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A szakirányú továbbképzések mintatantervei
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A szakirányú továbbképzések mintatantervei
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előző oldal következő oldal Tartalom

5

A szakirányú továbbképzések mintatantervei
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A szakirányú továbbképzések mintatantervei
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Agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök
OH regisztrációs szám: OH-FRKP/661-5/2007
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: F/16-3/2014.
Megszerezhető szakképesítés: Agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök
A szakirányú továbbképzés képzési területe: agrár
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: AV
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Vágvölgyi Sándor főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Diplomás gazdaságvédelmi szakreferens
OH regisztrációs szám: OH-FHF/746-7/2009
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FRKP/17611-10/2007
Megszerezhető szakképesítés: Diplomás szakreferens gazdaságvédelmi szakon
A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok
Képzési idő félévekben: 3 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: GK
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Kvancz József főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Diplomás marketingszervezetek irányítása szakreferens
OH regisztrációs szám: OH-FHF/2084-5/2009
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/583-1/2008
Megszerezhető szakképesítés: Diplomás szakreferens marketingszervezetek irányítása szakon
A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok
Képzési idő félévekben: 3 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: MR
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Kósáné dr. Bilanics Ágnes főiskolai docens
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Diplomás vállalati irányítás és kontrolling szakreferens
OH regisztrációs szám: OH-FHF/1459-7/2009
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-PRKP/1932-44/2007
Megszerezhető szakképesítés: Diplomás szakreferens vállalati irányítás és kontrolling szakon
A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok
Képzési idő félévekben: 3 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: VS
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Filep Gyula főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Egészségfejlesztő mentálhigiéné
OH regisztrációs szám: OH-FHF/1475-4/2009
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/277-3/2009
Megszerezhető szakképesítés: Egészségfejlesztő mentálhigiénikus
A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés
Képzési idő félévekben: 3 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: MH
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– záródolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Élelmiszeripari minőségügyi
OH regisztrációs szám: OH-FHF/1363-4/2008
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/1362-3/2008
Megszerezhető szakképesítés: Élelmiszeripari minőségügyi szakmérnök
A szakirányú továbbképzés képzési területe: agrár
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: EL
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Energetikai szakmérnöki
OH regisztrációs szám: OH-FIF/1288-5/2011
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FIF/1288-4/2011
Megszerezhető szakképesítés: Energetikai szakmérnök
A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki
Képzési idő félévekben: 3 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: ES
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Ormos László főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Erkölcstan, etika szakos pedagógus-szakvizsgára felkészítő
OH regisztrációs szám: FF/1367-4/2013
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FF/1057-7/2012
Megszerezhető szakképesítés: Szakvizsgázott pedagógus erkölcstan, etika szakterületen
A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés
Képzési idő félévekben: 4 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: EE
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. habil. Kiss Lajos András főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Fejlesztőpedagógus
OH regisztrációs szám: FF/533-4/2012
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FRKP/1389-6/2007
Megszerezhető szakképesítés: Fejlesztőpedagógus
A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés
Képzési idő félévekben: 4 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: FP
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Fitness terápia
OH regisztrációs szám: OH-FHF/1363-4/2008
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/124-4/2009.
Megszerezhető szakképesítés: Fitness terapeuta
A szakirányú továbbképzés képzési területe: sporttudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: FT
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Vajda Ildikó főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Gazdasági informatikai elemző
OH regisztrációs szám: OH-FHF/360-3/2009
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/360-3/2009
Megszerezhető szakképesítés: Gazdasági informatikai elemző
A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: GE
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Nyilas József főiskolai adjunktus
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Gazdaságvédelmi szakközgazdász
OH regisztrációs szám: OH-FHF/742-7/2009
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FRKP/17611-9/2007
Megszerezhető szakképesítés: Szakközgazdász gazdaságvédelmi szakon
A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: GK
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Kvancz József főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Gépírásoktató
OH regisztrációs szám: FF/1177-4/2013
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FF/1175-4/2013
Megszerezhető szakképesítés: Gépírásoktató
A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés
Képzési idő félévekben: 4 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: GP
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Gumiipari technológiai
OH regisztrációs szám: OH-FHF/1360-4/2008
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/1359-3/2008
Megszerezhető szakképesítés: Gumiipari technológiai szakmérnök
A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: GT
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Kiss Zsolt Péter főiskolai docens
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Innovációs menedzser
OH regisztrációs szám:
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
Megszerezhető szakképesítés:
A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Képzési idő félévekben:
Szakirányú továbbképzési szak kódja:
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása:
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Iskolai mentor
OH regisztrációs szám: OH-FHF/237-3/2009
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/237-2/2009
Megszerezhető szakképesítés: Iskolai mentor
A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: ME
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Vallner Judit Erika főiskolai docens
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Iskolai sportkör tartására képzett szakember
OH regisztrációs szám: FF/1030-4/2014
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FF/1030-4/2014
Megszerezhető szakképesítés: Iskolai sportkör tartására képzett szakember
A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: TS
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Pásztorné dr. Batta Klára főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök
OH regisztrációs szám: OH-FHF/2476-2/2009
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/193-4/2010
Megszerezhető szakképesítés: Környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök
A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: KG
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Simon László egyetemi tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Közlekedésmérnöki alapképzési szak – légiközlekedési hajózó szakirány (magyar nyelven)
OH regisztrációs szám: FF/30-5/2013
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FF/30-5/2013
Megszerezhető szakképesítés: Hivatásos repülőgépvezető
A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki
Képzési idő félévekben: 3 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: RG
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Szilágyi Dénes főiskolai docens
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Transport engineer aviation pilot postgradual course
Educational Authority registry No.: FF/30-6/2013
No. of decision licensing the establishment: FF/30-6/2013
Name of the qualification: Professional pilot
Training field of the postgradual course: Technical
Training period in semesters: 3 semesters
Code of the postgradual course: RGA
Institution ID: FI 74250
Language of instruction: angol
Number of credit points required for the qualification: 90 kredit
Foreign language requirements for the qualification: Name and job title of the teacher responsible for the course: Szilágyi Dénes PhD associate
professor
Requirements for attending the final exam:
– acquisition of the pre-degree certificate
– meeting the study and examination requirements prescribed in the curriculum
– submission of the final thesis and its acceptance
– acquisition of the credit points prescribed in the qualification, training and output requirements
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Kreatív írás
OH regisztrációs szám: OH-FHF/1356-3/2008
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/1357-4/2008
Megszerezhető szakképesítés: Kreatív íráskészséget elsajátított szakember
A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: KI
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Antal Attila főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Logisztikai és szállítmányozási menedzser
OH regisztrációs szám: OH-FHF/188-4/2010
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FRKP/1932-34/2007
Megszerezhető szakképesítés: Logisztikai és szállítmányozási menedzser
A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: LS
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Duleba Szabolcs főiskolai docens
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Marketingszervezetek irányítása szakközgazdász
OH regisztrációs szám: OH-FHF/1816-4/2009
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/584-1/2008
Megszerezhető szakképesítés: Szakközgazdász marketingszervezetek irányítása szakon
A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: MS
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Magyar Zoltán főiskolai adjunktus
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– záródolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Mérnök-közgazdász (főiskolai)
OH regisztrációs szám: OH-FHF/195-4/2010
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/664-2/2009
Megszerezhető szakképesítés: . . . (az eredeti szakképzettség megjelölése) - közgazdász (főiskolai)
A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok
Képzési idő félévekben: 3 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: MK
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Egri Imre főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Minőségirányítási szakmérnök
OH regisztrációs szám: OH-FHF/195-4/2010, (módosítás: OH-FHF/358-4/2010)
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/2819-4/2008
Megszerezhető szakképesítés: Minőségirányítási szakmérnök
A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: MIT
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Szigeti Ferenc János főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Munkavédelmi
OH regisztrációs szám: FF/53-4/2012
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/563-3/2008
Megszerezhető szakképesítés: Munkavédelmi szakember
A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki
Képzési idő félévekben: 4 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: MI
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Sikolya László főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Munkavédelmi szakmérnök
OH regisztrációs szám: FF/63-4/2012
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/979-2/2010
Megszerezhető szakképesítés: Munkavédelmi szakmérnök
A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki
Képzési idő félévekben: 4 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: MV
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: S
zakfelelős neve, beosztása: Dr. Sikolya László főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Műszaki logisztikai szakmérnök
OH regisztrációs szám: OH-FHF/1018-5/2009
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/1018-4/2009
Megszerezhető szakképesítés: Műszaki logisztikai szakmérnök
A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki
Képzési idő félévekben: 3 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: ML
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Outdoor programvezető
OH regisztrációs szám: OH-FHF/114-5/2009
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/114-4/2009
Megszerezhető szakképesítés: Outdoor programvezető
A szakirányú továbbképzés képzési területe: sporttudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: OP
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Vajda Ildikó főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Óvodás- és kisiskoláskori idegennyelvi kommunikátor
OH regisztrációs szám: OH-FHF/1351-4/2008
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/1350-3/2008
Megszerezhető szakképesítés: Óvodás- és kisiskoláskori (angol, német vagy francia) nyelvi kommunikátor
A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány
Képzési idő félévekben: 3 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: OI
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Veres Ferenc főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Pedagógus szakvizsga
OH regisztrációs szám: OH-FHF/1351-4/2008
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FRKP/1389-7/2007
Megszerezhető szakképesítés: Szakvizsgázott pedagógus
A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés
Képzési idő félévekben: 4 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: PS
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Márton Sára Katalin főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése

|tartalom |szakok listája|

Pénzügy, adó és adóeljárás szakközgazdász
OH regisztrációs szám: OH-FHF/1002-4/2010
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FRKP/1932-39/2007
Megszerezhető szakképesítés: Szakközgazdász pénzügy, adó és adóeljárás szakon
A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: PS_S
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Béresné dr. Mártha Bernadett főiskolai adjunktus
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése

|tartalom |szakok listája|

Regionális szakközgazdász
OH regisztrációs szám: OH-FHF/1000-4/2010
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FRKP/1932-43/2007
Megszerezhető szakképesítés: Szakközgazdász regionális gazdasági szakon
A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: RS
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Grasseli Norbert főiskolai docens
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– záródolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Roma társadalomismereti szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
szakirányú továbbképzési szak
OH regisztrációs szám: FF/718-4/2012
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FF/480-1/2009
Megszerezhető szakképesítés: Szakvizsgázott pedagógus, roma-társadalomismereti szakterületen
A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés
Képzési idő félévekben: 4 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: RP
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Jenei Terézia főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése

|tartalom |szakok listája|

Sportanimátor
OH regisztrációs szám: OH-FHF/122-5/2009
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/121-4/2009
Megszerezhető szakképesítés: Sportanimátor
A szakirányú továbbképzés képzési területe: Sporttudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: SA
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Vajda Ildikó főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése

|tartalom |szakok listája|

Stíluskommunikátor
OH regisztrációs szám: OH-FHF/998-4/2010
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FRKP/17528-3/2007
Megszerezhető szakképesítés: Okleveles stíluskommunikátor
A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: SM
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Jakab András főiskolai docens
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Személyi edző
OH regisztrációs szám: OH-FHF/1678-4/2009
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/82-2/2009
Megszerezhető szakképesítés: Személyi edző
A szakirányú továbbképzés képzési területe: sporttudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: SE
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Vajda Ildikó főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács
OH regisztrációs szám: OH-FHF/598-4/2009
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/1708-4/2008
Megszerezhető szakképesítés: Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács idegen
nyelvből (idegen nyelv megnevezése) és magyar nyelvből
A szakirányú továbbképzés képzési területe: társadalomtudomány
Képzési idő félévekben: 3 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: TF
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Ajtay-Horváth Magda főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Vállalati irányítás és kontrolling szakközgazdász
OH regisztrációs szám: OH-FHF/1474-4/2009
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FRKP/1932-45/2007
Megszerezhető szakképesítés: Szakközgazdász vállalati irányítás és kontrolling szakon
A szakirányú továbbképzés képzési területe: Gazdaságtudományok
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: VK
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Zsuzsanna főiskolai adjunktus
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– záródolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
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Wellness és spa közgazdász
OH regisztrációs szám: FF/214-4/2012
A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/1029-4/2009
Megszerezhető szakképesítés: Wellness és spa szakközgazdász
A szakirányú továbbképzés képzési területe: gazdaságtudományok
Képzési idő félévekben: 2 félév
Szakirányú továbbképzési szak kódja: WS
Intézményi azonosító: FI 74250
Az oktatás nyelve: magyar
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Magyar Zoltán főiskolai adjunktus
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
– a végbizonyítvány megszerzése
– a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése
– szakdolgozat benyújtása és elfogadása
– képesítési-, képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése

