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

- gépészmérnöki

- informatikus könyvtáros

- kémia

- képi ábrázolás

- kommunikáció és médiatudomány
adatlap

Tartalom

Előző oldal Következő oldal

A tanári orientáció tárgyai „C” tantárgyak

- környezetkultúra
adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

- környezettan

- közlekedésmérnöki

- légiközlekedési hajózó

- magyar

- matematika

Tartalom

Előző oldal Következő oldal

A tanári orientáció tárgyai „C” tantárgyak

- mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

- mezőgazdasági mérnöki

- nemzetközi tanulmányok

- pedagógia

- plasztikai ábrázolás

- programtervező informatikus

Tartalom

Előző oldal Következő oldal

A tanári orientáció tárgyai „C” tantárgyak

- sportszervező
adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

- szlavisztika (orosz szakirány, ukrán szakirány)
adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

adatlap

mintatanterv: pdf/ htm

tantárgyleírások

záróvizsga témakörök

- szociálpedagógia

- tanító

- testnevelő-edző

- történelem

- turizmus-vendéglátás

Tartalom

Előző oldal Következő oldal

A tanári orientáció tárgyai „C” tantárgyak

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: andragógia
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: andragógus (szakirány megjelölésével)
Alapképzési szak kódja: ADB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
andragógia alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – andragógia alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 66 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 90 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 4 kredit
Szakmai gyakorlat: 10 kredit
Megjegyzés: A szakirány teljesítéséhez megszerzendő „B” típusú tantárgy összesen 50 kredit. Minden egyes szakirány esetén 45 kredit +5 kredit szakirányos gyakorlat kötelezően teljesítendő,
a hiányzó 40 kreditet a fennmaradó „B” típusú tantárgyakból kell teljesíteni.

andragógia alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: anglisztika
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: anglisztika alapszakos bölcsész (szakirány
megjelölésével)
Alapképzési szak kódja: ANB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: angol
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: A záróvizsga letétele a nyelvvizsgakövetelmények teljesítését igazolja.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Ajtay-Horváth Magda, főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
anglisztika alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – anglisztika alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 116 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 50 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 4 kredit
Szakmai gyakorlat: –
Megjegyzés:
- Differenciált szakmai ismeretek: az alapszak további szakterületi ismeretei vagy a második szak szakterületi ismeretei.
- A tanári mesterképzési szak választása esetén a tanári felkészítéshez szükséges 10 kredit
értékű pedagógiai, pszichológiai modult a szabadon választható stúdiumok terhére kell
fölvenni.

anglisztika alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: biológia
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: biológus
Alapképzési szak kódja: BIB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Szép Tibor egyetemi tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
biológia alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – biológia alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 101 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 60 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 9 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit
Szakmai gyakorlat: A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások megismerését szolgálja. A külső szakmai gyakorló helyen, intézményben,
erre alkalmas szervezetnél vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen végzett szakmai
gyakorlat időtartama legalább 6 hét.
Megjegyzés: Szakirányok.
- Ökológus operátor szakirány választás esetén a szakirány mintatantervében meghatározott 60 kredit kötelezően teljesítendő.
- Bioanalitikus szakirány választása esetén a szakirány mintatantervében előírt 58 kredit
kötelezően teljesítendő, plusz 2 kredit a szak egyéb B típusú tantárgykínálatából.
- Tanári szakirány választása esetén a második szak megalapozása 50 kredit, a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai, pszichológiai modul 10 kredit.

biológia alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: csecsemő- és kisgyermeknevelő
Alapképzési szak kódja: CGB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Györgyiné dr. Harsányi Judit, főiskolai docens
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 104 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 26 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit
Szakmai gyakorlat: 30 kredit
Megjegyzés:

csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: ének-zene
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: ének-zene alapszakos szakember (megjelölve a szakirányt)
Alapképzési szak kódja: ENB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006. (IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Ferencziné dr. Ács Ildikó, főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
ének-zene alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – ének-zene alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 115 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 50 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 5 kredit
Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlatok az alábbi tárgyak keretében valósulnak meg:
- ENB 1215 Zenei nevelési tanulmány és rendezvényszervezés
- ENB 1317 Karének és előadói gyakorlat 5.
- Népzene szakirány esetén: ENB2210 Néprajz 2.
Megjegyzés: Differenciált szakterületi ismeretek:
- karvezetés szakirány
- népzene szakirány
- második szak szakterületi ismeretei
- egyéb differenciált szakmai ismeretek.
A tanári mesterképzési szak választása esetén a tanári felkészítéshez szükséges 10 kredit értékű pedagógiai, pszichológiai modult a szabadon választható stúdiumok terhére kell fölvenni.

ének-zene alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: fizika
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: fizikus
Alapképzési szak kódja: FIB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Hadházy Tibor főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
fizika alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – fizika alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 89 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 70 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 11 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit
Szakmai gyakorlat: A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások megismerését szolgálja. A külső szakmai gyakorló helyen, intézményben,
erre alkalmas szervezetnél vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen végzett szakmai
gyakorlat időtartama legalább 6 hét.
Megjegyzés: Szakirányok.
- Alkalmazott környezetfizika: 70 kredit szakterületi ismeret.
- Tanári szakirány választása esetén a második szak megalapozása 50 kredit, a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai, pszichológiai modul 10 kredit, 10 kredit további szakterületi ismeret.

fizika alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: földrajz
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: geográfus
Alapképzési szak kódja: FDB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény:
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Kókai Sándor főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –

földrajz alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – földrajz alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 100 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 60 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit
Szakmai gyakorlat: A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások megismerését szolgálja. A külső szakmai gyakorló helyen, intézményben,
erre alkalmas szervezetnél vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen végzett szakmai
gyakorlat időtartama legalább 6 hét.
Megjegyzés: Szakirányok.
- Idegenforgalmi szakirány esetén 60 kredit kötelezően teljesítendő a szakirány mintatanterve szerint.
- Tanári szakirány választása esetén a második szak megalapozása 50 kredit, a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai, pszichológiai modul 10 kredit.

földrajz alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: gazdálkodási és menedzsment
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: közgazdász gazdálkodási és menedzsment
alapképzési szakon
Alapképzési szak kódja: GZB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek
megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Galó Miklós főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
gazdálkodási és menedzsment alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – gazdálkodási és menedzsment alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 67 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 107 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 6 kredit
Szakdolgozat: 0 kredit
Szakmai gyakorlat: 30 kredit
Megjegyzés: A „B” típusú tantárgyaknál megszerzendő 78 kredit, továbbá minden szakirány esetén
még 29 kredit kötelezően teljesítendő.

gazdálkodási és menedzsment alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: gépészmérnök
Alapképzési szak kódja: GMB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Szigeti Ferenc János főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: A külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre
alkalmas szervezetnél vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen végzett szakmai gyakorlat időtartama legalább 6 hét.
gépészmérnöki alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – gépészmérnöki alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 137 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 48 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 15 kredit
Szakmai gyakorlat: 12 kredit
Megjegyzés: A 12 kredit szakmai gyakorlat a kötelező és kötelezően választható tárgyak kreditértékébe beletartozik.

gépészmérnöki alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: informatikus könyvtáros
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: informatikus könyvtáros
Alapképzési szak kódja: KÖB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnes főiskolai docens
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
informatikus könyvtáros alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – informatikus könyvtáros alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 93 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 52 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit
Szakmai gyakorlat: 15 kredit
Megjegyzés: A „B” típusú tantárgyaknál összesen megszerzendő 52 kredit. Információs menedzsment szakirány esetén ebből 40 kredit kötelezően teljesítendő, a hiányzó 12 kreditet a fennmaradó „B” típusú tantárgyakból kell teljesíteni.

informatikus könyvtáros alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: kémia
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: vegyész
Alapképzési szak kódja: KEB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Balogh József egyetemi tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: Üzemlátogatás teljesítése.
kémia alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – kémia alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 101 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 60 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 9 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit
Szakmai gyakorlat: A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások megismerését szolgálja. A külső szakmai gyakorló helyen, intézményben,
erre alkalmas szervezetnél vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen végzett szakmai
gyakorlat időtartama legalább 6 hét.
Megjegyzés: Szakirányok:
- Tanári szakirány választása esetén a második szak megalapozása 50 kredit, a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai, pszichológiai modul 10 kredit.

kémia alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: képi ábrázolás
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: képi ábrázolás alapszakos festő (szakirány
megjelölésével)
Alapképzési szak kódja: KAB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006. (IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Ferenczy Zsolt DLA, főiskolai docens
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
képi ábrázolás alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – képi ábrázolás alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 101 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 59 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit
Szakmai gyakorlat: művésztelepi gyakorlat, szakmai gyakorlat (művészettörténeti tanulmányút)
Megjegyzés:

képi ábrázolás alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: kommunikáció és médiatudomány
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: kommunikátor
Alapképzési szak kódja: KMB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. habil Onder Csaba főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
kommunikáció és médiatudomány alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – kommunikáció és médiatudomány alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 39 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 101 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 20 kredit
Szakdolgozat: 0 kredit
Szakmai gyakorlat: 20 kredit (ebből 16 kredit szakirányos, 4 kredit közös minden szakirányon)
Megjegyzés: A „B” típusú tantárgyaknál összesen megszerzendő 101 kredit. Ebből a közös tantárgyak kreditértéke 33 kredit, a szakirányok kötelező tantárgyai 40 kredit értékűek, az orientáció
8 kredit. A hiányzó 20 kreditet a fennmaradó „B” típusú szakmai tantárgyakból kell teljesíteni.

kommunikáció és médiatudomány alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: környezetkultúra
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: környezettervező szakember (szakirány megjelölésével)
Alapképzési szak kódja: KKB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006. (IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: dr. Gaul Emil PhD, DLA egyetemi docens
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
környezetkultúra alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – környezetkultúra alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 101 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 59 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit
Szakmai gyakorlat: művésztelepi gyakorlat, szakmai gyakorlat (művészettörténeti tanulmányút)
Megjegyzés:

környezetkultúra alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: környezettan
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: alkalmazott környezetkutató
Alapképzési szak kódja: KVB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Kiss Ferenc főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
környezettan alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – környezettan alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 95 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 66 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 9 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit
Szakmai gyakorlat: A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások megismerését szolgálja. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen
teljesítendő, legalább 6 hétig tartó gyakorlat.
Megjegyzés: Szakirányok:
- természetvédelmi monitorozó (60 kredit kötelezően teljesítendő, 6 kreditet a fennmaradó
„B” típusú tantárgyakból kell teljesíteni)
- tanári (50 kredit a második szak megalapozása, 10 kredit pedagógiai-pszichológiai ismeretek, 6 kreditet a fennmaradó „B” típusú szakmai tantárgyakból kell teljesíteni).

környezettan alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: közlekedésmérnöki
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: közlekedésmérnök
Alapképzési szak kódja: RMB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Szilágyi Dénes főiskolai docens
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: A külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre
alkalmas szervezetnél vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen végzett szakmai gyakorlat időtartama legalább 6 hét.
közlekedésmérnöki alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – közlekedésmérnöki alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 135 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 48 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 12 kredit
Szakdolgozat: 15 kredit
Szakmai gyakorlat: Műszaki logisztika szakirányon 8 kredit, légiközlekedési műszaki szakirányon 11 kredit, járműgépész szakirányon 7 kredit, mely a B típusú tantárgyak kreditszámában
benne van.
Megjegyzés: –

közlekedésmérnöki alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: közlekedésmérnöki, légiközlekedési hajózó önálló szakképzettséget adó szakirány
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: közlekedésmérnök–hivatásos
zető

repülőgépve-

Alapképzési szak kódja: RMB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. A 32/2009 KHEM szerinti
speciális angol nyelvtudás.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Szilágyi Dénes főiskolai docens
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint

|tartalom |alapszakok listája|

A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: A külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre
alkalmas szervezetnél vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen végzett szakmai gyakorlat időtartama legalább 6 hét.

közlekedésmérnöki, légiközlekedési hajózó önálló szakképzettséget adó szakirány alapszak
következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – közlekedésmérnöki, légiközlekedési hajózó önálló szakképzettséget adó szakirány alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 135 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 50 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 15 kredit
Szakmai gyakorlat: 9 kredit, mely a „B” típusú tantárgyak kreditszámában benne van.
Megjegyzés:

közlekedésmérnöki, légiközlekedési hajózó önálló szakképzettséget adó szakirány alapszak előző
oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: magyar
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: magyar alapszakos bölcsész (szakirány megjelölésével)
Alapképzési szak kódja: MAB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Pállné dr. Lakatos Ilona főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
magyar alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – magyar alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 94 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 18 kredit irodalomtudományból*, 4 kredit magyar nyelvészetből + 50 kredit (szakirány, szakterületi specializációk)
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 4 kredit
Szakmai gyakorlat: –
Megjegyzés: *: Az Általános szakmai ismeretek közé tartozó Szabadon választható ismeretek irodalomtudományból stúdiumai közül 18 kreditpontot kell teljesíteni a hallgatónak, de ezen
belül kötelezően választandó az MAB2013 Napjaink magyar irodalma és az MAB2014 Napjaink világirodalma tantárgyak.

magyar alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: matematika
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: matematikus
Alapképzési szak kódja: MTB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Kovács Zoltán, főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
matematika alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – matematika alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 93 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 67 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit
Szakmai gyakorlat: A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások megismerését szolgálja. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen
teljesítendő, legalább 6 hétig tartó gyakorlat.
Megjegyzés: Szakirányok:
- matematikus szakirány választása esetén 42 kredit kötelezően teljesítendő, a hiányzó 25
kreditet a fennmaradó „B” típusú szakmai tantárgyakból kell teljesíteni,
- tanári szakirány választása esetén 50 kredit a második szak megalapozása, 10 kredit
pedagógiai-pszichológiai ismeret, 6 kredit a szakirány további szakterületi ismerete,
mely a mintatanterv alapján kötelezően teljesítendő.

matematika alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
Alapképzési szak kódja: MGB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: 2 × 6 hét szakmai gyakorlat
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 128 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 27 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 15 kredit
Szakmai gyakorlat: 30 kredit
Megjegyzés:

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági mérnöki
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: mezőgazdasági mérnök
Alapképzési szak kódja: MMB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Vágvölgyi Sándor főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: 2 × 6 hét szakmai gyakorlat
mezőgazdasági mérnöki alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – mezőgazdasági mérnöki alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 126 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 29 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 15 kredit
Szakmai gyakorlat: 30 kredit
Megjegyzés:

mezőgazdasági mérnöki alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: nemzetközi tanulmányok
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: nemzetközi kapcsolatok szakértő
Alapképzési szak kódja: NKB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Alapfokozat megszerzéséhez legalább két
idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. habil N. Szabó József egyetemi tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: Opponens által elfogadott szakdolgozat. Szakmai
gyakorlat teljesítése.
nemzetközi tanulmányok alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – nemzetközi tanulmányok alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 103 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 57 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit
Szakmai gyakorlat: Az oklevél megszerzésének feltétele négy hét szakmai gyakorlat elvégzése.
Megjegyzés: A „B” típusú tantárgyaknál összesen megszerzendő 57 kredit. Minden szakirány esetén ebből 27 kredit kötelezően teljesítendő, a hiányzó 30 kreditet a fennmaradó „B” típusú
tantárgyakból kell teljesíteni

nemzetközi tanulmányok alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: pedagógia
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: pedagógia alapszakos bölcsész
Alapképzési szak kódja: PDB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Márton Sára Katalin főiskolai docens
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
pedagógia alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – pedagógia alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 106 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 61 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 9 kredit
Szakdolgozat: 4 kredit
Szakmai gyakorlat: –
Megjegyzés: Specializációk:
- Nevelési/oktatási szakirány választása esetén 50 kredit kötelezően teljesítendő, a 11 kreditet a fennmaradó „B” típusú szakmai tantárgyakból kell teljesíteni.
- A tanári mesterképzési szak választása esetén a második szak megalapozása 50 kredit,
11 kredit további szakmai választható tantárgy. A szabadon választott stúdiumok terhére kell fölvenni a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és pszichológiai modult,
amelynek kreditértéke 5 kredit.

pedagógia alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: plasztikai ábrázolás
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: plasztikai ábrázolás alapszakos szakember
(szakirány megjelölésével)
Alapképzési szak kódja: PAB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006. (IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos Imre DLA, főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
plasztikai ábrázolás alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – plasztikai ábrázolás alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 101 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 59 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit
Szakmai gyakorlat: művésztelepi gyakorlat, szakmai gyakorlat (művészettörténeti tanulmányút)
Megjegyzés:

plasztikai ábrázolás alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: programtervező informatikus
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: programtervező informatikus
Alapképzési szak kódja: PMB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy olyan idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos szakirodalma van, államilag
elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Dömösi Pál Béla egyetemi tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
programtervező informatikus alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – programtervező informatikus alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 90 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 60 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 20 kredit
Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6
hétig tartó gyakorlat.
Megjegyzés: A szakirányok kredittartalma 60 kredit.
- programtervező informatikus szakirány választása esetén 30 kredit kötelezően teljesítendő, a hiányzó 30 kreditet a fennmaradó „B” típusú szakmai tantárgyakból kell teljesíteni,
- tanári szakirány választása esetén a második szak megalapozása 50 kredit, a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai, pszichológiai modul 10 kredit.

programtervező informatikus alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: sportszervező
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: sportszervező
Alapképzési szak kódja: SMB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Kvancz József főiskolai docens
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –

sportszervező alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – sportszervező alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 127 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 8 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit
Szakmai gyakorlat: 25 kredit
Megjegyzés:

sportszervező alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: szlavisztika
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész; szlavisztika, ukrán alapszakos bölcsész
Alapképzési szak kódja: OUB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: orosz, ukrán
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: A záróvizsga letétele a nyelvvizsgakövetelmények teljesítését igazolja.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
szlavisztika alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – szlavisztika alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 57 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 109 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 4 kredit
Szakmai gyakorlat: –
Megjegyzés:

szlavisztika alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: szociálpedagógia
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: szociálpedagógus
Alapképzési szak kódja: SPB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Pornói Imre főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
szociálpedagógia alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – szociálpedagógia alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 136 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 24 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit
Szakmai gyakorlat: 30 kredit. A gyakorlat követelménye hét félévre:
- 1., 2., 3. félév: 90 óra intézménylátogatás
- 4. félév: 80 óra (2 hét folyamatosan) oktatási-nevelési intézmények
- 6. félév: 120 óra (3 hét folyamatosan) gyermekjóléti/gyermekvédelmi intézmények és a
szociális igazgatás területei
- 7. félév: 300 óra intenzív terepgyakorlat
Megjegyzés: A „B” típusú tantárgyaknál összesen megszerzendő 24 kredit, azaz a háromból csak
két 12 kredites tantárgyblokk teljesítendő.

szociálpedagógia alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: tanító
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: tanító
Alapképzési szak kódja: TAB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Jenei Terézia főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele:

tanító alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – tanító alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 139 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 37 (23k műveltségi terület + 14k specializáció)
kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 12 kredit
Szakdolgozat: 15 kredit
Szakmai gyakorlat: 37
Megjegyzés: A „B” típusú tantárgyakat modulonként lehet választani az intézményi kínálatból.

tanító alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: testnevelő-edző
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: testnevelő-edző (sportág megjelölésével)
Alapképzési szak kódja: TNB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Pásztorné dr. Batta Klára főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –

testnevelő-edző alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – testnevelő-edző alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 102 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 58 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 10 kredit
Szakmai gyakorlat: –
Megjegyzés: A „B” típusú tantárgyaknál mindkét differenciált ismereteknél összesen megszerzendő 58 kredit, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatok előírt kreditpontjait is.*** A tanári
mesterszakot megalapozó ismeretek felvétele esetén (50 kredit) a „B” típusú tantárgyakból 8
kredit teljesítése kötelező a testnevelő-edző alapszakot választók részére.
*: A megjelölt röplabda, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás tárgyak közül az adott félévben
meghirdetett két labdajátékot együtt kell felvenni.
**: Az edzői differenciált szakmai ismereteknél a választott sportágra vonatkozó tárgyakat
kell felvenni.
***: A szakmai gyakorlat tartalmazza: tanári mesterszakot megalapozó ismeretek felvétele
esetén szakmai tábor 3 kredit, valamint sportszakmai gyakorlat 6 kredit. Edzői differenciált
ismeretek felvétele esetén: edzésvezetői gyakorlatok 9 kredit.

testnevelő-edző alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: történelem
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: történelem alapszakos bölcsész
Alapképzési szak kódja: TRB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább
egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Reszler Pál Gábor főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
történelem alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – történelem alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 70 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 96 kredit (46 kredit + 50 kredit specializáció)
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 10 kredit
Szakdolgozat: 4 kredit
Szakmai gyakorlat: –
Megjegyzés: Kötelezően választható tantárgyakból 50 kredit specializáció vagy második tanári szakot megalapozó ismeret, és 46 kredit további szakmai ismeret teljesítendő.

történelem alapszak előző oldal

|tartalom |alapszakok listája|

A szak általános adatai
Alapképzési szak megnevezése: turizmus-vendéglátás
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
Alapképzési szak kódja: TVB
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: alapfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: Alapfokozat megszerzéséhez államilag
elismert vagy azzal egyenértékű, legalább kettő középfokú C típusú szaknyelvi nyelvvizsga
szükséges, amelyek közül az egyik helyett C típusú felsőfokú általános nyelvvizsga is tehető,
illetve ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.
A szak képesítési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Prof. Dr. habil Hanusz Árpád egyetemi tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása
- általános testnevelés teljesítése a TVSZ 19.§-a szerint
A záróvizsgára bocsátás speciális feltétele: –
turizmus-vendéglátás alapszak következő oldal

|tartalom |alapszakok listája|

Kreditallokáció – turizmus-vendéglátás alapszak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 98 kredit
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 73
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 9 kredit
Szakdolgozat: 0 kredit
Szakmai gyakorlat: 30 kredit
Megjegyzés:

turizmus-vendéglátás alapszak előző oldal

