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A szak általános adatai
Mesterképzési szak megnevezése: andragógia
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles andragógus
Mesterképzési szak kódja: ADM
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: mesterfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga
vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak képzési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- diplomamunka benyújtása, elfogadása

andragógia mesterképzési szak következő oldal

|tartalom |szakok listája|

Kreditallokáció – andragógia mesterképzési szak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 20 kredit.
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 78 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 12 kredit
Diplomamunka: 10 kredit
Megjegyzés: A szabadon választható tantárgyak kreditjei az intézményi kurzus-kínálatból teljesítendők.

andragógia mesterképzési szak előző oldal
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A szak általános adatai
Mesterképzési szak megnevezése: nemzetközi tanulmányok
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző
(zárójelben megjelölve a szakirányt)
Mesterképzési szak kódja: NKM
Intézményi azonosító: FI 74250
Megszerezhető végzettségi szint: mesterfokozat
Az oktatás nyelve: magyar
Az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvi követelmény: A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy idegen
nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga és további két idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.
A szak képzési és kimeneti követelményei: 15/2006.(IV.3.) OM rendelet
Szakfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Andrea főiskolai docens
A záróvizsgára bocsátás általános feltétele:
- a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése
- a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények, szakmai gyakorlatok teljesítése
- a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése
- diplomamunka benyújtása, elfogadása
nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak következő oldal
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Kreditallokáció – nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak
Kötelező („A” típusú) tantárgy: 75 kredit.
Kötelezően választható („B” típusú) tantárgy: 30 kredit
Szabadon választható („C” típusú) tantárgy: 7 kredit
Diplomamunka: 8 kredit
Megjegyzés: A szabadon választható tantárgyak kreditjei az intézményi kurzus-kínálatból teljesítendők.

nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak előző oldal

