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A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI
KÖVETELMÉNYEI
I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET
1. GAZDASÁGINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus (Business Information
Technology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles gazdaságinformatikus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Information Technologist
3. Képzési terület: informatikai
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságinformatikus alapképzési
szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a mérnök-informatikus, a programtervező informatikus, a
gazdálkodási és menedzsment, a gazdaságelemzés, a pénzügy és számvitel alapképzési
szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 18-30 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-25 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
55-80 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a komplex üzleti folyamatokat
megérteni, problémákat feltárni és megoldási alternatívákat kidolgozni. Alkalmasak az
értékteremtő folyamatokat támogató informatikai rendszerekkel szemben támasztott igények
felismerésére, fejlesztésre és a kész alkalmazások menedzselésére, valamint kutatásifejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való
folytatására.
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a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- alapvető kommunikációs, vezetési és etikai ismeretek,
- környezetvédelmi és minőségbiztosítási ismeretek,
- a meghatározó jogi, szabályozási, gazdasági és termelési folyamatok ismerete,
- a képzés szakirányának megfelelő területen az alapvető gyakorlati módszerek és
megoldások (tervezés, fejlesztés, integrálás, üzembe helyezés, minőségbiztosítás,
üzemeltetés, szolgáltatás, karbantartás) ismerete,
- az alapvető kutatási irányok ismerete, a kutatás-fejlesztési tevékenységhez szükséges
alapvető készségek elsajátítása,
- kutatás-fejlesztési munkák és az informatikai fejlesztések, menedzselési feladatok
dokumentálására vonatkozó ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a szakterület problémáinak a felismerésére, hatékony megoldások kidolgozására, a
megoldások megvalósításának a kezdeményezésére,
- az információtechnológia korszerű lehetőségeinek kihasználására, szervezetek üzleti
intelligenciájának a növelésére,
- az infokommunikációs technológiák együttműködésének megtervezésére, különböző
modellnézetek generálására,
- az IT-támogatott üzleti alkalmazások vállalati szintű, modellszemléletű tervezésére,
- az implementálás, a működtetés, valamint a kockázatok, a változások és a különböző
szoftververziók menedzselésére;
- szakmai, emberi és etikai szempontokat mérlegelve önálló irányítói feladatok ellátására,
- kutatás-fejlesztési feladatok végzésére és irányítására;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles körű műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
- természettudományos alapismeretek: 8-10 kredit
matematika és a számítástudomány speciális fejezetei (ezen belül kiemelten a matematikai
módszerek gazdasági megoldásai, operációkutatás, szimuláció, matematikai statisztika),
valamint az informatika magas szintű műveléséhez szükséges további természettudományi
alapismeretek;
- gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit

8

közgazdaság- és gazdálkodástudományi, vállalat-gazdaságtani, jogi, szervezeti, szervezési és
menedzsment ismeretek, valamint vezetői számvitel és kontrolling ismeretek azon
vonatkozásai, amelyek az intelligens információtechnológiai megoldások kutatásához,
fejlesztéséhez szükségesek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20–25 kredit
üzleti modellezés, szakértői rendszerek, döntéstámogatás, üzletmenet-folytonosság tervezése,
informatikai rendszerek fejlesztése, tudásbázis-tervezés, adat- és tudásbázis-menedzsment,
formális nyelvek a modellezésben, informatikai stratégia tervezése, projekttervezés és –
irányítás, szabványos fejlesztési megoldások, informatikai rendszerek újjászervezése, integrált
vállalatirányítási rendszerek adaptálása, elektronikus és mobil üzletvitel, web-technológiák
üzleti alkalmazása területén;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 55–80 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
rendszerfejlesztés, vállalati szintű alkalmazásintegráció, intelligens elektronikus és mobil
megoldások,
üzletmenet-folytonosság
informatikai
aspektusa,
IT-támogatott
szervezetfejlesztés, szervezetközi alkalmazások, infokommunikációs szolgáltatások,
térinformatika, integrált vállalatirányítási rendszerek, döntéstámogatás, fejlesztési
módszertanok, adatbázis-menedzsment, folyamatmenedzsment, kockázatkezelés, változás- és
konfigurációmenedzsment,
alkalmazásportfolió-kezelés,
mesterséges
intelligencia,
informatikai audit, csoportmunka támogatása, stb.
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (10 kredit): analízis, valószínűségszámítás, statisztika,
operációkutatás, matematika, számítástudomány;
- gazdasági és humán ismeretek (20 kredit): közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani,
gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment,
vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan) ismeretek;
- informatikai ismeretek (40 kredit): számítógép-architektúrák, operációs rendszerek,
számítógép-hálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés,
adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás,
integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált
vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
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irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
2. MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information
Technology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles mérnök informatikus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Engineering Information Technologist
3. Képzési terület: informatikai
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mérnök informatikus alapképzési
szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a gazdasági informatikus és a programtervező informatikus
alapképzési szak;
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-45 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
50-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó
természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően
képesek új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére, informatikai rendszerek
fejlesztésére és integrálására, az informatikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására,
koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.
a) a mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, hardver és szoftver ismeretek,
megfelelő szintű manualitás, mérési készség – ezek laboratóriumi szintű használata,
- az informatika területén az ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása,
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-

-

vezetői ismeretek,
alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a
munkahelyi egészég és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a
mérnöketika alapvető ismeretei,
a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a törvényszerűségek, összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és
gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat;
- önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére;
- a műszaki – gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- komplex informatikai rendszerek fejlesztésére, az információtechnológia eszközeinek
készség szintű használatára,
- formális módszerek használatára a tervezésben,
- informatikai rendszerek teljesítményelemzésére, analitikus, szimulációs és mérési
módszerek használatára,
- informatikai rendszerek biztonságosságának analízisére és tervezésére,
- adatbázisok tervezésére,
- sokprocesszoros digitális rendszerek alkalmazására és fejlesztésére,
- szakmai kooperációra az alkalmazói környezet szakértőivel;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles körű műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása, etikus magatartás,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
– természettudományos alapismeretek: 20–30 kredit
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matematika, információelmélet, számítástudomány, számítástechnika, rendszerelmélet,
valamint szakmaspecifikus alaptárgyak;
– gazdasági és humán ismeretek: 10–15 kredit
mikroökonomia, vezetési, jogi és menedzsment ismeretek, minőségbiztosítás, ergonómia,
kommunikációelmélet, műszaki tudományok kultúrtörténete, környezetvédelem;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15–30 kredit
tömegkiszolgálás, formális módszerek használata a tervezésben, modellezés és szimuláció,
teljesítményelemzés, adatbiztonság, sokprocesszoros rendszerek, adatbázisok elmélete és
adatbázis-tervezés; számítógépes grafika és képfeldolgozás, informatikai rendszerek
tervezése;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
rendszer- és szoftverfejlesztés, infokommunkációs rendszerek, sokprocesszoros hardverszoftver rendszerek, intelligens beágyazott rendszerek, termelésinformatika, infobionika stb.
közül választható;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományi ismeretek (20 kredit): analízis, algebra, valószínűségszámítás,
matematikai statisztika, fizika;
- gazdasági és humán ismeretek (15 kredit): közgazdaságtan, környezetvédelem,
minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány;
- számításelméleti és programozási ismeretek (15 kredit): számítás- és algoritmuselmélet,
programnyelvek, programtervezés, szoftver technológia;
- számítógép ismeretek (15 kredit): elektronika, digitális technika, mérés- és
szabályozástechnika, számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes
hálózatok;
- információs rendszerek ismeretek (15 kredit): adatbázis-kezelés, tudásreprezentáció,
informatikai rendszerek modellezése, analízise, megvalósítása, biztonsági kérdései.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: programtervező informatikus (Software Information
Technology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles programtervező informatikus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Software Information Technologist
3. Képzési terület: informatika
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságinformatikus, a
mérnökinformatikus, a programtervező informatikus alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: 4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-38 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-55 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
30-55 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 20 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja informatikus szakemberek képzése, akik szilárd elméleti alapokra épülő, a
tudásuk fejlesztését hosszú távon biztosító képzés alapján informatikai rendszerek fejlesztési,
létrehozási, alkalmazási, bevezetési, működtetési, szervizelési tevékenységét önállóan és
csoportmunkában képesek magas szinten ellátni. Rendelkeznek továbbá az alkalmazási
területük informatikai feladatainak megoldásához szükséges együttműködési és
modellalkotási készségekkel, képesek informatikai célú kutatási feladatok ellátására,
koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- az informatika elméleti alapjainak mesterszintű ismerete és az új technológiák
megismerése a gyakorlatban,
- az informatika alkalmazási területein jelentkező feladatok megoldásához szükséges
alapvető matematikai és számítástudományi ismeretek elsajátítása és ezek konstruktív
alkalmazása,
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a szoftverrendszerek tervezésénél alkalmazott alapvető módszerek ismerete és gyakorlat
azok alkalmazásában,
a szoftverrendszerek eszközeinek ismerete és készség szintű alkalmazása,
az informatika alkalmazási területein alapvető gyakorlati módszerek és megoldások,
valamint az alapvető kutatási irányok megismerése, a kutatás-fejlesztés informatikai
tevékenységéhez szükséges alapvető készségek elsajátítása,
a választott specializációtól függő további elvárt szakmai ismeretek;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására vállalati információs rendszerek tervezésében és készítésében,
valamely korszerű modellező eszköz felhasználásával,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalatból származó információk, felmerülő új
problémák, új jelenségek feldolgozására,
- döntéstámogató rendszerek tervezésére, készítésére, működtetésére, ilyen területen
irányító feladatok ellátására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, az
informatika fennálló modelljeinek alkalmazására,
- önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére a
multimédia eszközeinek felhasználásával is;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- absztrakciós képesség,
- elemző képesség és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles körű műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- igény a minőségi munkára,
- önműveléshez és a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
– természettudományos alapismeretek: 20-30 kredit
folytonos és diszkrét matematika és alkalmazásaik belső specializációtól függő tartalommal
az ajánlott ismeretkörökből: algebrai, lineáris algebrai, számelméleti módszerek és
alkalmazásaik a számítástudományban; a matematikai analízis speciális területei, numerikus
módszerek és alkalmazásaik; diszkrét matematika, gráfelmélet, logika és alkalmazásaik;
sztochasztikus modellezés és statisztika elméleti alapjai és alkalmazásai; operációkutatás;
algoritmikus módszerek a matematikában (min. 10 kredit);
a számítástudomány formális modelljei és eszközei belső specializációtól függő tartalommal
az ajánlott ismeretkörökből: algoritmuselmélet: korszerű algoritmusok, algoritmusok
bonyolultság- és hatékonyság-elmélete, alkalmazási területek speciális algoritmusai, lineáris
programozás alkalmazásai; programozás elmélete: formális és programozási nyelvek,
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számítási modellek, programtervezés, szintézis és verifikálás, logikai programozás;
informatika alapjai: információelmélet, kódelmélet, kriptográfia, biztonság (10-20 kredit);
– gazdasági és humán ismeretek: 5-8 kredit
szervezési és menedzsment ismeretek, vezetői és kontrolling ismeretek, minőségbiztosítás.
8.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei: 30-55 kredit
legalább öt témakör az alábbi ismeretkörökből: modellelemzés, tudományos számítási
módszerek, szoftvertechnológia módszerei, modern programozási nyelvek és paradigmák,
információs rendszerek elméleti alapjai és alkalmazásai, osztott rendszerek, mesterséges
intelligencia módszerei, számítógépes jel- és képfeldolgozás, operációkutatás és
optimalizálás;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 30-55 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
speciális ismeretkörök: információs rendszerek, modellalkotási módszerek, térinformatika,
egészségügyi informatikai rendszerek felépítése és szervezése, információmenedzselés és
szervezés új módszerei, vállalati ügyvitelszervezés, képfeldolgozás, komputergrafika,
matematika új alkalmazásai, médiainformatika, mesterséges intelligencia, operációkutatás,
számítástudomány, szoftvertechnológia;
diplomamunka: 15 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- matematikai és természettudományos alapismeretek (15 kredit): analízis (kalkulus),
numerikus analízis, közelítő és szimbolikus számítások, diszkrét matematika, lineáris
algebra és egyéb matematikai és természettudományi ismeretek;
- számítástudományi ismeretek (15 kredit): logikai alapok a programozáshoz,
számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális nyelvek,
mesterséges intelligencia alapjai, egyéb számítástudományi ismeretek;
- gazdasági és humán ismeretek (5 kredit): makro- és mikroökonómia, számviteli és
pénzügyi ismeretek, jogi, informatikai és menedzsment ismeretek, humán ismeretek;
- informatikai ismeretek (25 kredit): a szoftvertechnológia, a rendszertechnika és az
adatbázisok és információs rendszerek ismeretkörei, számítógépek architektúrája és
számítógépes hálózatok témakörei.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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4. INFO-BIONIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: info-bionika (Info-Bionics)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles info-bionikus szakember
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Info-Bionics Expert
- választható szakirányok: bionikus interfészek, bio-nano mérőeszközök és képalkotók
(Bionic Interfaces, Bio-nano Measuring and Imaging Instruments)
3. Képzési terület: informatika
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe
vehető alapképzési szakok: a biomérnöki, villamosmérnöki, mérnök informatikus,
vegyészmérnöki, biológia, kémia alapképzési szakok, valamint az orvos, fogorvos,
gyógyszerész egységes, osztatlan mesterképzési szakok.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 26-45 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 14-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-50 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit,
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 20%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzési cél olyan info-bionikusok képzése, akik szilárd elméleti alapokra épülő, a tudásuk
fejlesztését hosszú távon biztosító képzés alapján természettudományos, elektronikai,
információs technológiai és orvostudományi ismeretekkel egyaránt rendelkező
szakemberekként képesek a bio-info-medicinális tudományterületeken önállóan kutatási,
alkalmazási-fejlesztési és működtetési tevékenységet egyaránt végezni. A képzés jellegéből
adódóan rendelkeznek továbbá e tevékenységek magas színvonalon történő kivitelezéséhez
nélkülözhetetlen problémamegoldó és együttműködési készséggel is.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az információtechnika matematikai alapjait; tér-időbeli jeleket és rendszereket; modellhierarchiát a fizikai szinttől a különböző szintű funkcionális modellekig (molekula,
eszköz, áramkör, hardver-rendszer, működtető program, funkció-modell) és a szerves
anyag (molekulák, DNS, sejtek, neuronok) kémiai biológiáját és fizikáját (a „soft matter
science‖ alapjai, nanobiotechnológia);
- az életet kísérő fizikai-kémiai jelenségeket megfigyelő diagnosztikai eszközöket és
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képalkotó rendszereket (computer tomográf (CT), funkcionális mágneses rezonancia elven
működő képalkotó rendszer (fMRI); atomerő mikroszkóp (AFM); pásztázó alagútmikroszkóp (STM), speciális optikai mikroszkópok (NSOM, stb.));
a szoftvertechnológia alapjait; orvosi képdiagnosztikát és adatbányászatot;
szervezési és bioetikai ismereteket.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
ba) bionikus interfészek szakirányon:
- fiziológiai mérések módszertárának alkalmazására, különös tekintettel az idegrendszer és
az elektronikai interfészek kapcsolatára,
- funkcionális neurobiológiai alapismeretek alapján legalább egy érzékszerv pontos
neuromorf modelljének alkalmazására,
- legalább egy idegrendszerhez kapcsolódó protézis vagy interfész működési elvének és
konkrét megvalósításának, valamint a megvalósíthatóság lehetőségeinek és korlátainak
alkalmazására,
- diagnosztikai adatbázisok tervezésére és működtetésére, valamint az adatbázis-kezelés
korszerű módszereinek alkalmazására,
- biológiai jelek és rendszerek számítógépes modellezésére és szimulációjára, azok elméleti
és gyakorlati szempontjainak (biomorf és bioinspirált rendszerek) ismeretében kutatásifejlesztési projektek szervezésére;
bb) bio-nano mérőeszközök és képalkotók szakirányon:
- a nano-biotechnológia elméleti alapjainak és mérési módszereinek gyakorlati
alkalmazására,
- a molekuláris képalkotás alapjainak ismeretei alapján legalább egy konkrét eszköz
alkalmazására (pl. fMRI),
- orvosbiológiai mérőeszközök és mérőrendszerek módszereinek ismeretei alapján legalább
egy konkrét mérőrendszer képességeinek kihasználására,
- az orvosi képdiagnosztika módszereinek készségszintű alkalmazására,
- bioMEMS–ek és gyógyszeradagolók tervezésére,
- molekuláris dinamikai modellezésekre és szimulációkra,
- kutatási-fejlesztési projektek szervezésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás,
- önállóság,
- intuíció és módszeresség,
- logikus gondolkodás- és látásmód,
- jó problémamegoldó készség,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- jó kommunikációs és együttműködési készség,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására,
- hatékony konfliktuskezelés.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 26-45 kredit:
természettudományi és matematikai alapismeretek: 20-30 kredit
matematikai ismeretek, nano- és nanobiotechnológiai ismeretek, tér-időbeli modellezés és
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szimulációs ismeretek,
gazdasági és humán ismeretek: 6-15 kredit
közgazdaságtani, marketing és menedzsment ismeretek, jogi és etikai ismeretek stb.
8.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 14-30 kredit
funkcionális neurobiológiai ismeretek, neurális interfészek és protézisek ismerete,
párhuzamos számítógép architektúrák ismerete, közgazdaságtani, marketing és menedzsment
ismeretek, jogi és etikai ismeretek.
8.3. Szakmai törzsanyag kötelezően válaszható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: 40-50 kredit
- bionikus interfészek szakirányon: ideghálózatok modellezése és szimulációja, digitális
jelfeldolgozás, adatbázis-kezelés és adatbányászat, Bio-MEMS-ek és gyógyszeradagolók,
bioinformatika, molekuladinamika, programozható optikai eszközök, elektronikus
berendezések ismerete, gyógyszermolekula- tervezés;
- bio-nano mérőeszközök szakirányon: molekula modellezés és szimuláció, digitális
jelfeldolgozás, orvosi képdiagnosztika, adatbázis-kezelés és adatbányászat, ideghálózatok
modellezése és szimulációja, programozható optikai eszközök, bioinformatika, neuromorf
érzékelés és mozgatás, gyógyszermolekula-tervezés.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek (30 kredit):
analízis, algebra, diszkrét matematika, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, szerves
kémia, biokémia, molekuláris biológia, molekulafizika; gazdasági és humán ismeretek (15
kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, menedzsment ismeretek, tudománytörténet,
jogi ismeretek, egyéb humán ismeretek stb.; elektronikai és számítástechnikai ismeretek (20
kredit): elektronikai áramkörök, elektronfizika, jelfeldolgozás, információelmélet, számításés algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, digitális rendszerek, adatbáziskezelés, bioinformatika; biofizikai és idegtudományi ismeretek (15 kredit): biofizika,
genetika, neurobiológia, biológiai képalkotás alapjai, elektrofiziológia, biolaboratóriumi
mérések.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
5. ORVOSI BIOTECHNOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: orvosi biotechnológia (Medical Biotechnology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles orvosi biotechnológus
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a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Medical Biotechnologist
választható szakirányok: alkalmazott bioinformatika, molekuláris biotechnológia
(Applied Bioinformatics, Molecular Biotechnology)

3. Képzési terület: informatika
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe
vehető szakok: az orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi egységes, osztatlan mesterképzési szakok;
a biomérnöki, vegyészmérnöki, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus,
biológia, valamint kémia alapképzési szakok, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti
egyetemi szintű okleveles vegyész, biológus, biológiatanári, kémiatanári szakok.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-45 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-40 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-50 kredit;
6.4.A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 20 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A szak képzési célja orvosi biotechnológusok képzése, akik szilárd elméleti alapokra épülő, a
tudásuk fejlesztését hosszú távon biztosító képzés alapján természettudományos, informatikai
és orvostudományi ismeretekkel egyaránt rendelkező szakemberekként képesek a
biomedicinális tudományterületeken önállóan kutatási és alkalmazási, fejlesztési és
működtetési tevékenységet egyaránt végezni. A képzés jellegéből adódóan rendelkeznek
továbbá e tevékenységek magas színvonalon történő kivitelezéséhez nélkülözhetetlen
problémamegoldó és együttműködési készséggel is. A végzettek felkészültségük alapján
alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a biotechnológiai módszereket és a biomedicinális alkalmazásokat,
- a biotechnológiai méréstechnikai módszereket,
- a biológiai folyamatok molekuláris mechanizmusát és modellezését,
- a biotechnológia alapvető etikai kérdéseit,
- a biotechnológiához szükséges informatika kérdéseit,
- a szellemi tulajdonjogot,
- a vezetési menedzsment, a szervezés, a szervezet elméleti alapjait,
- az együttműködéshez szükséges kommunikációt.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
ba) alkalmazott bioinformatika szakirányon:
- a számítógépes biológia és kémia eszköz- és módszertárának alkalmazására, különös
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tekintettel a genomikai, proteomikai, metabonomikai, metabolonikai és toxikológiai
alkalmazásokra,
adatbázisok tervezésére, létrehozására, módosítására, kezelésére és alkalmazására
korszerű adatbázis-kezelő rendszerekben, különösen orvosi biotechnológiai területeken,
biológiai rendszerek számítógépes modellezésére és szimulációjára (bioinspirált
rendszerek);

bb) molekuláris biotechnológia szakirányon:
- molekuláris interakciók leírására, molekuláris és rendszerszemléletű biológiai (’systems
biology’) és genetikai ismeretek biotechnológiai kutatásban és fejlesztésben való
alkalmazására,
- molekuláris biotechnológiai és farmakogenomikai ismeretek révén korszerű
metabonomikai, metabolonikai és toxikológiai vizsgálómódszerek kifejlesztésére,
- preklinikai és klinikai gyógyszerkutatás és –fejlesztés fázisainak ismerete alapján
biotechnológiai gyógyszerkutatási és fejlesztési tevékenységre,
- molekuláris diagnosztikai módszerek kifejlesztésére és alkalmazására,
- molekuláris támadáspontok ismerete révén új terápiás módszerek, illetve hatóanyagok
kifejlesztésére, különös tekintettel az onkológiai vonatkozásokra.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás,
- logikus gondolkodás- és látásmód,
- jó kommunikációs és együttműködési készség,
- csapatmunkára való alkalmasság,
- hatékony konfliktuskezelés.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 25-45 kredit:
természettudományos alapismeretek: 20–30 kredit
molekuláris biológiai ismeretek, biokémiai, kémiai biológiai ismeretek, élettani ismeretek,
informatikai ismeretek;
gazdasági és humán ismeretek: 5–15 kredit
közgazdaságtani ismeretek, marketing és menedzsment ismeretek, jogi és etikai ismeretek.
8.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-40 kredit
fehérjék, fehérjehálózatok ismerete, nukleinsavakkal kapcsolatos technikák, sejtbiológiai
ismeretek, molekuláris patológiai ismeretek;
8.3. Szakmai törzsanyag kötelezően válaszható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: 30-50 kredit
- alkalmazott bioinformatika szakirányon: számítógépes biológiai és kémiai ismeretek,
adatbázisok tervezése és alkalmazása, modellezés és szimuláció, szerkezeti
bioinformatikai ismeretek, különösen bioinformatikai vonatkozásban, statisztikai
ismeretek biológiai rendszerek vonatkozásában, nanotechnológiai és nanobiotechnológiai
ismeretek, hatóanyag-felszabadító rendszerek ismerete, biofarmáciai-farmakokinetikai
ismeretek, immunbiológiai ismeretek, metabolizmus és toxikológia, szemészeti ismeretek,
nagy teljesítőképességű módszerek ismerete, bioanalitikai módszerek ismerete, növényi
biotechnológiai ismeretek;
-

molekuláris biotechnológia szakirányon: molekuláris genetikai és genomikai ismeretek,
molekuláris toxikológiai ismeretek, gyógyszerkutatás és –fejlesztés folyamatának
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ismerete, molekuláris diagnosztikai ismeretek, molekuláris támadáspontok ismerete,
különösen molekuláris biológiai vonatkozásban statisztikai ismeretek biológiai rendszerek
vonatkozásában, nanotechnológiai és nanobiotechnológiai ismeretek, hatóanyagfelszabadító
rendszerek
ismerete,
biofarmáciai-farmakokinetikai
ismeretek,
immunbiológiai ismeretek, metabolizmus és toxikológia, szemészeti ismeretek, nagy
teljesítőképességű módszerek ismerete, bioanalitikai módszerek ismerete, növényi
biotechnológiai ismeretek.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek: analízis,
algebra, diszkrét matematika, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, szerves kémia,
biokémia, molekuláris biológia, molekulafizika; gazdasági és humán ismeretek:
közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, menedzsment ismeretek, tudománytörténet, jogi
ismeretek, egyéb humán ismeretek stb.; elektronikai és számítástechnikai ismeretek:
elektronikai áramkörök, elektronfizika, jelfeldolgozás, információelmélet, számítás- és
algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, digitális rendszerek, adatbázis-kezelés,
bioinformatika; biofizikai és idegtudományi ismeretek: biofizika, genetika, neurobiológia,
biológiai képalkotás alapjai, elektrofiziológia, biolaboratóriumi mérések.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

21

II. NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET
1. VÉDELMI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: védelmi igazgatási (Defence Administration)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister; mester; rövidítve MSc)
- szakképzettség: okleveles védelmi igazgatási vezető (megjelölve a szakirányt)
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Defence Administration Manager
3. Képzési terület: nemzetvédelmi és katonai
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a védelmi igazgatási alapképzési
szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a rendészeti igazgatási, az
igazgatásszervező;
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az elméleti alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
53-65 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek felkészítése, akik a
Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a Belügyminisztérium, a
katasztrófavédelem, az önkormányzatok és a védelmi szféra más területeihez tartozó
szervezeteknél vezető munkakörökben képesek a védelmi feladatok tervezését, szervezését és
irányítását eredményesen végrehajtani. A differenciált szakmai tananyag elsajátítása során
(katasztrófavédelmi, önkormányzati védelmi igazgatási és védelmi humánerőforrás szervező
szakirányokon) alkalmassá válnak szakterületüknek megfelelően kutatási, fejlesztési és
tervezési feladatok ellátására, védelmi problémakörök tudományos igényű elemzésére és
következtetések kialakítására. Alkalmassá válnak tanulmányaik befejezésével doktori (PhD)
képzésben tanulmányaik folytatásra.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a védelmi igazgatás irányításához és szervezéséhez szükséges jogi- igazgatási ismeretek,
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a védelmi igazgatás vezetéséhez és a döntés-előkészítéshez szükséges informatikai,
szervezési, pszichológiai és matematikai ismeretek,
az alkalmazott kémia, a logisztika és a minőségügy alapvető ismeretei,
a kutatásban és a tudományos munkában alkalmazható problémamegoldó és döntéselőkészítési technikák ismerete,
a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a védelmi szervezetek szakmai tevékenysége sajátosságainak megfelelő, korszerű
ismeretek hazai és nemzetközi szinten történő gyakorlati alkalmazására,
- új és összetett információk, problémák, jelenségek rendszerszerű, kritikus feldolgozására,
- alternatív, eredeti megoldások kidolgozására, bemutatására és bonyolult, nem tipikus
helyzetekben adekvát döntés meghozatalára,
- a szakterület, a szakmai praxis módszertanának fejlesztéséhez szükséges elméleti,
tudományos kutatási és gyakorlati információk beszerzésének, értékelésének és
hasznosításának végrehajtására,
- a szakmai kultúra és értékrend megőrzésére, fejlesztésére és továbbadására,
- a magyar, illetve az uniós igazgatási rendszerekben feladat megoldására,
- a védelmi igazgatás összefüggő ismerete és a meghatározó jogi, szabályozási és gazdasági
összefüggések ismerete alapján szakmai javaslatok kidolgozására,
- önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére;
továbbá a specializációtól függően:
- a katasztrófavédelem helyi vagy térségi feladatainak vezetésére, védelmi tervének
kidolgozására vagy a kidolgozó csoport irányítására,
- a katasztrófavédelem végrehajtása során a feladatok elosztására és operatív irányítására,
- a katasztrófák előrejelzésére, riasztási rendszerek kialakítására, működtetésére a megelőző
rendszabályok szelektív meghatározására,
- az önkormányzatok védelemmel kapcsolatos feladatainak és azok végrehajtásának
irányítására,
- minősített helyzetekre vonatkozó tervek összeállítására és a terv alapján a tevékenységek
végrehajtásának irányítására,
- az önkormányzatok és a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervekkel való
együttműködésre, a feladatok közös végrehajtására,
- a védelmi szervezetek munkaerő (létszám) szükségletének meghatározására,
- a személyi állomány alkalmazásával kapcsolatos általános és speciális szabályozók
működtetésére,
- a személyi kiegészítés feladatainak tervezésére, szervezésére és a végrehajtás irányítására,
- a toborzást végző szervezetek munkájának irányítására,
- a védelmi szervezetekkel és az önkormányzatokkal való együttműködés megszervezésére
és végrehajtására;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek
- kreativitás, rugalmasság, autonómia,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
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-

elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
elméleti alapozó ismeretkörök: 15-25 kredit
alkalmazott matematika, alkalmazott kémia, szervezésmódszertan, informatikai rendszerek,
vezetéspszichológia, logisztika, minőségügy, kockázatelemzés, nemzetközi gazdaságtan;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-40 kredit
közpolitika, köz- és védelmi igazgatás, részletes közigazgatási jog, közigazgatási eljárásjog,
krízismenedzsment, vezetői tréning, település ökológia, polgári védelem, rendkívüli
helyzetek, önkormányzati ismeretek;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 53-65 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
a katasztrófavédelmi, az önkormányzati védelmi igazgatási, a védelmi humánerőforrás
gazdálkodási stb. specializációhoz tartozó ismeretkörök;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- alapozó ismeretek (20 kredit): jogi ismeretek, közgazdaságtan, pszichológia, vezetés- és
szervezéselmélet, informatika, pedagógia, matematika, kémia, szociológia, EU ismeretek,
környezetvédelem;
- szakmai ismeretek (40 kredit): polgári védelem, hadijog, védelemgazdaságtan,
adatvédelmi ismeretek, információs műveletek, alkotmányjog, védelmi igazgatás,
munkajog, veszélyes anyagok kárelhárítása, katasztrófavédelem, tűzvédelem,
közigazgatási jog, büntetőjog, munkavédelem, marketing és PR ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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2. BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: biztonság- és védelempolitikai (Security and
Defence Policy )
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles biztonság- és védelempolitikai szakértő
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Security and Defence Policy
3. Képzési terület: nemzetvédelmi és katonai
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biztonság- és védelempolitikai
alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a nemzetközi tanulmányok szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok a
legalább alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditérték: 15-30 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditérték: 40-50 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditérték a diplomamunkával együtt: 4560 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
Olyan megalapozott elméleti tudással rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek a Magyar Köztársaság biztonság- és védelmi politikájának
tervezéséhez, továbbá a védelmi szervezetekben, a központi és a helyi védelmi
közigazgatásban szerepet játszó intézmények és szervek működtetéséhez.
A mesterfokozattal rendelkezők képesek a NATO valamelyik hivatalos nyelvén
kommunikálni, ismerik és készség szinten birtokolják az idegen nyelvű érintkezés – a NATOban, illetve az Európai Unióban elvárt – hivatalos formáit.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- biztonságelméletek,
- biztonsági és védelmi rendszer stratégiai tervezése, értékelése, elemzése,
- védelmi szervezetek működése,
- biztonság- és védelempolitikai döntéshozatali folyamat ismerete,
- döntési alternatívák kidolgozásához szükséges ismeretek;
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a komplex biztonságelméleti, stratégiai és katonai ismeretek alkotó alkalmazására,
- az elméleti biztonság- és védelempolitikai ismeretek elemző alkalmazására,
- a biztonságot fenyegető veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére,
- részvételre a biztonság- és védelempolitikai döntéshozatal folyamataiban,
- kellő gyakorlat megszerzése után irányító, vezető beosztások betöltésére a védelmi
igazgatás központi illetve regionális intézményeiben,
- feladatok meghatározására a végrehajtó apparátus számára;
- a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységébe való bekapcsolódásra,
ismereteik folyamatos fejlesztésére;
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek
- elemző készség,
- probléma-felismerő és megoldó készség,
- lényeglátás, az összefüggések felismerése,
- széleskörű műveltség (történelem, földrajz),
- információ-feldolgozási képesség,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatali képesség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
társadalomtudományi ismeretek: 15-30 kredit
politikatörténet, hadügy, pszichológia, kommunikáció, térképészet;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-50 kredit
védelmi szervezetek szociológiai kérdései, katonadiplomácia, nemzetközi és hadijog,
hadművelet elmélete, biztonságelméletek, az EU biztonság- és védelempolitikája, hadászat,
nemzetközi biztonsági intézmények, NATO-tanulmányok;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
koalíciós és nemzeti stratégiák, a 21. század biztonsági kihívásai, nemzetközi politikai
gazdaságtan, védelmi tervezés, válságkörzetek kutatása;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú
nyelvvizsga és egy másik élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos
szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
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alapozó ismeretek (15 kredit): politikatudományi ismeretek, nemzetközi jogi és közjogi
ismeretek
- szakmai ismeretek (45 kredit): nemzetközi kapcsolatokra és nemzetközi intézményekre
vonatkozó ismeretek, stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek, hadtörténelmi és
hadtudományi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
-

3. NEMZETBIZTONSÁGI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetbiztonsági (National Security)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles nemzetbiztonsági szakértő
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: National Security Expert
3. Képzési terület: nemzetvédelmi és katonai
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetbiztonsági alapképzési
szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető BSc alapképzési szakok: a katonai vezetői.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok a
legalább alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelt minimális kreditérték: 40-50 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
45-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű társadalomtudományi és
szakmaspecifikus ismeretek felhasználásával képesek a nemzetbiztonsági szakterület
szervezeteiben a munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes
teljesítésére, alkalmasak a szakmai elmélet és módszertan fejlesztésére, a szakmai kultúra és
értékrend továbbadására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.
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a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- nemzetbiztonsági-, védelmi-, rendvédelmi és társadalomtudományi elméleti és gyakorlati
szakismeretek,
- általános és a nemzetbiztonsági, a védelmi, a rendvédelmi szakterületen alkalmazható
vezetéselméleti és alkalmazott pszichológiai ismeretek,
- az államigazgatási, a nemzetközi közjogi és szakmai jogi szabályozás alapvető ismeretei,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a nemzetbiztonsági szakmai tevékenység sajátosságainak megfelelő, korszerű ismereteket
a gyakorlatban alkalmazni, a biztonságot fenyegető kockázatok és veszélyek elemzésére
és értékelésére,
- a szakmai feladatok végrehajtásához, a szervezetek vezetéséhez szükséges információk
beszerzésének megszervezésére, elemzésére és értékelésére, hasznosítására,
- a biztonsági helyzet, a szakmai tevékenység céljának, körülményeinek értékelésére, az
eredményes szakmai tevékenységhez a rendelkezésre álló humán források, speciális
eszközök és módszerek szakszerű alkalmazására, a helyzetnek a szakmai érdeknek
megfelelő alakítására, és ahhoz való rugalmas alkalmazkodásra,
- a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendvédelmi és a rendészeti szervek, valamint a védelmi
igazgatás szervei közötti szakmai kooperáció szervezésére,
- új és összetett problémák felismerésére, információk feldolgozására, a problémamegoldó
technikák széleskörű, kreatív alkalmazására,
- a bonyolult, nem tipikus helyzetekben alternatív, eredeti megoldások kidolgozására és
bemutatására, helytálló döntések előkészítésére, meghozatalára, a feladatok aprólékos
megszervezésére és következetes végrehajtására,
- egyedi és összetett szakmai kérdések elemzésének, komplex szakértői értékelésének
elvégzésére, írásos és szóbeli formában hatásos kommunikációra,
- idegen nyelvi ismereteik birtokában a nemzetközi szervezetek, intézmények
tevékenységéhez történő kapcsolódásra,
- önműveléssel és önfejlesztés útján szaktudásának fejlesztésére, az ismeretek átadására,
- a szakmai kultúra és etika értékrendjének megőrzésére, továbbadására;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, kombinatív gondolkodás, autonómia,
- probléma felismerő, elemző és megoldó készség, döntésképesség,
- konspirációs és szerepjátszó képesség, széles viselkedésrepertoár,
- intuíció és módszeresség, jó memória,
- információ feldolgozási képesség,
- kommunikációs készség, empátiakészség, bizalomteremtés képessége,
- stressz tűrés, mentális egészség, fizikai állóképesség, pszichés teherbíró képesség,
- elkötelezettség, önbizalom, önkontroll,
- alkalmasság az együttműködésre, igény a minőségi munkavégzésre,
- alkalmasság a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok
ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
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– társadalomtudományi alapismeretek: 15–25 kredit
biztonságpolitikai ismeretek, nemzetközi- és államigazgatási jog, politikaelmélet, szociológiai
ismeretek, vezetés- és szervezéselmélet, emberierőforrás-fejlesztés és gazdálkodás,
közgazdaságtan, hadtudományi ismeretek, kutatás módszertan;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-50 kredit
nemzetbiztonsági szakmai ismeretek, hírszerzés, szakági jogi ismeretek, idegen
titkosszolgálatok, elektronikai hadviselés és információs műveletek, biztonsági stratégiák és
rendszerek, a 21. század biztonsági kihívásai, katonai- és békeműveletek nemzetbiztonsági
aspektusai, információk elemzése, értékelése és védelme, rendvédelmi szakmai ismeretek, a
szakszolgálati tevékenység rendszere, közszolgálati és szakmai etika;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 25-40 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
diplomáciai és protokoll ismeretek, NATO tanulmányok, válságkörzetek kutatása, védelmi
tervezés, a védelmi igazgatás rendszere, a nemzetbiztonsági szolgálatok és rendvédelmi
szervek gazdálkodása és humán tevékenysége, nemzetközi szakmai kapcsolatok, speciális
mentálhigiénés ismeretek, speciális vezetéspszichológiai ismeretek és tréning,
kommunikációs ismeretek és tréning, civil-katonai kapcsolatok, haditechnikai kutatás és
fejlesztés;
diplomamunka 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- társadalomtudományi ismeretek (20 kredit): biztonságpolitikai ismeretek, jogi
(alkotmányjogi, nemzetközi- és hadijogi, államigazgatási jogi, büntetőjogi, büntető
eljárásjogi, polgári jogi) ismeretek, politikaelmélet, pszichológia, pedagógia, szociológia,
vezetés- és szervezéselmélet, hadtudományi ismeretek, bűnügyi tudományok;
- szakmai ismeretek (40 kredit): nemzetbiztonsági szakmai és speciális ismeretek, szakági
jogi ismeretek, idegen titkosszolgálati ismeretek, rendvédelmi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
4. KATONAI VEZETŐI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. Mesterképzési szak megnevezése: katonai vezetői (Military Leadership)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
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végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
szakképzettség: okleveles katonai vezető
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Leader

3. Képzési terület: nemzetvédelmi és katonai.
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a katonai vezetői alapképzési szak,
a főiskolai szintű katonai vezetői szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a katonai gazdálkodási, a had- és biztonságtechnikai mérnöki.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok a legalább
alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 3 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz, illetve szakirányhoz rendelhető kreditek száma a
diplomával együtt: 40-45 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit.
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 15 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A fegyveres erők számára olyan hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos parancsnoki
(vezetői) állományú tisztek (katonai szakemberek) képzése, akik az elsajátított korszerű
hadtudományi, vezetés- és szervezéstudományi, társadalomtudományi, természettudományi,
műszaki tudományi elméleti és gyakorlati módszertani ismereteik, szakmai képességeik,
továbbá legalább egy idegen nyelv ismerete birtokában képesek – békében és háborúban
egyaránt – szakterületüket magas szinten művelni, a rájuk bízott katonai szervezeteket
vezetni, katonai, szakmai feladataikat maradéktalanul megoldani. Megfelelnek a katonai
szövetségi rendszerben a katonai vezetők részére előírt feltételeknek és képesek feladataikat e
rendszer keretei között ellátni.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- társadalomtudományi és hadtudományi elméleti és gyakorlati szakismeretek,
- általános és katonai szakterületen alkalmazható vezetéselméleti és alkalmazott
pszichológiai ismeretek,
- államigazgatási, nemzetközi közjogi és hadijogi szabályok alapvető ismeretei,
- a kutatáshoz és/vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- széleskörű általános műveltség és társadalomtudományi ismeretek alapján eligazodásra a
nemzetközi, a társadalmi és politikai eseményekben és jelenségekben,
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a honvédség, illetve saját tevékenységük törvényi, jogi alapjainak átfogó megértésére,
a vezetéstechnológiai ismeretek és technika alkalmazására,
a megszerzett korszerű hadműveletei-harcászati ismeretek birtokában a kialakult helyzet
elemzésére, döntések előkészítésére és meghozatalára,
vezetői ismereteik, jártasságuk, valamint szakmai tudásuk birtokában a rájuk bízott
szervezet tevékenységeinek megtervezésére, megszervezésére és folyamatos irányítására,
a szervezet tevékenységében való hatékony részvételre,
minden konkrét helyzetben a helyi célok és teendők körültekintő kialakítására, a
végrehajtás feltételeinek biztosítására,
az alárendeltek tevékenységeinek, feladatainak megalapozott, előrelátó és a gyakorlatban
végrehajtható meghatározására, a végrehajtás koordinálására, hatékony ellenőrzésére,
katonai feladatok végrehajtása érdekében érdemi együttműködés megvalósítására a
fegyveres testületek, a polgári szervek vezetőivel (képviselőivel),
technikai ismereteik alapján a haditechnikai eszközök korszerűségének, harcászati
alkalmazásuk technikai korlátainak megítélésére,
az irányított szervezet munkájának (tevékenységének), gyakorlati problémáinak
tudományos igényű és tudományos módszerekkel történő elemzésére, megoldására, a
szervezet munkájának korszerűsítésére,
a hivatásos tiszt számára előírt fizikai edzettség és állóképesség követelményeinek
folyamatos teljesítésére,
az összhaderőnemi műveletek, illetve saját tevékenységük törvényi, jogi alapjainak
megértésére,
a vezetés technológiai ismeretek és technika alkalmazására, a különböző szintű harcászati
szimulációs rendszerek működési feltételeinek, valamint az alárendeltek tevékenységének
begyakorlásához szükséges feltételek biztosítására, összhaderőnemi műveleti gyakorlatok
előkészítésére, levezetésére,
megszerzett korszerű hadműveleti, harcászati ismereteik birtokában a kialakult helyzet
elemzésére, a harcászati hadműveleti döntések előkészítésére, meghozatalára
összhaderőnemi háborús és nem háborús katonai műveletek során,
vezetői ismereteik, jártasságuk, valamint szakmai tudásuk birtokában az összhaderőnemi
műveletekben résztvevő haderőnemek harcászati alegységei, egységei, magasabbegységei,
hadműveleti magasabbegységei, valamint az alkalmi harci, hadműveleti kötelékek
tevékenységének megtervezésére, megszervezésére és folyamatos irányítására,
az alárendeltek feladatainak megalapozott, előrelátó és a gyakorlatban végrehajtható
meghatározására, a végrehajtás koordinálására, hatékony ellenőrzés végrehajtására és a
végrehajtók segítésére,
a feladatok végrehajtása érdekében az együttműködés megszervezésére és folyamatos
fenntartására összhaderőnemi háborús és nem háborús műveletek során,
az összhaderőnemi műveletek elméleti és gyakorlati problémáinak tudományos igényű és
tudományos módszerű elemzésére, megoldására, a katonai szervezetek munkájának
korszerűsítésére;

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság, autonómia,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
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elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 10-20 kredit
filozófia és kultúrtörténet, etika, közgazdaságtan, politikaelmélet, jogtudományi ismeretek,
európa tanulmányok, államigazgatási ismeretek, katonai szociológia, vezetéspszichológia
elmélet és tréning, biztonságpolitika, vezetés- és szervezéselmélet;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20–30 kredit
hadművészet története, hadtudományi ismeretek, katonai térképészeti és geoinformatikai
ismeretek, katonaföldrajz, logisztika, védelmi tervezés, haditechnika, katonai műveletek
elmélete és gyakorlata, információs műveletek;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 40-45 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
összhaderőnemi műveletek elmélete és gyakorlata, hadászat, összhaderőnemi hadműveletelmélet, harcászat, katonai metodika, katonai vezetéselmélet és gyakorlat;
diplomamunka: 15 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen a szakmának
tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú katonai
szaknyelvi, vagy ezzel egyenértékű STANAG 2.2.2.2. nyelvvizsga szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- alapozó ismeretek: (20 kredit): katonaföldrajzi ismeretek, információs műveletek; vezetésés szervezéselmélet ismeretkörei; katonapszichológia, katonapedagógia;
- szakmai ismeretek (50 kredit): hadtudományi alapismeretek, harcászat szakmai ismeretek,
katonai műveletek alapjai ismeretek, haditechnika.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
5. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI VEZETŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: büntetés-végrehajtási vezető (Corrections and
Rehabilitation, Prison Case Management)
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2. A mester képzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles büntetés-végrehajtási vezető
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Prison Case Manager
3. Képzési terület: nemzetvédelmi és katonai
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a büntetés-végrehajtási nevelő
alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a katonai vezetői, a biztonság és védelempolitikai; a védelmi
igazgatási, a rendészeti igazgatási.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok a
legalább alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok,
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 35-50 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditérték: 18-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditérték a diplomamunkával együtt: 5070 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan, a büntetés-végrehajtás területén dolgozó vezetők képzése, akik
korszerű, alkalmazott társadalomtudományi ismeretek elsajátításával képesek a zárt,
szervezeti intézményi keretekhez igazodó problémamegoldó technikák kialakítására. Képesek
továbbá az adott intézmény szervezeti és formai sajátosságaihoz igazodó személyközpontú
vezetési stílus kialakítására, a szervezet érdekében történő külső és belső kommunikációra; a
szervezeti kultúra és értékrend megőrzésére, alkalmazására és továbbfejlesztésére. Elsajátítják
a tudományos kutatás végzéséhez szükséges alapismereteket, annak érdekében, hogy képesek
legyenek tanulmányaikat PhD képzés keretében folytatni.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a büntetés-végrehajtás és intézményrendszerének működéséhez kapcsolódó
szervezetelméleti és gyakorlati ismeretek,
- a zárt intézményi vezetési feladatok ellátáshoz szükséges vezetéselméleti, valamint
alkalmazott pszichológiai és szociológiai ismeretek,
- a büntetés-végrehajtás nemzetközi rendszerének összehasonlító vizsgálatához szükséges
módszertani ismeretek,
- a szakma gyakorlásához szükséges jogi, intézménytörténeti és magatartástudományi
ismeretek,
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a döntés-előkészítéséhez szükséges alkalmazói szintű informatikai és döntéselméleti
ismeretek,
a zárt intézmények külső és belső kommunikációjához szükséges kommunikációs
stratégiák, tárgyalástechnikák,
a hadtudományi kutatáshoz vagy tudományos kutatói szemlélethez szükséges
társadalomstatisztikai módszerek,
büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó biztonságpolitikai és nemzetközi jogi ismeretek,
integrált ismeretek a szociológia, pszichológia, alkalmazott kommunikációelmélet a jogi
ismeretek és a biztonságtudományok területéről;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, problémamegoldó
technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat interdiszciplináris területeiről származó
szakmai információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a vezetői tevékenységgel együtt járó, helytálló állásfoglalás meghozására, a döntések
meghozatalára, következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megértetésére, a problémák korszerű, eredeti
módon történő megoldására,
- a vezetési területéhez tartozó feladatok önálló és szakmailag magas szinten történő
megtervezésére és végrehajtására,
- szervezete működtetésével kapcsolatos általános, tudományos törvényszerűségek
megértésére, ismereteinek önművelés útján történő fejlesztésére,
- a büntetés-végrehajtási intézmények szervezeti struktúrájának, vezetési kultúrájának és a
vonatkozó rendszabályok naprakész ismerete alapján vezetéstudományi és jogtudományi
ismeretek hatékony alkalmazására;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- probléma felismerő és-megoldó képesség,
- tanulási készség,
- információfeldolgozási képesség,
- empátia és személyközpontúság az emberi problémák megoldásában,
- hatékony konfliktuskezelő képesség,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás képessége,
- alkalmasság az együttműködésre, csoportközi kapcsolatok hatékony kialakítására és
csoport vezetésére,
- a büntetés-végrehajtási intézményrendszerben történő humán erőforrások minőségi
fejlesztésére való törekvés,
- szakmai együttműködésre való képesség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 35-50 kredit
büntetés-végrehajtás története, európai büntetés-végrehajtási jog, nemzetközi és emberi jogi
normák és elvárások, a büntetés-végrehajtás törvényességének felügyelete és külső kontrollja,
nemzetközi kapcsolatok, nemzeti és nemzetközi biztonság, emberi erőforrás gazdálkodás,
vezetési, irányítási stratégiák, közkapcsolatok PR, társadalomstatisztika, döntés-előkészítés
matematikai és informatikai támogatása;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 18–30 kredit
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vezetés- és döntéspszichológia, vezetői készségfejlesztő tréning, zárt korrekciós intézetek
szociológiai elemzése;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50–70 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
intézeti környezet és folyamatszervezés, büntetés-végrehajtási intézményi stratégiák,
tárgyalástechnikai tréning, reszocializációs módszerek, a deviancia kultúrtörténete,
kríziskommunikáció, csoportpszichológiai ismeretek;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése
szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- társadalomtudományi ismeretek (20 kredit): pedagógia, szociálpedagógia, andragógia,
pszichológia, szervezetszociológia, politikaelmélet, alkotmányjog, büntetőjog;
- gazdasági és magatartástudományi ismeretek (15 kredit): közgazdaságtan, vezetés- és
szervezéselmélet, foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika, személyiség lélektan,
szociálpedagógia, egészségpedagógia, fejlődéslélektan, társadalmi beilleszkedés
kérdései, készségfejlesztő tréning, deviáns viselkedés pszichológiája, életvezetési
tanácsadás, drogismeretek, öndestrukció megelőzési ismeretek;
- informatikai ismeretek (10 kredit): informatikai alapismeretek;
- jogi ismeretek (5 kredit): jogi alapismeretek, munkajogi ismeretek, alkotmányjogi
ismeretek;
- kriminálpszichológiai, pszichopatológiai ismeretek (10 kredit): deviáns viselkedés
pszichológiája, deviáns viselkedés szociológiája, pszichopatológiai ismeretek, deviáns
fejlődés pszichológiája, társadalmi beilleszkedés, visszailleszkedés kérdései.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET
1. ANYAGMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: anyagmérnöki (Materials Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles anyagmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Materials Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az anyagmérnöki alapképzési
szak, az anyagmérnöki, illetve a kohómérnöki főiskola szintű alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az energetikai mérnöki, a faipari mérnöki, a gépészmérnöki, az
ipari termék és formatervezői, a vegyészmérnöki, a villamosmérnöki, valamint a
természettudományi szakcsoportból a kémia és a környezettan alapképzési szak.
4.3. A 11 pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 36-56 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a műszaki anyagok (fémek és ötvözeteik,
kerámiák és szilikátok, polimerek és műanyagok, illetve az ezekből összeállított kompozitok,
új funkcionális anyagok) szerkezetével, tulajdonságaival, viselkedésével foglalkozó
alaptudományokban szerzett ismereteik birtokában képesek ezen anyagok gyártási, alakítási
és feldolgozási technológiáinak tervezésére és azok fejlett technológiai színvonalon való
működtetésére, a szakterülethez kapcsolódó szervezési és irányítási feladatok rendszerszerű
végzésére, az anyagmérnöki célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására,
tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.
a) a mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- az anyagtudomány területén az elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezett megértése
és elsajátítása,
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a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;
az anyagmérnöki szakmához kötött manualitás, mérési készség - ezek laboratóriumi szintű
használata,
vezetői ismeretek,
a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete.

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az anyagmérnökséggel kapcsolatban fellépő problémák matematikai megfogalmazására,
illetve az adódó egyenletek (egyenletrendszerek) analitikai vagy numerikus megoldására,
- az anyaggyártó technológiák működtetése során fellépő kémiai, fizikai, fizikai-kémiai
jelenségek és törvényszerűségek alapján a folyamatok adekvát modellezésére,
- a különböző műszaki anyagok között lévő kapcsolatrendszerek alapján az anyagok
összetételének, szerkezetének és tulajdonságainak technikai meghatározására, az
alkalmazható műszerek ismeretére,
- a különböző műszaki anyagok gyártástechnológiájának kezelésére, az anyaggyártó gépek
és berendezések működtetésére,
- az anyagtechnológiák alkalmazására összetett műszaki szerkezetekben, korszerű műszaki
és közszükségleti cikkek tervezésében, gyártásában és alkalmazásában,
- anyagmérnöki kérdésekben megalapozott mérnöki állásfoglalás kialakítására, ezen
álláspont adekvát kommunikációjára magyar és legalább egy világnyelven,
- áttekinteni vállalati, nemzetgazdasági és nemzetközi szinteken az anyagmérnökséghez
tartozó technológiák fejlődési trendjeit, azok mikro- és makrogazdasági kihatásait,
- alapvető menedzseri, kommunikációs, marketing, jogi és pénzügyi ismeretek birtokában,
anyaggyártó vállalatok menedzseri feladatainak ellátására;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles körű műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára.
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 26–36 kredit
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matematika, szilárdtest fizika, fluidumok fizikája, mechanikája, kémia, fizikai-kémia,
valamint az alapismeretek azon tárgyai, amelyek szakmaspecifikusak;
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
vezetési és menedzsment ismeretek, kommunikáció elmélet, marketing, jogi ismeretek,
pénzügyi ismeretek, valamint szakmaspecifikus gazdasági és humán ismeretek;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10–30 kredit
anyagszerkezettan, anyagtulajdonságok, anyagtervezés, polimerek, kerámiák, fémek,
kompozitok; valamint szakmaspecifikus szakmai ismeretek;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
intézményspecifikus szakirányú ismeretkörök a kerámia- és szilikátmérnöki, a
polimermérnöki, a mechanikai-technológiai, a fémtechnológiai, a metallurgiai és öntészeti, a
nanoszerkezetű anyagok és technológia, a távközlési és informatikai funkcionális anyagok, a
kompozitanyagok, a bio- és intelligens anyagok területéről, a vegyipari technológia,
kiegészítve ezt anyag- és szerkezetdiagnosztikai, anyaginformatikai, anyagvizsgálati,
automatizálási, energiagazdálkodási, hulladékgazdálkodási, ipari marketing menedzsment,
környezetvédelmi, minőségirányítási specialitásokkal;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, fizikai kémia;
- gazdasági-humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, menedzsment, minőségügy,
környezetvédelem, jogi ismeretek;
- anyagtudományi és -technológiai ismeretek (15 kredit): anyagok szerkezete és
tulajdonságai, tulajdonság- és szerkezetvizsgálat, anyagkárosodás;
- műszaki ismeretek (15 kredit): műszaki ábrázolás, géprajz, gépszerkezettan,
informatika, elektrotechnika, mechanika, méréstechnika, műszerezés, automatizálás,
energiagazdálkodás.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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2. KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: kohómérnöki (Metallurgical Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles kohómérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Metallurgical Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az anyagmérnöki alapképzési
szak, a kohómérnöki főiskola szintű alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a műszaki földtudományi, a közlekedésmérnöki,
a villamosmérnöki, az energetikai mérnöki, a had- és a biztonságtechnikai mérnöki, a
vegyészmérnöki, a mérnökinformatikus, a kémia és a környezettan.
4.3. A 11 pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 36-56 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik metallurgiai irányultságú természettudományos,
műszaki, gazdasági ismereteik birtokában képesek a földkéregből bányászott ércek és
fémtartalmú hulladékok fizikai és kémiai előkészítésére, dúsítására, ezekből fémek, ötvözetek,
illetve vegyületeik gazdaságos, környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő kinyerését
és tisztítását szolgáló eljárások, valamint a fémes anyagokból termékeket előállító formaöntészeti, képlékenyalakítási és hőkezelési eljárások technológiáinak kidolgozására,
korszerűsítésére, berendezéseik tervezésére és azok fejlett technológiai színvonalú
működtetésére, kohómérnöki célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására,
tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.
a) a mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a kohómérnöki szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, megfelelő szintű
manualitás, mérési készség - ezek laboratóriumi szintű használata,
- a kohászati tudomány területén az ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása,
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vezetői ismeretek,
alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészég és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a metallurgiai problémák matematikai megfogalmazására, az adódó egyenletek
(egyenletrendszerek) analitikai vagy numerikus megoldására,
- a metallurgiai technológiák működtetése során fellépő kémiai, fizikai, fizikai-kémiai
jelenségek és törvényszerűségek alapján a folyamatok adekvát modellezésére,
- a különböző műszaki anyagok között lévő kapcsolatrendszerek alapján az anyagok
összetételének, szerkezetének és tulajdonságainak technikai meghatározására, az
alkalmazható műszerek ismeretére,
- különböző fémek, fémötvözetek és fémmátrixú kompozitok gyártástechnológiájának
irányítására, az anyaggyártó gépek és berendezések működtetésére,
- kohászati technológiák alkalmazására összetett műszaki szerkezetekben, korszerű műszaki
és közszükségleti cikkek tervezésében, gyártásában és alkalmazásában,
- metallurgiai kérdésekben megalapozott mérnöki állásfoglalás kialakítására, ezen álláspont
adekvát kommunikációjára mind magyar, mind legalább egy világnyelven,
- áttekinteni vállalati, nemzetgazdasági és nemzetközi szinteken a metallurgiai technológiák
fejlődési trendjeit, azok mikro- és makrogazdasági kihatásait,
- alapvető menedzseri, kommunikációs, marketing, jogi és pénzügyi ismeretek birtokában,
kohászati vállalatok menedzseri feladatainak ellátására;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles körű műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára.
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 26–36 kredit
matematika, szilárdtest fizika, fluidumok fizikája, mechanikája, kémia, fizikai-kémia,
elektrokémia, transzportfolyamatok, valamint az alapismeretek azon tárgyai, amelyek
szakmaspecifikusak;
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gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
vezetési és menedzsment ismeretek, kommunikáció, marketing, jogi ismeretek, pénzügyi
ismeretek, valamint szakmaspecifikus a gazdasági és humánismeretek;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10–30 kredit
fémtan, tüzeléstan, metallurgia, öntészet, képlékenyalakítás, hőkezelés, hegesztés; valamint
szakmaspecifikus szakmai ismeretek;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
intézményspecifikus szakirányú ismeretkörök fémelőállítási és hulladékfeldolgozási, fémipari
hő- és felületkezelési, képlékenyalakító, öntészeti stb. területekről, kiegészítve ezt anyag- és
szerkezetdiagnosztikai,
anyaginformatikai,
anyagvizsgálati,
automatizálási,
energiagazdálkodás, hulladékgazdálkodási, ipari marketing menedzsment, környezetvédelmi,
minőségirányítási specialitásokkal;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, fizikai kémia;
- gazdasági-humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, menedzsment, minőségügy,
környezetvédelem, jogi ismeretek;
- szakmai alapismeretek (15 kredit): metallurgia és öntészet, hőkezelés és
képlékenyalakítás, felületkezelés, tüzeléstan - kemencék;
- műszaki ismeretek (15 kredit): fémtan, anyagvizsgálat, géprajz, gépszerkezettan,
informatika, elektrotechnika, mechanika, méréstechnika, műszerezés automatizálás,
energiagazdálkodás.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
3. FAIPARI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: faipari mérnöki (Timber Industry Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles faipari mérnök
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a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Timber Industry Engineer

3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a faipari mérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az anyagmérnöki, a gépészmérnöki, a könnyűipari mérnöki, a
műszaki menedzser, az ipari termék és formatervezői.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok a legalább
alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-56 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése a fafeldolgozás, fahasznosítás valamennyi ágazata fűrészipar, falemezipar, bútorgyártás, fa épületelem, épületasztalos szerkezet gyártás, más
faipari késztermékek előállítása - területére. A fafeldolgozással és fahasznosítással összefüggő
mérnöki tevékenységhez szükséges műszaki, környezetvédelmi és közgazdasági ismeretekből
magas szintű elméleti tudás és gyakorlati készség megszerzése. Az elméleti ismeretek olyan
szintű elsajátítása, hogy az arra épülő szakmai képzéssel alkalmasak legyenek a következő
évtizedek műszaki fejlődésének alakítására, tanulmányaik PhD képzés keretében való
folytatására.
a) a mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, az ismeretek megfelelő szintű
tervezői és laboratóriumi szintű használata,
- a faipar területén az anyag-, technológiai- és gyártmányismeretek rendszerezett megértése
és elsajátítása,
- vezetői ismeretek, valamint a csoportban végzett munka sikerességét támogató tudás,
- alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészég és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható elemző
és problémamegoldó technikák ismerete,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;
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b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a törvényszerűségek, összefüggések megértésére megszerzett tudás alkalmazására és
gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására, a megoldandó
problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések
levonására,
- az állapotfelmérés és kockázatelemzés elvégzésére, ezek alapján értékelés és javaslat
kidolgozására, komplex faipari feladatok megoldására, új technológiák kifejlesztésére,
termelési folyamatok szervezésére és irányítására.
- a műszaki – gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- a fafeldolgozással és fahasznosítással összefüggő mérnöki feladatok ellátására szakmailag
magas szinten;
- önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára.
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–36 kredit
alkalmazott matematika, mérnöki fizika, fakémia, elektronika, számítógépes ábrázolás;
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
pénzügyi ismeretek, jogi ismeretek, menedzsment;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10–30 kredit
gépelemek, fahasznosítás, faszerkezetek védelme, környezetvédelem;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
fa-víz kapcsolat, faforgácsolás elmélete, minőségtervezés, faalapú lemezek, szervetlen kötésű
kompozitok, fűrészipari termelési folyamatok, automatika, ragasztás és felületkezelés,
faépületelemek gyártása, vállalatirányítási rendszerek, marketing mérnököknek stb.
ismeretekből választható, valamint speciális tantárgyakból;
diplomamunka: 30 kredit.
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9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (30 kredit):
- matematika (min. 12 kredit), ábrázoló geometria, mechanika, mérnöki fizika, kémia;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vezetésmódszertan,
vállalatgazdaságtan, pénzügyi és számviteli ismeretek, marketing, jogi ismeretek, humán
ismeretek;
- szakmai ismeretek (40 kredit): informatika, gépszerkezetek, géptan, mérés- és
irányítástechnika, logisztika, hőtranszport és termodinamika, faanatómia, faipari
alapszerkezetek, fűrészipari technológia, faipari lemez- és lapgyártás, faipari gépek, bútor, ajtó-, ablakgyártás, faanyagvédelem.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
4. KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: könnyűipari mérnöki (Light Industrial Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles könnyűipari mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Light Industry Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a könnyűipari mérnöki alapképzési
szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a vegyészmérnöki, a faipari mérnöki, az anyagmérnöki, a
gépészmérnöki, a műszaki menedzser, az ipari termék és formatervezői.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
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kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-50 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 18-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
48-55 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a könnyűipar szakterületeihez kapcsolódó
magas szintű természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek az
elméletben és a gyakorlatban jelentkező műszaki és szervezési, komplex tervezési,
üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátására, a műszaki, informatikai, esztétikai ismeretek,
valamint az ehhez kapcsolódó készségek révén alkalmasak a tervezési, a technológiai és a
szolgáltatások területén jelentkező feladatok önálló irányítására, felügyeletére, speciális
tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére. A megszerzett tudás alapját képezi PhD
képzés keretében folyó oktatás sikeres folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, az ismeretek megfelelő szintű
tervezői és laboratóriumi szintű használata,
- a könnyűipar területén az anyag-, technológiai és gyártmányismeretek rendszerezett
megértése és elsajátítása,
- vezetői ismeretek, valamint a csoportban végzett munka sikerességét támogató tudás,
- alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészég és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható elemző
és problémamegoldó technikák ismerete,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a törvényszerűségek, összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és
gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására, a megoldandó
problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések
levonására,
- az állapotfelmérés és kockázatelemzés elvégzésére, ezek alapján értékelés és javaslat
kidolgozására, komplex könnyűipari feladatok megoldására, a szakirányon jellemző
termékek felső szintű tervezésére, a folyamatok szervezésére és irányítására,
- a műszaki – gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat;
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önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére;

c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság, adaptivitás,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- kommunikációs és konfliktusmegoldási készség,
- intuíció, kitartás, igényesség és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles körű műveltség,
- információ felismerési és feldolgozási képesség,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–36 kredit
matematika, mechanika, fizika, alkalmazott kémia, valamint szakmaspecifikus alaptárgyak;
gazdasági és humán ismeretek: 10–14 kredit
vezetési és menedzsment ismeretek, vállalkozási ismeretek, pénzügyi ismeretek, jogi
ismeretek, minőségbiztosítás, környezetvédelem, kommunikáció elmélet;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 18–30 kredit
informatika és alkalmazott számítástechnika, technológia ismeretek, terméktervezés,
méréstechnika, logisztika, anyagszerkezettan, minőségirányítás, kísérletek alapján történő
optimumkeresés;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 48–55 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
szakmai anyagszerkezettan, szakipari technológiák, folyamatok és termékek méréstechnikája,
folyamattervezés, számítógéppel támogatott gyártmánytervezés, esztétikai és marketing
ismeretek, minőségirányítás és szakmai logisztika stb.;
diplomamunka: 30 kredit
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, mérnöki fizika, kémia,
mechanika;
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gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, marketing, innováció
menedzsment, EU ismeretek;
- anyag- és termékismeretek (25 kredit): terméktervezési ismeretek, anyagtudomány,
formatervezés, áruismeret, termékvizsgálatok;
- technológiai és logisztikai ismeretek (25 kredit): műszaki ábrázolás, gépszerkezetek,
ipari technológia és logisztika, informatika és alkalmazott számítástechnika,
folyamatok méréstechnikája, minőségirányítás, fogyasztóvédelem.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
-

5. KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles környezetmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Environmental Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a környezetmérnöki alapképzési
szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a vegyészmérnöki, a biomérnöki, a műszaki földtudományi
mérnöki.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-56 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 25 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és
irányítási ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek a meglévő, ill.
potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére,
ill. csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai
megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére. A
végzett okleveles környezetmérnökök Ph.D. képzésen folytathatják tanulmányaikat.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a környezetvédelmi szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, azoknak megfelelő
szintű elméleti és gyakorlati alkalmazása,
- a képzés szakterületén az alapvető kutatási irányok, valamint az alapvető gyakorlati
módszerek és megoldások mélyreható ismerete, önálló kutatás-fejlesztési készség,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
- környezetvédelmi vizsgálatok (környezeti analitika, monitorozás) végzése,
- elemző, értékelő készség a környezettel kapcsolatos műszaki, gazdasági és társadalmi
hatások, kapcsolatok vonatkozásában,
- országos és regionális jelentőségű koncepciók és programok környezetre gyakorolt
hatásainak vizsgálata és értékelése,
- a szakterülethez kapcsolódó aktuális tudományos munkák ismerete, kritikus értékelése, a
megszerzett ismeretek kreatív alkalmazása,
- környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára mérési
tervek összeállítása, azok kivitelezése és az adatok értékelése,
- a fenntartható fejlődést biztosító technikák, technológiák felhasználásának ismerete,
optimális megválasztása, irányítása,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészég és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei.
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- vízellátási, vízkezelési és szennyvíztisztítási technológiák tervezésére és irányítására,
- levegőtisztaság-védelmi technológiák tervezésére és működtetésére,
- kommunális és veszélyes hulladékok kezelési technológiáinak tervezésére és irányítására,
- kommunikációs és kooperációs készségük birtokában az állami (hatósági), önkormányzati
és társadalmi, valamint civil szervezetek környezetvédelmi munkájának és akcióinak
összehangolásában, irányításában való részvételre,
- aktív részvételre a környezet védelmét koordináló központi és helyi igazgatási szervek
tevékenységében,
- közigazgatási, önkormányzati környezetvédelmi hatósági, ellenőrzési, szakértői
munkakörök ellátására,
- önkormányzati környezetvédelmi tevékenység szervezésére, irányítására,
- részvételre a környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés-előkészítési munkában,
- települési környezetvédelmi koncepció készítésére,
- vezetői ismeretek alkalmazására;
- környezetvédelmi eljárások (műveletek, berendezések, készülékek) tervezésére,
kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra,
- talajvédelmi technológiák tervezésére és irányítására,
- környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítésére,
- környezeti hatástanulmányok, felülvizsgálatok irányítására, elkészítésére,
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-

a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
a tudományágban megszerzett szakmai információk, felmerülő új problémák, új
jelenségek feldolgozására,
a lehetőségek szerinti helytálló bírálatok vagy vélemények megfogalmazására,
döntéshozatalra, következtetések levonására,
a problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
önművelésre, önfejlesztésre, az ismeretek elmélyítésére, bővítésére,
ismereteik alapján a hazai és nemzetközi műszaki és természettudományos szakmai
munkába, közéleti tevékenységbe bekapcsolódni, abban alkotó módon közreműködni,
tanulmányaikat Ph.D. szinten folytatni;

c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma-felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széleskörű műveltség,
- információ-feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- pozitív hozzáállás a szakmai továbbképzéshez,
- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–36 kredit
matematika, fizika, kémia, biológia, ökológia és természetvédelem, földtudományi ismeretek;
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
gazdaságtan, menedzsment, államigazgatási és jogi ismeretek, kommunikáció;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10–30 kredit
méréstechnika és monitorozás, mérnöki ismeretek, ökotoxikológia, környezetmérnöki
technológiák, környezetgazdálkodás, környezetállapot-értékelés, környezetmenedzsment
rendszerek, biztonságtechnika és kockázatelemzés;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
környezetvédelmi technológiák, tisztább technológiák, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás,
szennyvízkezelési
technológiák,
talajvédelmi
ismeretek,
környezeti
auditálás,
környezetinformatika, környezetvédelem minőségbiztosítása, tervezési feladat speciális
ismeretkörei;
diplomamunka: 25 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
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10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, biológia;
gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment,
kommunikáció;
szakmai ismeretek (30 kredit): mérnöki ismeretek (gépészeti ismeretek, számítástechnika),
biztonságtechnika, környezetvédelmi műszaki műveletek, informatika.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
6. VEGYÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: vegyészmérnöki (Chemical Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles vegyészmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Chemical Engineer
3. Képzési terület: műszaki.
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a vegyészmérnöki alapképzési
szak, a biomérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az anyagmérnöki, a faipari mérnöki, a gépészmérnöki, a kémia, a
könnyűipari mérnöki, a környezetmérnöki.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-50 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;
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6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően olyan vegyészmérnökök
képzése, akik a megszerzett magas szintű természettudományos, műszaki és informatikai,
valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik
révén vegyipari és rokonipari területeken tervezői, kutatási-fejlesztési és magas szintű
szakmai menedzseri feladatok ellátására alkalmasak. A képzésben résztvevők képessé
válhatnak arra, hogy tanulmányaikat a szaknak megfelelő doktori (PhD) képzésben
folytassák.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, megfelelő szintű manualitás, mérési
készség - ezek laboratóriumi szintű használata,
- a vegyészmérnöki ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása,
- vezetői ismeretek,
- alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a törvényszerűségek, összefüggések megértésére, megszerzett tudás alkalmazására és
gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
- önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére,
- a műszaki – gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- kémiai technológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére,
fejlesztésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok
ellátására, ezek kidolgozására,
- kémiai és vegyészmérnöki laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok
elvégzésére, új kísérleti metodikák elsajátítására és fejlesztésére, különösen a választott
specializációnak megfelelő területen;
- önálló feladatok ellátására a kémiai technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében,
új eljárások, termékek kifejlesztésében, kémiai és rokon tudományok kutatásában,
- legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció, szakirodalom megértésére,
szakmai kommunikációra;
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c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára.
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20-30 kredit
matematika, fizika, kémia, biológia, biokémia;
gazdasági és humán ismeretek: 10-20 kredit
közgazdaságtan, technológiamenedzsment, kommunikáció;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-30 kredit
analitika, fizikai kémia és alkalmazásai, anyagtudomány, vegyipari művelettan,
folyamatirányítás, vegyipari technológiák, tervezés;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46-60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
analitikai és anyagszerkezetvizsgálati, anyagtudományi, ásványolaj és petrolkémiai
technológiai, finomkémiai műveleti, folyamatmérnöki, gyógyszeripari, műanyag- és
száltechnológiai, radiokémiai technológiai, szerves kémiai technológiai, vegyipari és
folyamatmérnöki stb. specializációk tantárgyai;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (30 kredit): matematika, fizika, kémia, biokémia ebből kémia legalább 10 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia,
menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, üzleti jog;
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szakmai ismeretek (30 kredit): fizikai kémia alkalmazásai, anyagtudomány, mérés
és irányítástechnika, vegyipari géptan és művelettan, technológia.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
-

7. MŰANYAG- ÉS SZÁLTECHNOLÓGIAI MÉRNÖKI
MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: műanyag- és száltechnológiai mérnöki (Polymer and
Fibre Technology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség:okleveles műanyag- és száltechnológiai mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Polymer and Textile Technology
Engineer
3. Képzési terület: műszaki.
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a vegyészmérnöki alapképzési
szak, a biomérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az anyagmérnöki, a faipari mérnöki, a gépészmérnöki, a kémia, a
könnyűipari mérnöki, a környezetmérnöki.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-50 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A szakterületek, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően olyan mérnökök
képzése, akik a megszerzett magas szintű természettudományos, műszaki és informatikai,
valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik
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révén a műanyagokat és szálasanyagokat előállító, feldolgozó és alkalmazó szakterületeken
tervezői, kutatási-fejlesztési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására
alkalmasak. A képzésben résztvevők képessé válhatnak a szaknak megfelelő doktori (PhD)
képzésben való részvételre.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, megfelelő szintű manualitás, mérési
készség - ezek laboratóriumi szintű használata,
- a műanyagok és a szálak területén az ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása,
- vezetői ismeretek
- alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a törvényszerűségek, összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és
gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat;
- önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret bővítésére, elmélyítésére;
- a műszaki – gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- műanyag- és száltechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére,
fejlesztésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok
ellátására, ezek kidolgozására,
- műanyag- és száltechnológiai laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok
elvégzésére, új kísérleti metodikák elsajátítására és fejlesztésére,
- önálló feladatok ellátására a műanyag- és száltechnológiai rendszerek fejlesztésében,
tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, a tudományterület és rokon
tudományok kutatásában,
- legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció, szakirodalom megértésére,
szakmai kommunikációra;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és -megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
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kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–30 kredit
matematika, fizika, kémia, biológia, biokémia;
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
közgazdaságtan, technológiamenedzsment, kommunikáció;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10–30 kredit
anyagismeret, polimerfizika, polimerkémia, polimerek feldolgozási technológiái;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
műanyagok és műanyagtermékek jellemzése, műanyagok alkalmazása, műanyagipari
környezetvédelem, műanyagfeldolgozás és -alkalmazás fizikai alapjai, műanyagfeldolgozó
gépek és technológiák, műanyagfeldolgozó szerszámok, textiltechnológiai alapfolyamatok, új
szálalkalmazások és technológiák stb. közül választható;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismereteknek – a felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (30 kredit): matematika, fizika, kémia, biokémia ebből kémia legalább 10 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia,
menedzsment és vállalkozás-gazdaságtan, üzleti jog;
- szakmai ismeretek (30 kredit): fizikai kémia alkalmazásai, anyagtudomány, mérés
és irányítástechnika, vegyipari géptan és művelettan, technológia.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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8. BÁNYA ÉS GEOTECHNIKA MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: bánya és geotechnika mérnöki (Mining and
Geotechnical Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles bánya és geotechnika mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mining and Geotechnical Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a műszaki földtudományi mérnöki
alapképzési szak, a bánya és geotechnikai főiskolai szintű szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az anyagmérnöki, az építőmérnöki, a gépészmérnöki, a
környezetmérnöki alapképzési szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-56 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan korszerű természettudományos, műszaki, közgazdasági és menedzsment
ismeretekkel rendelkező mérnökök képzése, akik alapképzési szakon szerzett ismereteikre
építve képesek a külszíni és mélyművelésű bányászati tevékenység, speciális felszín közeli
földmunkák, valamint bányászati jellegű földalatti térségek létesítése és alagútépítés során
jelentkező földtani, geotechnikai, műszaki, technikai, gazdasági feladatok megoldására,
továbbá a természeti veszélyek és környezeti problémák felismerésére, kezelésére, a
veszélyek elhárítására. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak termelésirányítói, tervezői,
szakértői, hatósági feladatok ellátására, ismereteik alapján szűkebb szakterületükön kutatófejlesztő munkára nemzetközi együttműködésre, külföldi munkavállalásra. Tanulmányaik
alapján alkalmassá válnak kreatív alkotó és kutató munkára, PhD képzésben való részvételre.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- tervező, elemző, kutató, fejlesztő és termelő tevékenységhez szükséges korszerű elméleti
alapismeretek,
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a bányászati szakterület alapvető kutatási irányainak, a legfontosabb fejlesztési
feladatoknak, az alkalmazott technológiáknak és technikai eszközöknek, a termelési
folyamatok ellenőrzésének és szabályozásának ismeretei,
a tevékenységet fenyegető természeti veszélyek és az ellenük való védekezés módszerei, a
területhez kapcsolódó mérési, ellenőrzési, informatikai eszközök és módszerek,
a tevékenységhez kapcsolódó biztonságtechnikai, egészségvédelmi, környezetvédelmi
ismeretek,
a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elve
és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi
szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
korszerű gazdasági, vezetési, jogi ismeretek,
alkalmazói szintű számítástechnikai ismeretek, különös tekintettel a szakterület speciális
igényeire,
a kutatáshoz, tudományos munkához szükséges problémamegoldó technikák ismerete,
rendszer- és folyamatszemléletű problémakezelés.

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik alapján szakterületükön a hazai és nemzetközi műszaki és tudományos közéleti
tevékenységbe bekapcsolódni, abban alkotó módon közreműködni,
- a műszaki, technikai fejlődési trendek, az innovációs lehetőségek, a környezetvédelmi,
minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, gazdaságossági követelmények felismerésére, és
azok rendszerelméleti alapú szintetizálására, munkájukban hatékony alkalmazására,
- a termelési és műszaki szolgáltatási folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására,
- kutatási, fejlesztési, tervezési és szakértői feladatok önálló megoldására, komplex
projektek irányítására,
- felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri, szakhatósági tevékenység ellátására,
- bányatelepítési és építési feladatok optimális megoldására, feltáró rendszerek tervezésére,
kivitelezésének irányítására, művelési és fejtési rendszerek tervezésére, végrehajtásának,
üzemeltetésének irányítására,
- a természeti veszélyek analizálására, felismerésére, az ellenük való védekezés optimális
módszereinek meghatározására, bányászati biztonságtechnikai rendszerek tervezésére,
működtetésének irányítására,
- a bányászati tevékenység környezeti hatásainak csökkentésére, a rekultivációs
tevékenység tervezésére, irányításra,
- az előírt különleges követelmények teljesítése esetén ipari robbantástechnikai, hites
bányamérői, igazságügyi szakértői tevékenység folytatására, jogszabályokban rögzített
szakmai gyakorlat után tervezői és szakértői jogosultság megszerzésére bányászati és
geotechnikai területen;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
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kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–36 kredit
matematika, mechanika, műszaki fizika, informatika, geológia;
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
jogi ismeretek, gazdálkodási és vállalkozási ismeretek, menedzsment ismeretek, szakterületi
gazdasági ismeretek, EU-s ismeretek;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20–30 kredit
földtan, teleptan, logisztika, automatizálás, geotechnika, geofizika, jövesztéstechnika,
robbantás-technika, geodézia, térinformatika, ásvány-előkészítés;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
kőzetmechanika, alagútépítés, aknamélyítés, feltárás, fejtés, termelő és szállítógépek,
szivattyúk, szellőztetők, vízvédelem, szellőztetés, biztonságtechnika, talajmechnika,
mélyépítés, földművek tervezése, külfejtések nyitása, külfejtési termelési módszerek,
külfejtések gépi berendezései, vízvédelem, biztonságtechnika;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (25 kredit): matematika, fizika, kémia, földtudományi
alapismeretek, informatika;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, menedzsment, jogi
ismeretek, vállalat-gazdaságtan, humán ismeretek;
- szakmai ismeretek (45 kredit): földtudományi ismeretek, műszaki ismeretek,
anyagismeret, környezetvédelem, biztonságtechnika, bányászati és geotechnikai
eljárások és technológiák, földmunkagépek, szállítóberendezések.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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9. OLAJ- ÉS GÁZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: olaj-és gázmérnöki (Oil and Gas Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles olaj- és gázmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Oil and Natural Gas Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki földtudományi
alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a környezetmérnöki, a gépészmérnöki, a vegyészmérnöki, az
energetikai mérnöki, a villamosmérnöki.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-46 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik rendelkeznek a kőolaj-, földgáz- és geotermális
energiahordozó készletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához,
tárolásához, szolgáltatásához és felhasználásához szükséges technológiai ismeretekkel,
továbbá infrastrukturális rendszerek tervezéséhez, létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges
felkészültséggel, a mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen ismeretekkel és
készségekkel, továbbá elméleti tudásuk birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési
feladatainak végzésére és irányítására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- magas szintű elméleti ismeretek, amelyek lehetővé teszik a szakterület művelését hazai és
nemzetközi szinten,
- széles körű módszertani ismeretek, amelyek lehetővé teszik a szakterületi feladatok magas
technikai szinten történő gazdaságos megoldását,
- a szakterületet érintő EU irányelvek ismerete,
- a szénhidrogén-ellátással összefüggő ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása,
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vezetői ismeretek,
alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes tervezésben és elemzésben,
a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák, ismerete,
a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a törvényszerűségek, összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és
gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó módszerek felhasználására,
- szakmailag magas szinten megtervezni és végrehajtani az aktuális feladatokat,
- a technológiai rendszerekben lejátszódó speciális áramlási folyamatok megértésére és
számítására,
- a többkomponensű szénhidrogén rendszerek fázisviselkedésének megértésére,
számítására,
- a technológiai rendszerek és a környezet kölcsönhatásának elemzésére, a kockázatok
becslésére, havária helyzetek kezelésére,
- komplex tervezési munkák irányítására és projekt menedzseri feladatok ellátására,
- szénhidrogén- és víztermelő kutak fúrására, biztonságos kiképzésére, kútjavítási
műveletek tervezésére és irányítására,
- kőolaj- és földgáztermelő létesítmények tervezésére és üzemeltetésére,
- szénhidrogén telepek művelési technológiájának tervezésére és irányítására,
- komplex földgázszállító, földgázelosztó rendszerek tervezésére és üzemeltetésére,
- gáztárolási és csúcskiegyenlítési feladatok megoldására,
- földgázszolgáltatási tevékenység irányítására,
- földgázfelhasználással kapcsolatos tervezési és tanácsadási tevékenységre,
- földgázkereskedelmi tevékenység végzésére,
- energiagazdálkodással kapcsolatos mérnöki tevékenységekre
- jogszabályokban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat
után tervezői, vezető tervezői, illetve szakértői jogosultság megszerzésére a végzettségnek
megfelelő mérnöki szakterületen;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, probléma felismerő és megoldó készség, igényesség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles körű műveltség,
- információ feldolgozási képesség,;
- környezettel szembeni érzékenység;
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- igény a szakmai ismeretek folyamatos megújítására,
- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20-36 kredit
matematika, alkalmazott kémia, műszaki informatika, műszaki fizika, alkalmazott földtan;
gazdasági és humán ismeretek: 10-20 kredit
gazdálkodási és vállalkozási ismeretek, pénzügyi ismeretek, menedzsment ismeretek, jogi
ismeretek, EU-s ismeretek, kommunikáció;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit
fúrási módszerek, rezervoárok és telepfolyadékok, kőolaj és földgáztermelő rendszerek,
szénhidrogén-szállító rendszerek, földgázelosztó rendszerek, földgázfelhasználó rendszerek,
geotermikus és megújuló energiák;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46-60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
fúrási technológiák, kútkiképzések, rezervoármechanikai és műveléstechnológiai ismeretek,
kőolaj és földgáztermelési technológiák, kőolaj- és földgázszállítás, mélyfúrási geofizika,
földgázszállítás
és
–tárolás
technológiája,
földgázelosztás
és
-szolgáltatás,
földgázfelhasználás, gázelőkészítési technológiák;
diplomamunka: 30 kreditpont.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (25 kredit): matematika, fizika, kémia, informatika,
ábrázoló geometria, mechanika, földtudományi ismeretek;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, menedzsment, jogi ismeretek,
vállalat-gazdaságtan, humán ismeretek;
- szakmai ismeretek (45 kredit): energiagazdálkodás, anyagismeret, földtan, geofizika,
környezetvédelem, geodézia és térinformatika, műszaki ábrázolás, folyadékok
mechanikája, termodinamika, mélyfúrás, rezervoármechanika, szénhidrogén-termelő
rendszerek, szénhidrogén-szállító rendszerek, földgázelosztás és szolgáltatás,
földgázfelhasználás.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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10. HIDROGEOLÓGUS MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: hidrogeológus mérnöki (Hydrogeological
Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles hidrogeológus mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Hydrogeological Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a műszaki földtudományi
alapképzési szak, a környezetmérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a földrajz, a környezettan, a földtudományi, az építőmérnöki, a
gépészmérnöki, a vegyészmérnöki.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-56 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan magasan kvalifikált mérnökök képzése, akik képesek a felszíni és felszín
alatti vizek földtani és környezetvédelmi kérdéseinek, valamint a vízvédelmi, vízminőségvédelmi, vízbázis-védelmi, víz-kárelhárítási feladatoknak, másrészt a különböző feladatokhoz
kapcsolódó mérnöki létesítmények (épületek, mélyépítési műtárgyak, víztározók, földművek,
utak, víztározók, külfejtések, mélyművelésű bányák, stb.) építésénél felmerülő problémáknak
a megoldására, tudományterületükön kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására,
tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek és azoknak megfelelő szintű
alkalmazása,
- a hidrogeológia, vízkészlet-gazdálkodás, vízminőségvédelem, vízbányászat területén az
ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása,
- vezetői ismeretek,
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alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes tervezésben és elemzésben,
a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a törvényszerűségek, összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és
gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani az aktuális feladatokat,
- vízbeszerzési eljárások és a korszerű kútkiképzési technológiák hatékony alkalmazására,
- a vízellátással és vízkezeléssel kapcsolatos tervezési, méretezési ismeretek és
technológiák alkalmazására,
- komplex vízkészlet-használati, vízvédelmi és vízbázis-védelmi feladatok megoldására,
- geotechnikai problémák feltárására és azok megoldására,
- a bányászati és a munkatér víztelenítési problémák magas szintű megoldására,
- felszín alatti vízáramrendszerek hidrodinamikai és transzport modellezésére,
- a vonatkozó hazai és európai szakmai, környezetvédelmi és természetvédelmi jogi
szabályozás hatékony alkalmazására,
- az EU víz keretirányelvnek megfelelő ökológiai szemlélet érvényesítésére,
- kutatási - fejlesztési és szakértői feladatokban való részvételre, azok irányítására,
- komplex tervezési munkák irányítására és projekt menedzseri feladatok ellátására, illetve
azokban való részvételre,
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, probléma felismerő és megoldó készség, igényesség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles körű műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzés iránti igény,
- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek:20-36 kredit
matematika, numerikus módszerek, alkalmazott földtan és geofizika, mechanika, műszaki
fizika, kémia, műszaki informatika;
gazdasági és humán ismeretek: 10-20 kredit
jogi ismeretek, EU-s ismeretek, gazdálkodási és vállalkozási ismeretek, pénzügyi ismeretek,
menedzsment ismeretek.
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8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit
hidrogeológia, kúthidraulika, vízkutatás, hidrográfia, általános és műszaki hidrológia,
vízminőség-védelem, vízkészlet-gazdálkodás.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46-60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
alkalmazott vízföldtani ismeretek (geotermika, vízkémia, vízbiológia, vízföldtani
adatfeldolgozás, hidrodinamikai és transzport modellezés), vízellátás tantárgycsoport
(vízművek, vízellátás, víztisztítás, szennyvíztisztítás), környezetvédelemi ismeretek
(környezeti
kockázatelemzés,
kármentesítés,
környezetvédelmi
geotechnika,
hulladékelhelyezés), vízbányászat, geotechnikai és mélyépítési ismeretek;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (25 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika,
biológia, ökológia, ábrázoló geometria, informatika;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, pénzügyi ismeretek, jogi
ismeretek, szociológia, filozófia, EU ismeretek, társadalomtudományi ismeretek,
szaknyelv;
- műszaki és szakmai ismeretek (45 kredit): számítástechnika, programozás, áramlástan,
anyagismeret, géptan, gépelemek, építőanyagok, műszaki ábrázolás, hőtan,
elektrotechnika, ásvány- és kőzettan, geológia, geokémia, geofizika, geodézia–
térinformatika, térképészeti ismeretek, Magyarország földtana, geotechnika,
kőzetmechanika, bányászati ismeretek, hidrogeológia, fúrási ismeretek, rezervoármechanika, fluidumbányászati ismeretek, talaj- és vízföldrajz, környezetföldtan, talajtan.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
11. ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: előkészítés-technikai mérnöki (Process Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles előkészítés-technikai mérnök
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-

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Process Engineer

3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki földtudományi
alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az építőmérnöki, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, a
biomérnöki, a gépészmérnöki, az energetikai mérnöki, az élelmiszermérnöki, a faipari, a
környezetgazdálkodási agrármérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-56 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles előkészítés-technika mérnökök képzése, akik rendelkeznek a
primer és szekunder nyersanyagok, mint pl. az építőanyagok, vas, színes-, ritka- és
nemesfémek ércei, nemfémes ipari ásványok, energiahordozók, élelmiszer-, gyógyszer- és
kozmetikai ipari nyersanyagok, a fogyasztásból és termelésből eredő melléktermékek,
hulladékok mechanikai-fizikai, biológiai, termikus eljárásokkal történő előkészítéséhez
szükséges – technológiai és infrastrukturális – rendszerek tervezéséhez, létesítéséhez és
üzemeltetéséhez szükséges ismeretekkel és készségekkel, továbbá alkalmasak nemzetközi
szinten a szakterület kutatás – fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására, tanulmányaik
PhD képzés keretében való folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- tervező, elemző, kutató, fejlesztő és termelő tevékenységhez szükséges korszerű elméleti
alapismeretek,
- az előkészítés-technikai szakterület alapvető kutatási irányainak, a legfontosabb fejlesztési
feladatoknak, az alkalmazott technológiáknak és technikai eszközöknek, a termelési
folyamatok ellenőrzésének és szabályozásának ismeretei,
- a tevékenységet fenyegető természeti veszélyek és az ellenük való védekezés módszerei, a
területhez kapcsolódó mérési, ellenőrzési, informatikai eszközök és módszerek,
- a tevékenységhez kapcsolódó biztonságtechnikai, egészségvédelmi, környezetvédelmi
ismeretek,
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a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elve
és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi
szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
korszerű gazdasági, vezetési, jogi ismeretek,
alkalmazói szintű számítástechnikai ismeretek, különös tekintettel a szakterület speciális
igényeire,
a kutatáshoz, tudományos munkához szükséges problémamegoldó technikák ismerete,
rendszer- és folyamatszemléletű problémakezelés;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- felismerni a műszaki, technikai fejlődési trendeket, az innovációs lehetőségeket, a
környezetvédelmi,
minőségbiztosítási,
biztonságtechnikai,
gazdaságossági
követelményeket, és azokat rendszerelméleti alapon szintetizálni, hatékonyan alkalmazni,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, következtetések
levonására, döntéshozásra,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret bővítésére, elmélyítésére,
- a kutatási, fejlesztési, tervezési, szakértői, döntés-előkészítési és tanácsadói feladatok
önálló megoldására, ill. részvételre a feladatok megoldásában, komplex projektek
irányítására képzési ágazatnak megfelelő szakterületen,
- komplex tervezési munkák irányítására, azokban való részvételre,
- a primer és szekunder nyersanyagok előkészítése feladatköréhez kapcsolódó előkészítéstechnikai mérnöki tevékenység ellátására,
- az előkészítési eljárások tervezésére, fejlesztésére, valamint új eljárások kifejlesztésére,
- előkészítő művek technológiai tervezésére, az anyag-, a hasznos alkotó- és a vízmérleg
kiszámítására, a berendezések kiválasztására és méretezésére,
- a biomassza, az élelmiszer-, gyógyszer-, vegyipari nyers- és alapanyagok termeléséhez
kapcsolódó eljárástechnikai mérnöki tevékenység ellátására,
- a bioeljárások tervezésére, fejlesztésére, technológiai rendszereik megvalósításának
irányítására,
- a termikus eljárások készülékeinek és berendezéseinek méretezésére, technológiai
folyamataik tervezésére, technológiai rendszereik megvalósításának irányítására,
- aerób és anaerób degradáló rendszerek technológiai tervezésére, anyagmérlegeik
meghatározására, a berendezéseik kiválasztására, méretezésére,
- termelési és műszaki szolgáltatási folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására,
- a különböző termékek piac által megkívánt minőségének biztosítására,
minőségszabályozására,
- ismereteik alapján a hazai és nemzetközi műszaki és természettudományos szakmai
munkába, közéleti tevékenységbe bekapcsolódni, abban alkotó módon közreműködni,
- üzemeltetési, fenntartási, vállalkozási, szakhatósági feladatok végzésére a képzési
ágazatnak megfelelő területen,
- előkészítő üzemek, berendezések folyamatirányítására és automatizálására,
- ásványvagyon-, nyersanyag-hasznosítási és gazdálkodási koncepció készítésében
közreműködésre;
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c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára.
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–36 kredit
matematika, numerikus módszerek, műszaki kémia, műszaki fizika, műszaki informatika;
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
jogi ismeretek, gazdálkodási és vállalkozási ismeretek, pénzügyi ismeretek, menedzsment
ismeretek, szakterületi gazdaságtani ismeretek, EU-ismeretek;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20–30 kredit
mechanikai eljárástechnika - az anyagok eltérő fizikai és fizikai-kémiai tulajdonságbeli
különbségén alapuló szétválasztási eljárások, keverés, aprítás, darabosítás, keverékek
áramlása, többfázisú rendszerek tervezése, eljárástechnikai innováció, kutatástechnika.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
általános előkészítés-technika, bányaművelés, primer ásványi és másodnyersanyag
előkészítési technológiák - ipari ásványok előkészítése-feldolgozása, szenek, ércek és
másodnyersanyagok előkészítése-, előkészítőművek tervezése, biológiai eljárástechnika,
termikus eljárástechnika, reakciótechnika, aerob és anaerob rendszerek tervezése, technológiai
rendszerek folyamatirányítása és automatizálása, minőségbiztosítás, biztonságtechnika;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
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természettudományos ismeretek (25 kredit): matematika, fizika, kémia, biológia,
ásvány- és kőzettan, ábrázoló geometria, informatika;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, pénzügyi ismeretek,
vállalatgazdaságtan, társadalomtudományi ismeretek, jogi ismeretek, EUismeretek;
- szakmai ismeretek (45 kredit): műszaki ismeretek - géptan, műszaki ábrázolás,
elektrotechnika, méréstechnika, műszaki mechanika, áramlástan, hőtan,
anyagismeret-, geológia, eljárástechnika alapjai, munka- és környezetvédelem
alapjai, hulladékgazdálkodás alapjai.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
-

12. FÖLDTUDOMÁNYI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: földtudományi mérnöki (Earth Sciences
Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles földtudományi mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Earth Sciences Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki földtudományi
alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, az építőmérnöki, a környezetmérnöki, a
villamosmérnöki, a mérnök-informatikus, a fizika, a földrajz, a földtudományi, a
környezettan.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-56 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
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6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja geológus- és geofizikus-mérnökök képzése, akik rendelkeznek a földtani
közeg, az ásványi nyersanyagok kutatásához, az azokkal való gazdálkodáshoz, valamint a
környezetvizsgálatok elvégzéséhez, környezetszennyezések lehatárolásához szükséges
földtani és geofizikai ismeretekkel, s az ezen feladatokhoz kapcsolódó mérnöki módszerek
magas szintű ismeretével. Képesek továbbá a kreatív irányításra, a kutatások tervezésére és új
módszerek kifejlesztésére. A megszerzett magas szintű gyakorlati, továbbá elméleti
ismereteik birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és
irányítására, valamint a tudományos kutatásokba való bekapcsolódásra és PhD képzésben
való részvételre.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- tervező, elemző, kutató, fejlesztő és termelő tevékenységhez szükséges korszerű elméleti
alapismeretek,
- a földtani-geofizikai szakterület alapvető kutatási irányainak, a legfontosabb fejlesztési
feladatoknak, az alkalmazott technológiáknak és technikai eszközöknek, a termelési
folyamatok ellenőrzésének és szabályozásának ismeretei,
- a tevékenységet fenyegető természeti veszélyek és az ellenük való védekezés módszerei, a
területhez kapcsolódó mérési, ellenőrzési, informatikai eszközök és módszerek,
- a tevékenységhez kapcsolódó biztonságtechnikai, egészségvédelmi, környezetvédelmi
ismeretek,
- a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elve
és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi
szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
- korszerű gazdasági, vezetési, jogi ismeretek,
- alkalmazói szintű számítástechnikai ismeretek, különös tekintettel a szakterület speciális
igényeire,
- a kutatáshoz, tudományos munkához szükséges problémamegoldó technikák ismerete,
rendszer- és folyamatszemléletű problémakezelés;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- üzemeltetési, fenntartási, vállalkozási, szakhatósági feladatok ellátására, felelős műszaki
tevékenység végzésére, jogszabályokban előírt feltételek teljesítése esetén,
- jogszabályokban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat
után tervezői, vezető-tervezői jogosultságra és/vagy szakértői jogosultságra a képzési
ágazatnak és szakiránynak megfelelő mérnöki szakterületen,
- műszaki, gazdasági komplex folyamatokban való részvételre a földtani-geofizikai kutatás
integrálásával, a minőségirányítási rendszerbe történő bekapcsolódással,
- vízkutatáshoz kapcsolódó földtani-geofizikai kutatások végzésére,
- a földtani veszélyforrások elemzésére és ez alapján a szükséges terepi és laboratóriumi
munkák, ill. mérések és vizsgálatok és a kiértékelés megtervezésére, továbbá végzésére,
- agrogeológiai, agrogeofizikai, valamint a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos
földtani és geofizikai feladatok megoldására, illetve a környezetet jellemző
geoparaméterek eloszlásának megbízható meghatározására,
- területek földtani térképezésére és földtani térképének megszerkesztésére, a felszíni
feltárások és mélyfúrások szerkezeti és anyagvizsgálatára, a geofizikai vizsgálatok
kiértékelésére, a terület nyersanyagprognózisára, zárójelentés összeállítására,
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az ásványi nyersanyaglelőhelyek földtani és geofizikai viszonyainak elemzésére, földtani
és geofizikai kutatási terveinek elkészítésére, a kutatás műszaki lebonyolítására és
ellenőrzésére, valamint a jelentések elkészítésére és véleményezésére,
az ásványi nyersanyagvagyon mennyiségi és minőségi számbavételére, gazdaságossági
kiértékelésére, tájékoztató és koncessziós anyagok összeállítására, valamint ilyen típusú
jelentések véleményezésére,
a mérnök- és építésföldtani feladatok végrehajtásához szükséges környezetföldtani
kutatások megtervezésére, végzésére, kiértékelésére, továbbá irányítására,
a szilárd és fluidumbányászat során felmerülő földtani-geofizikai jellegű problémák
megoldásában való közreműködésre és a megoldási lehetőségek elemzésére és/vagy
javaslattételre, a kutatási eredmények geoinformatikai adatbázisokban való hasznosítására,
felszíni és mélyfúrási és más földalatti geofizikai kutatások tervezésére, a mérések
végrehajtására, és irányítására, a mérési adatok feldolgozására, kiértékelésére és földtani–
geofizikai elemzésére, ilyen jellegű tevékenység véleményezésére,
geofizikai műszerek fejlesztésére, készítésére, számítógépes adatfeldolgozó módszerek,
szoftverek alkalmazására és fejlesztésére;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára.
- igényesség a szakmai továbbképzésben való részvételre,
- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20-36 kredit
matematika, műszaki fizika, műszaki informatika, ásvány-és kőzettan, alkalmazott földtan;
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
menedzsment ismeretek, EU-s ismeretek, gazdálkodási és vállalkozási ismeretek, jogi
ismeretek, szakterületi gazdasági ismeretek;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit
szerkezetföldtan,
geofizikai
kutatómódszerek,
mérnökgeológia-hidrogeológia,
adatfeldolgozás, informatika, fúrásos kutatás;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46-60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
kőzettan-geokémia, történeti földtan, regionális földtan, földtani térképezés, kőolajföldtan,
teleptan, földtani kutatási módszerek-nyersanyagkutatás, mérnök-és környezetgeofizika,
földtani-geofizikai értelmezési, földtani értelmezés, geofizikai inverzió, adat-és információ
feldolgozás, szakmai gyakorlat;
diplomamunka: 30 kredit.
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9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (25 kredit): matematika, fizika, kémia, informatika,
ábrázoló geometria;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): makro- és mikroökonómia, jogi ismeretek,
szociológia, pénzügyi ismeretek;
- szakmai ismeretek (45 kredit): mechanika, geotechnika, környezetvédelem, geodézia és
térinformatika, műszaki ábrázolás, földtan, geofizika, nyersanyagkutatás-ásványvagyon
gazdálkodás, vízföldtani ismeretek, fúrási ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
13. ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS
1. A mesterképzési szak megnevezése: építész (Architecture)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles építészmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Architect
3. Képzési terület: műszaki
4. A képzési idő félévekben: 10 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit
5.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 60-96 kredit;
5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma 80-140 kredit;
5.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
100-130 kredit;
5.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 15 kredit;
5.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
5.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
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6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan építészmérnökök képzése, akik képesek arra, hogy ellássák a településés területrendezés, általában az épített környezet alakításának valamennyi építészeti és építési
feladatát, ezen belül elvégezzék épületek, épületegyüttesek építészeti- és szerkezettervezési
feladatait, megtervezzék, megszervezzék, irányítsák és ellenőrizzék ezek építését,
épületfenntartási és -felújítási feladatokat végezzenek, műemlékvédelmi feladatokat lássanak
el, képzettségüknek megfelelő elméleti, tudományos és oktatási tevékenységet folytassanak,
ellássák szakterületükön az építésigazgatási és hatósági munkák irányítását, továbbá
alkalmasak legyenek tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- az építészettörténet és az építészeti elméletek, valamint a kapcsolódó művészetek,
technológiák és tudományok ismerete,
- az emberek és az épületek, az épületek és a környezet közötti kapcsolatok ismerete,
valamint annak a szükségszerűségnek a megértése, hogy az épületeket és a közöttük lévő
teret az emberi igényekhez és mértékekhez kell igazítani,
- a tervezési feladatok elvégzéséhez szükséges írásos dokumentumok megfogalmazásának
képessége, a tervezéshez szükséges vizsgálatok elvégzési módszereinek ismerete,
- a tartó- és épületszerkezet-tervezés, a kivitelezés, az épülettervezéssel összefüggő mérnöki
problémák, valamint az elterjedt szerkezeti anyagok ismerete,
- az épületszerkezetek, épületfizikai problémák, és az épületek funkciói összefüggéseinek
ismerete; az egészséges, komfortos és a környezeti hatások ellen védelmet nyújtó
körülmények kialakításához szükséges ismeretek,
- az épületmegvalósítási folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához,
követéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műszaki, gazdasági, minőségügyi, jogi ismeretek
és azok együttes alkalmazása,
- a tervezői elképzelések épületekké formálásában részt vevő társszakmák, szervezetek, az
építési jogszabályok, hatósági eljárások megfelelő ismerete ahhoz, hogy a
koncepciótervből minden szükséges információt tartalmazó teljes kiviteli
tervdokumentáció készüljön,
- alapvető hardver és szoftver ismeretek, számítógép és mérnöki programok kezelése,
legalább egy CAAD program felhasználói szintű alkalmazása,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, az egyenlő esélyű hozzáférés
elve és alkalmazása, a termékfelelősség, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki
és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
- alapvető kommunikációs ismeretek, beleértve legalább egy idegen nyelven a műszaki
dokumentáció megértését is.
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a környezeti, humán, esztétikai és műszaki követelményeket kielégítő építészeti tervek
elkészítésére,
- a tervezési munkához szükséges képességek birtokában településtervezési és
épülettervezési feladatok elvégzésére,
- a magasépítési tartószerkezetek önálló erőtani tervezésére és ellenőrzésére a vonatkozó
előírások alapján,
- a jó környezet tartós fejlesztését biztosító tervezési feladatok megoldására,
- az építészmérnöki szakma és az építészmérnökök társadalmon belüli szerepének
megértésére, a társadalmi igények megfogalmazására, különösen a társadalmi tényezőket
figyelembe vevő koncepciótervek készítése során,
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az épület használói igényeinek kielégítéséhez szükséges tervek készítésére, mely
figyelembe veszi az akadálymentesítés feladatait, valamint a költségtényezők és a
jogszabályok alkotta korlátokat is,
a tradicionális ábrázolási készség; az építészeti rajz, modellezés, prezentáció - mint
kommunikációs képesség - birtokában munkájuk ismertetésére,
megfelelő tanulmányi eredmény és felvételi vizsga alapján a PhD és DLA képzésben való
részvételre,
új technológiák, szerkezetek, termékek megismerésére, megértésére;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság, alkotókészség,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles körű esztétikai műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel, emberi problémákkal, helyzetekkel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi alkotó munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 30–48 kredit
matematika, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, CAD, statika-szilárdságtan;
gazdasági és humán ismeretek: 30–48 kredit
közgazdaságtan, építési menedzsment, építési jogi ismeretek, filozófia, szociológia,
városszociológia, építészettörténet, művészettörténet, építészetelmélet;
7.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 80-140 kredit
szabadkézi rajz, mintázás-modellezés, szín- és térkompozíció, épületszerkezetek,
építőanyagok,
épületgépészet,
épületfizika,
tartószerkezetek,
szerkezettervezés,
építéskivitelezés,
-szervezés,
kompozíció,
épülettervezés,
akadálymentesítés,
településtervezés (bevezetés és elmélet);
7.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 100-130 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
épület- és településtervezési gyakorlatok, tervezéselmélet, belsőépítészet, táj-és kerttervezés,
műemlékvédelem, komplex tervezés;
diplomamunka: 30 kredit.
8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
4 hét építés helyszíni, 8 hét tervezőirodai komplex gyakorlat, amelyet a felsőoktatási
intézmény tanterve határoz meg.
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9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
14. MECHATRONIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki (Mechatronical Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles mechatronikai mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mechatronics Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mechatronikai mérnöki
alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, a villamosmérnöki, a
mérnök informatikus, a mezőgazdasági és élelmiszeripari a gépészmérnöki, az energetikai
mérnöki.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 36-52 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-36 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a mechatronika szakterületéhez kapcsolódó
természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek új mechatronikai
rendszerek és eszközök tervezésére, mechatronikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, a
mechatronikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD
képzés keretében való folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
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a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, megfelelő szintű manualitás, mérési
készség - ezek laboratóriumi szintű használata,
a mechatronika területén az ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása,
vezetői ismeretek,
alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a törvényszerűségek, összefüggések megértésére megszerzett tudás alkalmazására és
gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat;
- önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére;
- a műszaki – gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- integrált ismeretek alkalmazására az elektronika, gépészet és informatika szakterületeiről,
- a mechatronikai szerkezetekben működő részegységek (szenzorok, aktuátorok,
vezérlések) összekapcsolására,
- komplex rendszerek globális tervezésére,
- robotok, robotrendszerek, összetett műszaki berendezések fejlesztésére, tervezésére,
rendszerintegrációjára,
- a járműipar, a háztartási gép gyártás, a számítógép részegység gyártás, a szórakoztató
elektronikai ipar, a kommunikációtechnika, az épületautomatizálás intelligens
egységeinek tervezésére, gyártásirányítására és minőségbiztosítására,
- szakmai kooperációra az elektronika, gépészet és informatika szakértőivel;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles körű műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára.
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 26–36 kredit
matematika, fizika, mechanika, elektrotechnika, hő- és áramlástechnika, anyagtudomány,
valamint szakmaspecifikus alaptárgyak;
gazdasági és humán ismeretek: 10–16 kredit
mikroökonómia, vezetési és menedzsment ismeretek, minőségbiztosítás, ergonómia,
kommunikáció elmélet, műszaki tudományok kultúrtörténete, környezetvédelem;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20–36 kredit
elektronika, mérés és szabályozástechnika, informatika, programozás, mechatronikai
szerkezetek tervezése, modellezés és szimuláció, irányítástechnika, rendszerelmélet;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
robottechnika, járműipari mechatronika, mechatronikai projekt, CAD/CAM, villamos tervező
rendszerek, optika, finommechanika, lézertechnika, analóg és digitális technika, korszerű
gyártási technológiák, termelésirányítás, tervezésmódszertan, gépi látás speciális ismeretkörei
közül választható, stb.
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, hő-és áramlástan,
mechanika;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, környezetvédelem,
minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány;
- elektrotechnikai és informatikai ismeretek (20 kredit): elektrotechnika, elektronika,
villamos hajtások, rendszer- és irányítástechnika, analóg és digitális technika, szenzorok
és aktuátorok, számítástechnika, programozás;
- gépészeti ismeretek (20 kredit): műszaki ábrázolás, gépelemek, gépszerkezettan,
gépszerkesztés, géptervezés, gyártás- és anyagtechnológia, járműtechnika, energetika,
robottechnika, mechatronika, méréstechnika.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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15. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: biztonságtechnikai mérnöki (Safety Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles biztonságtechnikai mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Safety Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a had- és biztonságtechnikai
mérnöki alapképzési szak, valamint a főiskolai szintű biztonságtechnikai alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, a villamosmérnöki, a
mechatronikai mérnöki, a mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari gépészmérnöki, az energetikai
mérnöki, a mérnök informatikus.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 32-56 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
52-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a biztonságtechnika szakterületéhez kapcsolódó
természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően
képesek a biztonságvédelem területén jelentkező műszaki és szervezési, komplex tervezési,
üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátására. A megszerzett magas szintű műszaki,
informatikai, szervezői ismereteik, valamint az ehhez kapcsolódó készségeik révén
alkalmasak a személy- és vagyonvédelem, információvédelem, munka-, tűz- és
balesetvédelem, környezetvédelem, katasztrófa-elhárítás területén jelentkező feladatok önálló
irányítására, felügyeletére, speciális tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
alkalmasak beosztottaik és munkatársaik szakmai, emberi és etikai szempontokat mérlegelő
irányítására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, megfelelő szintű manualitás, mérési
készség - ezek laboratóriumi szintű használata,
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a biztonságtechnika területen az ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása,
vezetői ismeretek,
biztos alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére,
- a választott specializációtól függően állapotfelmérés és kockázatelemzés elvégzésére, ezek
alapján értékelés és javaslat kidolgozására, komplex biztonságtechnikai feladatok
megoldására, a személy- és vagyonvédelem felső szintű tervezésére, szervezésére és
irányítására,
- biztonságtechnikai rendszerek és alkalmazott eljárások tudományos megalapozottságú
elemzésére, fejlesztésére, tervezésére és működtetésére, tudományos kutatómunka
végzésére,
- a személyi (élőerős)-, egyéni-, objektum- és járművédelmi technológiák, eszközök
alkalmazásának tervezésére, elemző, szervező tevékenység folytatására,
- a vagyonvédelmi feladatok fejlesztési tervének önálló kidolgozására,
- vagyonvédelmi rendszerek telepítésének, üzemeltetésének, fenntartásának tervezésére,
szervezésére,
- a vagyonvédelmi tevékenységek értékelésére, a vagyonvédelmi berendezések, rendszerek
gazdaságos és optimális üzemeltetésének magasabb szintű fejlesztési, tervezési, szervezési
feladatainak ellátására,
- a katasztrófák, épített és természetes környezetet károsító hatások vizsgálatából származó
információk, a katasztrófa megelőzés, környezetvédelem lehetőségeinek ismerete alapján,
következmény felszámolás technológiájának, technikai rendszereinek tervezésére, a
felszámolásra irányuló szervezési feladatok ellátására,
- a tüzek elleni védekezés lehetőségeinek elemzésére, tervezési, szervezési feladatok
kidolgozására,
- munkavédelmi és ergonómiai problémák felismerésére és megoldására, a megelőző
eljárások kidolgozására,
- a személy- és vagyonvédelemmel összefüggő logisztikai feladatok tervezésére,
szervezésére és irányítására;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság, autonómia,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
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széles műveltség,
információ feldolgozási képesség,
környezettel szembeni érzékenység,
elkötelezettség és igény a minőségi munkára.
a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 22–36 kredit
alkalmazott matematika, alkalmazott fizika, alkalmazott kémia, elektrotechnika,
információelmélet, rendszertechnika;
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
EU és biztonságvédelmi jogi ismeretek, műszaki menedzsment, vezetés és szervezéselmélet
gyakorlata;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10–30 kredit
elektronika, fegyver- és fegyverzeti ismeretek, kockázatelemzés, tervezési és szervezési
ismeretek, munkavédelem, ergonómia, infokommunikációs rendszerek, személy- és
vagyonvédelem alapjai;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 52–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
személy- és vagyonvédelemi rendszerek tervezése és üzemeltetése, mérési és üzemeltetési
gyakorlat, illetve vállalkozásvezetői ismeretek, vállalkozás biztonság, szakmai gyakorlat, és a
további specialitásoktól függő ismeretek;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia;
- gazdasági
és
humán
ismeretek
(10
kredit):
közgazdaságtan,
hadtörténelem/technikatörténet, hadijog/jogi ismeretek;
- szakmai ismeretek (40 kredit): elektrotechnika, elektronika (analóg áramkörök)
digitális technika, informatika, hírközlés, műszaki kommunikáció, szerkezettan,
mechanika, anyagismeret; építészet, épületgépészet, munka- és környezetvédelem,
biztosítási ismeretek.
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A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
16. KATASZTRÓFAVÉDELMI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: katasztrófavédelmi mérnöki (Disaster Protection
Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles katasztrófavédelmi mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Disaster Protection Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a had- és biztonságtechnikai
mérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az építőmérnöki, az építészmérnöki, a gépészmérnöki, a
közlekedésmérnöki, valamint a védelmi igazgatási szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 32 – 56 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10 – 30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
52 – 60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles katasztrófavédelmi mérnökök képzése, akik rendelkeznek
korszerű fejlesztési (innovációs) készségekkel és informatikai ismeretekkel, valamint
középfokú nyelvtudással. Képesek a hazai és a külföldi szakmai folyamatok és irányzatok
(trendek) elemzésére, a hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi együttműködésben való
részvételre. Ismereteik alapján képesek helyi-, közép- és felső irányítási szinteken a
katasztrófavédelmi feladatok tervezésére, műszaki mentési és kárelhárítási feladatok

80

szervezésére, irányítására, továbbá kutatási, fejlesztési és beszerzési feladatok szervezésére,
illetve végzésére, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a műszaki területekhez kötött elméleti és gyakorlati ismeretek,
- a katasztrófavédelem területén az ismeretek rendszerszemléletű megértése és elsajátítása,
- vezetői ismeretek és készségek, számítógépes kommunikáció,
- a katasztrófahelyzetek elemzése, védelmi és mentési feladatok tervezése, a végrehajtás
irányítása,
- védelmi létesítmények tervezése, mentési felszerelések és eszközök működtetése,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a választott szakiránytól függően a különböző katasztrófavédelmi feladatok tervezésére, a
végrehajtás irányítására, védelmi létesítmények tervezésére, mentési felszerelések és
eszközök működtetésére, katasztrófavédelmi szervezetek vezetésére és irányítására,
- kellő szakmai gyakorlat birtokában tervezői és vezető tervezői feladatok végzésére,
- a katasztrófavédelem területén a műszaki mentési és támogatási feladatok tervezésére,
szervezésére, irányítására,
- kellő szakmai gyakorlat után vezetői és szakértői tevékenységek végzésére,
- építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és hatósági feladatok koordinálására,
vezetésére,
- a veszélyhelyzetek elemzésére, a kockázatelemzési módszerek alkalmazására a
katasztrófavédelem területén,
- katasztrófák, épített és természetes környezetet károsító hatások, azok kialakulásának
megelőzésére, felszámolási lehetőségeinek elemzésére, mentési eljárások vizsgálatára és
kutatására,
- a különböző tűzesetek következményeinek felszámolása érdekében végzendő műszaki
tervezési, szervezési feladatok kidolgozására,
- a katasztrófavédelemmel összefüggő logisztikai feladatok tervezésére, szervezésére és
irányítására,
- kutatási-fejlesztési feladatok önálló megoldására,
- önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére,
- kellő elméleti és gyakorlati ismereteik alapján a katasztrófavédelem területével
összefüggő doktori képzésben tovább folytatni tanulmányaikat.
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- problémafelismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség,
- széles műveltség,
- információfeldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
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kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és
gyakorlása,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 22–36 kredit
alkalmazott matematika, alkalmazott fizika, kémiai folyamatok, technológiák, égés, robbanás
fizikája, anyagtudomány, meteorológia és klimatológia, ökológia és környezetvédelem,
közegészség- és járványügy, távérzékelés és geoinformatika;
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
nemzetközi és hazai katasztrófavédelmi jogi ismeretek, katasztrófa pszichológia, krízis
kommunikáció, döntéselmélet;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10–30 kredit
katasztrófavédelem és polgári védelem, tűzvédelem (tűzmegelőzés, tűzoltás, tűzvizsgálat,
kockázatelemzés, kritikus infrastruktúra védelme, ipari biztonság);
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 52–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
árvíz- és belvízvédelem, nukleáris baleset-elhárítás, egyéni és lakosság védelmi eszközök és
rendszerek, speciális közlekedésépítés, műszaki mentés, veszélyes anyagkezelés és szállítás,
speciális műszaki technikai eszközök, speciális építész- és épületgépészeti ismeretek,
kárelhárítás, kárfelszámolás, speciális robbantási ismeretek, speciális logisztika,
katasztrófavédelmi együttműködés, katasztrófavédelmi igazgatás és jogi szabályozás,
válságkezelés, a mentésszervezés műszaki alapismeretei és követelményrendszere, biztonsági
szociológia, környezetbiztonság, integrált környezeti kockázatelemzés,
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, mechanika (statika), kémia;
anyagtudomány, közegészség- és járványügy, távérzékelés és geoinformatika;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, hadtörténelem, pszichológia,
pedagógia, szociológia, politikaelmélet, biztonságpolitika – EU ismeretek, jogi (hadijog)
ismeretek;
- szakmai ismeretek (40 kredit): katasztrófavédelem, általános építő-, épületgépészeti
ismeretek (közművek, földművek, közlekedésépítés, stb.), polgári védelem, tűzvédelem,
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veszélyes anyagkezelés és szállítás, speciális műszaki technikai eszközök,
környezetvédelmi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
17. KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: katonai logisztikai (Military Logistics)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles katonai logisztikai vezető
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Logistics Manager
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a had- és biztonságtechnikai
mérnöki alapképzési szak, a katonai gazdálkodási alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, a mechatronikai mérnöki,
a villamosmérnöki, a mérnök informatikus, a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és
számvitel, a katonai vezetői, a határrendészeti és- védelmi vezetői, a védelmi igazgatási, a
műszaki menedzser.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 32-56 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
52-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit,
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan katonai logisztikai vezető szakemberek képzése, akik a feladatok
végrehajtásához rendelkeznek a szükséges általános műveltséggel, szakmai intelligenciával,
katonai, rendvédelmi, műszaki, gazdasági és jogi alapokkal és legalább egy idegen nyelv
kellő szintű ismeretével, valamint a szakmai ismeretek reproduktív alkalmazási képességével,
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melyek alapján kellő gyakorlat megszerzése után alkalmassá válnak a fegyveres erőknél, a
rendvédelmi szerveknél, az önkormányzatoknál vagy más rokon szakterületeken a logisztikai
támogatási feladatok tervezésére, szervezésére és a végrehajtás irányítására, tanulmányaik
PhD képzés keretében való folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek,
- a katonai logisztikai területen az ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása, vezetői
ismeretek,
- biztos alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint
a mérnöketika alapvető ismeretei,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete,
- harcász-hadművész (stratégiai és taktikai) ismeretek,
- a hazai és külföldi civil és katonai logisztikai rendszerek elemzése, irányítása, ellenőrzése
és működtetése;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határaiból származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- megalapozott vélemény, illetve bírálat megfogalmazására, következtetések levonására,
döntéshozásra,
- a megoldandó problémák megértésére, megfogalmazására és megoldására, eredeti ötletek
felvetésére,
- önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére,
- a védelmi szférában és a kapcsolódó államigazgatási és katasztrófavédelmi területen a
logisztikai feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására,
- a logisztikai támogatás tervezéséhez, szervezéséhez kapcsolódó munka elvégzésére, a
vezetési dokumentumok, okmányok kidolgozására, a logisztikai támogató szervezetek
feladatának meghatározására, irányítására békében, válsághelyzetben és háborúban
egyaránt,
- az anyagellátási, fenntartási és közlekedésszervezési feladatok vezetésére a rendkívüli
helyzetek körülményei között honi területen és a szövetség erőinek alkalmazási
helyszínein,
- hazai, nemzetközi és szövetségi műveletekben a szakterületüknek megfelelő
rendszeresített haditechnikai eszközök üzemeltetésére és üzemben tartásuk szervezésére,
irányítására, a haditechnikai fejlesztési és korszerűsítési feladatok vezetésére,
- logisztikai szervezetek vezetésére a NATO és az Európai Unió keretében
együttműködésben a szövetségesek megfelelő szakembereivel,
- hazai és nemzetközi, illetve szövetségi fórumokon a magyar katonai logisztikai támogató
rendszer megfelelő szintű képviseletére,
- olyan innovatív képességek birtoklására, amelyek lehetővé teszik, hogy a feladatokat
tudományos igénnyel kezeljék, további át- és továbbképzéseken vegyenek részt;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság, autonómia,
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probléma felismerő és megoldó készség,
intuíció és módszeresség,
tanulási készség és jó memória,
széles műveltség,
információ feldolgozási képesség,
környezettel szembeni érzékenység,
elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 22–36 kredit
operációkutatás a logisztikai rendszerekben, katonaföldrajz, környezetvédelem, alkalmazott
matematika, térinformatika, katonai informatika;
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
stratégiai és logisztikai menedzsment, minőségbiztosítás, védelem-gazdaságtan,
védelemtervezés, vezetéspszichológia, vezetői tréning;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10–30 kredit
katonai logisztika, hadszíntérismeret, NATO logisztika, szárazföldi csapatok harcászata,
szárazföldi csapatok hadműveleti elmélete, logisztikai folyamatok megszervezése, logisztikai
törzsszolgálat, több-nemzeti logisztikai gyakorlat;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 52–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
általános katonai logisztikai modul, haditechnikai katonai logisztikai modul, ellátásiközlekedési katonai logisztikai modul speciális ismeretkörei;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, informatika,
környezetvédelem;
- gazdasági
és
humán
ismeretek
(10
kredit):
közgazdaságtan,
hadtörténelem/technikatörténet, hadijog/jogi ismeretek, európai uniós ismeretek;
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szakmai ismeretek (40 kredit): logisztika elmélete, logisztikai támogatás,
haditechnikai ismeretek, mechanika, hőtan, minőségügy, menedzsment ismeretek,
munkavédelem, marketing, közgazdaságtan, védelem-gazdaságtan, statisztika.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
-

18. VÉDELMI VEZETÉSTECHNIKAI RENDSZERTERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI
SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: védelmi vezetéstechnikai rendszertervező (Defence
C3 Systems Management)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles védelmi vezetéstechnikai rendszertervező
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Defence C3 Systems Manager
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a had- és biztonságtechnikai
mérnöki alapképzési szak, valamint a katonai felsőoktatásban a főiskolai szintű műszaki
informatikai alapképzési szak és a villamosmérnöki alapképzési szak.
4.2 A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a villamosmérnöki, a mérnökinformatikus, a programtervező
informatikus, a gazdaságinformatikus.
4.3 A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai, vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 32-56 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
52-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a fegyveres erők, a rend- és
katasztrófavédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a védelmi igazgatás,
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illetve a tágabb értelemben vett védelmi szféra – kiemelten a NATO rendszerekkel
együttműködő – vezetéstechnikai (kommunikációs, informatikai, szenzor, navigációs,
azonosító, elektronikai hadviselési, fegyverirányítási, stb.) rendszerei biztonságos
működtetésének tervezésére, szervezésére, irányítására, felügyeletére és ellenőrzésére,
valamint az ilyen rendszerek közötti együttműködés feltételeinek biztosítására, tanulmányaik
PhD képzés keretében való folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, rendszerszervezési ismeretek,
- a védelmi vezetéstechnikai tanulmányi területen az ismeretek rendszerezett megértése és
elsajátítása,
- vezetői ismeretek,
- biztos alkalmazói szintű ismeretek a vezetéstechnikai rendszerek szervezési eszközeiben
és módszereiben,
- a NATO, EU és a védelmi szféra, a vezetés- és szervezéselmélet, valamint a
vezetéstámogatás, vezetéstechnika alapvető ismeretei,
- az egyenlő esélyű hozzáférés elve és alkalmazása ismerete,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete.
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- védelmi vezetéstechnikai (kommunikációs, informatikai, szenzor, navigációs, azonosító,
elektronikai hadviselési, fegyverirányítási, stb.) rendszerek, illetve alrendszereik
működtetésének tervezésére, szervezésére és irányítására,
- védelmi vezetéstechnikai rendszerek fenyegetettségének értékelésére, védelmének és
támadásának tervezésére, szervezésére és megvalósítására,
- NATO, EU, kormányzati és védelmi vezetéstechnikai rendszerek közötti együttműködés
feltételeinek megteremtésére és fenntartására,
- védelmi vezetéstechnikai rendszerek kutatási és fejlesztési igényeinek megfogalmazására,
irányainak meghatározására,
- a végzést követően, kellő szakmai gyakorlat birtokában védelmi vezetéstechnikai
rendszerekhez kapcsolódó középszintű vezetői, tervezői, szervezői és koordinációs
feladatok ellátására,
- katonai és védelmi informatikai rendszerek hatékony alkalmazásának tervezésére és
szervezésére,
- katonai és védelmi informatikai rendszerek fejlesztésének és működtetésének tervezésére
és szervezésére,
- védelmi kommunikációs rendszerek szervezésére,
- védelmi kommunikációs rendszerek létesítésére és üzemeltetésére,
- védelmi kommunikációs rendszerek védelmének tervezésére, szervezésére és irányítására,
- az információbiztonság tervezésére és szervezésére, a fizikai, személyi és
dokumentumbiztonság megvalósítására,
- katonai és védelmi infokommunikációs rendszerek védelmének tervezésére, szervezésére
és irányítására,
- védelmi infokommunikációs rendszerek rejtjelbiztonságának tervezésére, szervezésére és
irányítására;
- az információs műveletek során alkalmazott technológiák, technikai eszközök
rendszerszintű alkalmazására,
- az információs műveletek humán összetevőinek alkalmazására, az információs műveletek
tervezésére és szervezésére;

87

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság, autonómia,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 22–36 kredit
alkalmazott matematika, alkalmazott elektronika, alkalmazott információtechnológia,
valamint az alapismeretek azon tárgyai, amelyek szakmaspecifikusak;
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
NATO, EU és védelmi szféra ismeretek, vezetési ismeretek, a szakmai törzsanyaghoz
kapcsolódó vezetéselméleti és hadtudományi ismeretek;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10–30 kredit
informatikai rendszerek és szervezésük alapjai, kommunikációs rendszerek és szervezésük
alapjai, a vezetéstechnikai rendszerek védelmének alapjai, felderítő és elektronikai hadviselési
rendszerek alapjai;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 52–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
informatikai rendszerek és alkalmazások, az informatika-alkalmazás megszervezése,
informatikai rendszerek tervezése és szervezése, informatikai rendszerek működtetése,
felügyelete, informatikai fejlesztés és beszerzés, kommunikációs rendszerek tervezése és
szervezése, kommunikációs hálózatmenedzsment, a Magyar Köztársaság kommunikációs
infrastruktúrája, az információbiztonság tervezése-szervezése, fizikai, személyi és
dokumentumbiztonság, informatikai rendszerek biztonsága, kommunikációs rendszerek
biztonsága, a rejtjelbiztonság elmélete és megvalósítása, elektronikai ellentevékenység és
védelem, információs műveletek technikai alapjai, információs műveletek humán összetevői,
információs műveletek vezetése, további specifikus ismeretek;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
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11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, hadtörténelem/haditechnika,
hadijog/jogi ismeretek;
- szakmai ismeretek (40 kredit): informatika, villamosságtan, analóg elektronika, digitális
technika, harcászat, katonai műveletek alapjai, információs műveletek, haditechnikai
alapismeretek, vezetés és szervezéselmélet.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
19. VILLAMOSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: villamosmérnöki (Electrical Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles villamosmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Electrical Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a villamosmérnöki alapképzési
szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, a mechatronikai mérnöki,
a had- és biztonságtechnikai mérnöki, az energetikai mérnöki, a mérnökinformatikus.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-45 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
50-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 5 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a villamos, elektronikus és számítástechnikai
eszközökhöz,
berendezésekhez
és
rendszerekhez
kapcsolódó
magas
szintű
természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek új villamos,
elektronikus és számítástechnikai rendszerek, berendezések és eszközök tervezésére,
fejlesztésére és integrálására, a szakterületen kutatási-fejlesztési feladatok ellátására,
koordinálására, alap- és alkalmazott kutatási feladatok kidolgozásában való részvételre,
tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
minden villamosmérnöki mesterszakot elvégző esetében:
- alapvető kommunikációs, vezetési és mérnöketikai ismeretek,
- környezetvédelmi és minőségbiztosítási ismeretek,
- a meghatározó jogi, szabályozási, és gazdasági ismeretek és a termelési folyamatok
ismerete,
- kutatás-fejlesztési és műszaki dokumentáció készítésére vonatkozó ismeretek;
a választott specializációtól függően:
- tervezői szintű elektronikai alkatrész- és mikroelektronikai ismeretek,
- analóg és digitális áramkörök analízise, tervezése és kivitelezése,
- rendszermodellezés, méréstervezés, adat- és jelfeldolgozás tervezése,
- irányítástechnikai eszközök és rendszerek ismerete, tervezése,
- híradástechnikai és infokommunikációs rendszerek ismerete, tervezése,
- a villamos energiaellátás és -átalakítás folyamatának ismerete, tervezése,
- főbb villamosipari anyagok és technológiák ismerete, fejlesztése,
- számítógép-hardver és -szoftver ismeretek, számítógépek és számítógép-hálózatok
alkalmazástechnikája,
- elektronikai berendezések és számítógépes rendszerek tervezése, analizálása,
- technológiai gépek és folyamatok illesztési, biztonsági funkcióit ellátó rendszerek
ismerete, tervezése,
- alkalmazásszintű ismeretek (tervezés, fejlesztés, integrálás, üzembe helyezés, gyártás,
minőségbiztosítás, üzemeltetés, szolgáltatás, karbantartás) a kiválasztott szakterületen,
- a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elve és
alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi
szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei.
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a törvényszerűségek, összefüggések, problémák megértésére, eredeti ötletek felvetésére, a
megszerzett tudás önálló alkalmazására és gyakorlati hasznosítására,
- önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret bővítésére, elmélyítésére,
- a műszaki – gazdasági – humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- szakmai kooperációra, az integrált ismeretek alkalmazására;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles körű műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára.
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-

a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–30 kredit
matematika, fizika, számítástudomány, rendszerelmélet, valamint szakmaspecifikus
alaptárgyak;
gazdasági és humán ismeretek: 10–15 kredit
gazdasági, vezetési és menedzsment ismeretek, minőségbiztosítás, ergonómia, kommunikáció
elmélet, műszaki tudományok kultúrtörténete, környezetvédelem;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15–30 kredit
mindazon, a villamos, elektronikus és számítástechnikai eszközök, berendezések, továbbá
összetett rendszerek fejlesztéséhez, tervezéséhez, kivitelezéséhez, gyártásához és minőségellenőrzéséhez, és az ezekkel létrehozott komplex szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a
szakterületi mesterképzést megalapozó, átfogó elméleti ismeret, amely a villamosmérnöki
szakma képzésben reprezentált szakterületei (példaként lásd 8.3.) valamelyikének
műveléséhez szükségesek;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
minden olyan anyag-, eszköz-, készülék-, berendezés-, rendszer-, technológiai és tervezési
ismeret, amely a villamosmérnöki szakma képzésben reprezentált szakterületei
valamelyikének műveléséhez szükségesek [például ilyen szakterületek: (1) beágyazott
információs rendszerek; (2) energia-átalakító rendszerek; (3) infokommunikációs rendszerek;
(4) irányítástechnika és robotinformatika; (5) mikrorendszerek és modul-áramkörök; (6)
számítógépek rendszer- és alkalmazástechnikája; (7) szélessávú és média-kommunikáció; (8)
villamosenergia-rendszerek; (9) folyamatok automatizálása és informatikája; (10) távközlés és
ipari kommunikáció; (11) ipari elektronikai rendszerek tervezése];
diplomamunka: 30 kredit.
9.A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika (min. 12 kredit), fizika,
villamos ipari anyagismeret;
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gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, környezetvédelem,
minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány;
- elektrotechnikai, elektronikai és informatikai ismeretek (30 kredit): elektrotechnika,
jelek és rendszerek, elektronika, digitális technika, informatika, programozás;
- villamosmérnöki szakmai alapismeretek (20 kredit): híradástechnika, méréstechnika,
szabályozástechnika/automatika, mikroelektronika, elektronikai technológia,
villamos energetika, laboratórium.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
-

20. EGÉSZSÉGÜGYI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségügyi mérnöki (Biomedical Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles egészségügyi mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Biomedical Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: 4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető szakok: biomérnöki, villamosmérnöki, gépészmérnöki, mérnök informatikus,
programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, orvosi laboratóriumi és képalkotó
diagnosztikai analitikus, biológia, fizika, kémia alapképzési szakok, valamint az orvos
egységes, osztatlan mesterképzési szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-45 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan interdiszciplináris elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint
alkalmazási készséggel rendelkező mérnökök képzése, akik műszaki vagy informatikai vagy
orvosi vagy természettudományos alaptudásukat kiegészítve, az elméleti és a gyakorlati
jellegű egészségügyi mérnöki tevékenységek rendkívül széles területén alkalmazhatók. Az
egészségügyi mérnökök az élő és élettelen természettudományos, műszaki, gazdasági és
humán ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén, szakterületükön tervezői
és kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, egészségügyi és műszaki szakemberekből álló
csoportok kutató, fejlesztő és alkalmazói munkájában való közreműködésre, megfelelő
gyakorlat után ilyen csoportok önálló irányítására alkalmasak. A mesterdiploma megszerzése
feljogosít a doktori képzésben való részvételre.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- alapismeretek a matematika, fizika és számítástechnika területén,
- műszaki és biológiai rendszerek leírására használható módszerek ismerete, élettani
folyamatok és szabályozások modellezése és jellemzése,
- orvosbiológiai mérésekhez, valamint terápiás kezelésekhez szükséges műszerek főbb
moduljainak és ezek diagnosztikai, illetve terápiás alkalmazásának ismerete,
- alapvető kommunikációs, vezetési és mérnöketikai ismeretek,
- minőségbiztosítási, munkahelyi egészség és biztonsági alapismeretek,
- a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elve és
alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi
szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
- orvosi informatikai alapismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a törvényszerűségek, összefüggések, problémák megértésére, eredeti ötletek felvetésére, a
megszerzett tudás önálló alkalmazására és gyakorlati hasznosítására,
- a műszaki – gazdasági – humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- szakmai kooperációra, az integrált ismeretek alkalmazására;
- a szakiránynak megfelelően orvosbiológiai tevékenységhez (orvosbiológiai berendezések
tervezése, telepítése, üzemeltetése; orvosbiológiai jelek számítógépes analízise;
gyógyszerek és hatóanyagok, gyógyhatású anyagok, gyógyászati segédanyagok és
segédeszközök fejlesztése és tesztelése; orvosbiológiai kutatásokhoz műszeres és
méréstechnikai háttér kiválasztása, kísérlettervezés), egészségügyi informatikai
tevékenységhez (egészségügyi szervezési és pénzügyi, továbbá epidemiológiai és
népegészségügyi feladatok kezelése; lágy és kemény adatokból orvosi információ
kinyerése; egészségügyi információs és telemetriai rendszerek, döntéstámogató
rendszerek tervezése; egészségügyi adatbiztonsági feladatok kezelése), sugárbiológiai
tevékenységhez (ionizáló sugárzást alkalmazó gyógyászati berendezések tervezése,
telepítése, üzemeltetése; új sugárkezelési eljárások fejlesztése és tesztelése; ionizáló
sugárzásokkal kapcsolatos munka- és sugárvédelmi feladatok kezelése) kapcsolódó
feladatok megoldására;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles körű műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
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környezettel szembeni érzékenység,
elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret bővítésére, elmélyítésére való
készség, a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–30 kredit
matematika, fizika, számítástudomány, biológia, biofizika, anatómia, élettan;
gazdasági és humán ismeretek: 10–15 kredit
gazdasági, vezetési és menedzsment ismeretek, minőségbiztosítás, ergonómia,
kommunikációelmélet, műszaki tudományok kultúrtörténete, környezetvédelem;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15–30 kredit
a szakmai törzsanyag bemutatja a műszaki és biológiai rendszerek elméletét, az
egészségmegőrzéshez, egészségügyi ellátáshoz szükséges adatok megszerzésének,
tárolásának informatikai alapjait, a biológiai eredetű jelek mérésére használható műszerek és
méréstechnika, a klinikai műszeres diagnosztika és terápia, valamint az orvosi képalkotás és
képfeldolgozás alapjait;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
orvosbiológiai mérnöki, egészségügyi mérnök-informatikus, sugárfizikai, továbbá a szakma
igényeinek, valamint a szakindítást kérő intézmények hagyományainak megfelelő további
szakirányokhoz tartozó speciális szakmai ismeretek;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (35 kredit): matematika (min. 12 kredit), fizika
(min. 5 kredit), anatómia (min. 6 kredit), élettan (min. 6 kredit), biokémia (min. 5
kredit), kémia, biológia;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, környezetvédelem,
minőségbiztosítás;
- számítástechnikai ismeretek: 5 kredit;
- mérnöki alapismeretek (10 kredit): rendszerek analízise, tervezési ismeretek.
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A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
21. FÖLDMÉRŐ- ÉS TÉRINFORMATIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: földmérő- és térinformatikai mérnöki (Land
Surveying and Geographical Information Systems Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles földmérő- és térinformatikai mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Land Surveying and Geoinformatical
Engineer
3. Képzési terület:

műszaki

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: építőmérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: műszaki földtudományi, földmérő és földrendező mérnöki,
erdőmérnöki, katonai vezetői, földrajz, földtudományi.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 3 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 22-29 kredit;
6.2. A szak és a szakirány szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 18-23 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
38-42 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképes földmérő- és térinformatikai
mérnökök kibocsátása, akik az alapképzésben leírt célokon túl - bizonyos gyakorlat után képesek egyrészt az építőmérnöki létesítményekkel kapcsolatos földmérő- és térinformatikai
mérnöki szakterületen, másrészt műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási feladatok önálló
ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények geodéziai feladatainak,
valamint más földmérési, térképészeti, térinformatikai feladatok tervezésére és szakértésére.
A vezető tervezői, szakértői jogosultság megszerezhető az előírt gyakorlati idő után az
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elvégzett szak és azon belüli szakiránynak megfelelően. A képzés felkészít a szakterületen a
problémák felismerésére és azok megoldására, érdemi és használható megoldások
kidolgozására, – szakmai, környezeti, társadalmi és etikai szempontokat egyaránt mérlegelő –
önálló irányítói feladatok ellátására. A mesterfokozat megszerzése feljogosít a doktori
képzésben való részvételre.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- alapvető információs és kommunikációs, vezetési, mérnöketikai, valamint európai uniós
ismeretek az építőmérnöki szakma teljes területén,
- felkészítés vállalkozási és szakhatósági feladatok koordinálására, a vezetői feladatok
ellátására a földmérés, a földügy, a térképészet és térinformatika szakterületein,
- alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
- a tudományág szakmai ismereteinek, felmerülő új problémáinak, új jelenségeinek
feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére, a földmérő és
térinformatikai mérnökség témakörében további szakismeretek elsajátítására,
- vállalkozási és szakhatósági feladatok koordinálására, vezetésre a földmérés, a földügy, a
térképészet és térinformatika szakterületein,
- hagyományos geodéziai és a műholdas helymeghatározás elméleti és gyakorlati
használatára,
- műszaki, gazdasági komplex folyamatokban való részvételre a földmérő és térinformatikai
mérnöki kutatás-fejlesztés integrálásával, a minőségirányítási rendszerbe történő
bekapcsolódással,
- angol nyelvű földmérő és térinformatikai dokumentáció megértésére,
- a szakiránynak megfelelően a geodézia (földmérés, földügy, térképészet és
mérnökgeodézia), illetve a térinformatika szakterületéhez (földmérés, földügy, a
térképészet, térinformatikai adatbázisok, -modellezés és -rendszerek) kapcsolódó
feladatok megoldására,
- a földmérő- és térinformatikai mérnöki tervezésben való alkotó, irányító közreműködésre,
- jogszabályokban, illetve a mérnök kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat
után tervezői és/vagy szakértői jogosultságra a szakiránynak megfelelő építőmérnöki
szakterületen;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
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széles műveltség,
információ feldolgozási képesség,
környezettel szembeni érzékenység,
elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 15-20 kredit
építőmérnöki matematika, numerikus módszerek, adatbázis rendszerek, informatika,
kiegyenlítő számítások, geofizika;
gazdasági és humán ismeretek: 7-9 kredit
EU ismeretek, angol nyelvi kommunikáció, mérnöki etika, döntéstámogató módszerek;
8.2. A szak és a szakirány szakmai törzsanyagának kötelező ismeretkörei: 18-23 kredit
térbeli adatgyűjtés, mesterfokú térinformatika, továbbá a szakiránynak megfelelően GNSS
elmélete és alkalmazása, deformációmérések és -analízis, topográfia, térinformatikai
rendszerek, intelligens közlekedési rendszerek és járműnavigáció;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 38-42 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
földmérőmérnöki, térinformatikai, továbbá a szakma és a Mérnöki Kamara igényeinek,
valamint a szakindítást kérő intézmények hagyományainak megfelelő további szakirányokhoz
tartozó speciális szakmai ismeretek;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A diplomafeladathoz kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges,
azzal a megkötéssel, hogy amennyiben az angotól eltérő nyelvet választ, akkor angolból
legalább alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgával rendelkeznie kell.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 90 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (30 kredit): matematika, mechanika, fizika,
geofizika;
- gazdasági és humán ismeretek: (10 kredit): mikro- és makroökonómia, menedzsment
és vállalkozás-gazdaságtan, üzleti jog, település- és régiófejlesztés, közigazgatástan,
ingatlan-nyilvántartás;
- építőmérnöki törzsanyag (20 kredit): mérnöki informatika, geológia, építőanyagok,
talajmechanika, földművek, alapozás, méretezés alapjai, acélszerkezetek,
vasbetonszerkezetek, magasépítéstan, fa- falazott és kőszerkezetek, utak, vasúti
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pályák, környezetmérnöki alapok, közművek, hidraulika, hidrológia, vízépítés,
vízgazdálkodás, geodézia, geodézia mérőgyakorlat, térinformatika;
- geoinformatika-építőmérnöki specializáció (30 kredit): geoinformatika, vetülettan,
geodéziai alaphálózatok, felsőgeodézia, globális helymeghatározás, mérnökgeodézia,
kiegyenlítő számítások, fotogrammetria, távérzékelés topográfia, kartográfia,
építésirányítás, mozgásvizsgálatok, mérnöki létesítmények geodéziája, térinformatikai
elemzések, térinformatikai adatrendszerek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
22. GYÓGYSZERVEGYÉSZ-MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: gyógyszervegyész-mérnöki (Pharmaceutical
Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles gyógyszervegyész-mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Pharmaceutical Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: vegyészmérnöki alapképzési szak,
biomérnöki alapképzési szak, környezetmérnöki alapképzési szak, és kémia alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az anyagmérnöki, az agrármérnöki, a mezőgazdasági és
élelmiszeripari mérnöki, a biológia, a környezettan.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-45 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz, illetve szakirányhoz rendelhető kreditek száma a
diplomamunkával együtt: 46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja a szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően olyan
mérnökök képzése, akik a megszerzett magas szintű természettudományi, műszaki és
informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó
készségeik révén – a bioaktív anyagok diszciplínáján belül – gyógyszer-, növényvédőszer- és
finomkémiai ipari területen kutatási-fejlesztési, tervezői és magas szintű szakmai menedzseri
feladatok ellátására alkalmasak. A képzésben résztvevők képessé válhatnak a szakra épülő
doktori képzésben való részvételre.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a gyógyszervegyész-mérnökség szerteágazó területéhez kapcsolódó matematikai, fizikai
és - elsősorban - kémiai, valamint biológiai ismeretek,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati, valamint mérnöki ismeretek,
- megfelelő szintű manuális (preparatív és műszeres) készség - ezek laboratóriumi és üzemi
szintű alkalmazása,
- a kémiai problémamegoldást lehetővé tévő ismeretek,
- gazdaságtudományi és társadalomtudományi ismeretek,
- alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes munkában,
- környezetvédelmi és minőségügyi ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a gyógyszer-, növényvédőszer- valamint finomkémiai iparhoz kapcsolódó
törvényszerűségek, összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és
gyakorlati hasznosítására,
- gyógyszer- és növényvédőszer hatóanyagok, valamint finomkemikáliák kutatásában,
fejlesztésében, gyártásában és minőségellenőrzésében, továbbá összetett kémiai
technológiai rendszerek tervezésében és kivitelezésében való alkotó közreműködésre,
analitikai módszerek magas szintű alkalmazására, valamint önálló mérnöki feladatok
ellátására,
- biológiailag aktív molekulák tervezésére,
- anyagtudományi ismeretekre épülő gyógyszer- és növényvédőszer-készítmény tervezésre
és gyógyszertechnológia kidolgozására, illetve különféle gyógyszerformák gyártásával,
minőségellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására,
- a felmerülő problémák megértésére és megoldására,
- helytálló vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levonására,
- eredeti ötletek felvetésére,
- önálló irányítói feladatok ellátására,
- integrált ismeretek alkalmazására a gyógyszervegyész-mérnökség területén;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles körű műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
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a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–30 kredit
matematika, fizika, kémia (szakmaspecifikus alaptárgyak pl. számításos és szerves kémia),
biológia, biokémia;
gazdasági és humán ismeretek: 10–15 kredit
mikroökonomia, vezetési és menedzsment ismeretek, minőségbiztosítási és szabadalmi
ismeretek, ergonómia, kommunikációelmélet, kémiai tudománytörténet, környezetvédelem;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20–30 kredit
fizikai kémia, anyagszerkezettan, analitika, alkalmazott szerves kémia (pl. bioaktív anyagok,
biotranszformációk), vegyipari technológiák, vegyipari művelettan és tervezési szakterületek;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
gyógyszeripari technológia, növényvédőszerek, molekulatervezés, gyógyszerkémia, bioaktív
anyagok szintézise, készítmények technológiája, valamint választható tárgyak a szintetikus, a
formálási vagy analitikai irányultságnak megfelelően;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (30 kredit): matematika, fizika, kémia(szerves
kémia), biokémia - ebből kémia legalább 10 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, menedzsment
és vállalkozásgazdaságtan, üzleti jog;
- szakmai ismeretek (30 kredit): fizikai kémia alkalmazásai, anyagtudomány, mérés és
irányítástechnika, vegyipari géptan és művelettan, kémiai technológia.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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23. INFRASTRUKTÚRA-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése:
Engineering)

infrastruktúra-építőmérnöki

(Infrastructural

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles infrastruktúra-építőmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Infrastructural Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: építőmérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: építészmérnöki.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 3 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 22-29 kredit;
6.2. A szak és a szakirány szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 18-23 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz, illetve szakirányhoz rendelhető kreditek száma a
diplomamunkával együtt: 38-42 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték:
20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja a nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképes „mesterdiplomás‖
infrastruktúra-építőmérnökök kibocsátása, akik a BSc képzésben leírt célokon túl - bizonyos
gyakorlat után - képesek az építőmérnöki létesítményekkel kapcsolatos infrastruktúraépítőmérnöki szakterületen műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projekt menedzseri
feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére
és szakértésére. A vezető tervezői, szakértői jogosultság megszerezhető az előírt gyakorlati
idő után az elvégzett szak és azon belüli szakiránynak megfelelően. A képzés felkészít a
szakterületen a problémák felismerésére és azok megoldására, érdemi és használható
megoldások kidolgozására, – szakmai, környezeti, társadalmi és etikai szempontokat egyaránt
mérlegelő – önálló irányítói feladatok ellátására. A mesterfokozat megszerzése feljogosít a
doktori képzésben való részvételre.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- alapvető információs és kommunikációs, vezetési, mérnöketikai, valamint európai uniós
ismeretek az építőmérnöki szakma teljes területén,
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felkészítés az építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok
koordinálására, vezetői feladatok ellátására az építőmérnöki szakma teljes területén,
különös tekintettel az infrastruktúra-építési feladatokra,
alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
- a tudományág szakmai ismereteinek, felmerülő új problémáinak, új jelenségeinek
feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére, az infrastruktúraépítés témakörében további szakismeretek elsajátítására,
- építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok koordinálására,
vezetésre az infrastruktúra-építőmérnöki területen,
- műszaki, gazdasági komplex folyamatokban való részvételre az infrastruktúraépítőmérnöki kutatás-fejlesztés integrálásával, a minőségirányítási rendszerbe történő
bekapcsolódással,
- angol nyelvű infrastruktúra-építőmérnöki dokumentáció megértésére,
- a szakiránynak megfelelően a komplex közúti és vasúti közlekedési rendszerekhez
(regionális és országos közlekedési hálózatok, korszerű út- és vasúti pályaszerkezetek,
intelligens közlekedési rendszerek), a városi közlekedési és vízi közmű rendszerekhez
(közlekedési hálózatok, forgalomtechnika, víz- és szennyvíztisztítás, közműhálózatok,
települési csapadékvíz-gazdálkodás, kommunális mérnöki feladatok), valamint a
vízmérnöki tevékenységhez (vízrendszerek modellezése, vízhasznosítás, vízkárelhárítás,
víz- és szennyvíztisztítás, vízminőség-szabályozás) kapcsolódó feladatok megoldására,
- az infrastruktúra-építőmérnöki tervezésben való alkotó, irányító közreműködésre,
- jogszabályokban, illetve a mérnök kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat
után tervezői és/vagy szakértői jogosultságra a szakiránynak megfelelő építőmérnöki
szakterületen;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
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alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 15-20 kredit
építőmérnöki matematika, numerikus módszerek, adatbázis rendszerek, mérnök ökológia,
hidromorfológia, környezeti rendszerek modellezése;
gazdasági és humán ismeretek: 7-9 kredit
EU ismeretek, angol nyelvi kommunikáció, mérnöki etika, döntéstámogató módszerek;
8.2. A szak és a szakirány szakmai törzsanyagának kötelező ismeretkörei: 18-23 kredit
infrastruktúrák földművei, infrastruktúra szerkezetek, továbbá a szakiránynak megfelelően
úttervezés, vasúttervezés, víz- és szennyvíztisztítási technológiák, forgalomtechnika,
területfejlesztés, vízrendszerek modellezése;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 38-42 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
út- és vasútmérnöki, települési, víz- és vízi környezetmérnöki, továbbá a szakma és a Mérnöki
Kamara igényeinek, valamint a szakindítást kérő intézmények hagyományainak megfelelő
további szakirányokhoz tartozó speciális szakmai ismeretek.
diplomamunka: 20 kredit
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A diplomafeladathoz kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges,
azzal a megkötéssel, hogy amennyiben az angotól eltérő nyelvet választ, akkor angolból
legalább alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgával rendelkeznie kell.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 110 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (30 kredit): matematika, statika, szilárdságtan, dinamika;
- gazdasági és humán ismeretek: (10 kredit): mikro- és makroökonómia, menedzsment és
vállalkozás-gazdaságtan, üzleti jog, település- és régiófejlesztés, közigazgatástan,
ingatlan-nyilvántartás;
- építőmérnöki törzsanyag (55 kredit): mérnöki informatika, geológia, építőanyagok,
talajmechanika,
földművek,
alapozás,
méretezés
alapjai,
acélszerkezetek,
vasbetonszerkezetek, magasépítéstan, fa- falazott és kőszerkezetek, utak, vasúti pályák,
környezetmérnöki alapok, közművek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás,
geodézia, geodézia mérőgyakorlat, térinformatika;
- infrastruktúra-építőmérnöki specializáció (15 kredit): infrastruktúra műtárgyak,
közlekedési létesítmények pályaszerkezetei, forgalomtechnika, közműrendszerek,
vízminőség-szabályozás,
környezetvédelem,
vízkészlet-gazdálkodás,
úttervezés,
vasúttervezés, vízkárelhárítás, vízhasznosítás, települési közlekedés, közműhálózatok, víz-
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és szennyvíztisztítás, környezettechnika, környezeti kárelhárítás, környezeti
hatásvizsgálatok.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 80
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
24. JÁRMŰMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: járműmérnöki (Vehicle Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles járműmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Vehicle Engineer
3. Képzési terület:

műszaki

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a közlekedésmérnöki alapképzési
szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a had- és
biztonságtechnikai mérnöki, a mérnök informatikus, a mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnöki.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-45 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
50-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles mérnökök képzése, akik a járművek és mobil gépek
szakterülethez kapcsolódó magas szintű természettudományos, specifikus járműgépészeti
műszaki, informatikai és gazdasági/menedzsment ismereteik birtokában alkalmasak a vasúti,
a közúti, mezőgazdasági, a vízi és a légi járművek, az építő-, és anyagmozgató gépek
fejlesztésére, tervezésére, gyártására, a bennük végbemenő folyamatok kutatására, valamint
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ezen járművek és gépek, továbbá a belőlük alkotott szállító rendszerek és géprendszerek
biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő
üzemben tartására, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására. A képzés
felkészít a vezetői feladatok ellátására, a járművek és mobil gépek témakörébe tartozó
kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a
multidiszciplináris tudományterület (közlekedés, gépészet) posztgraduális tanulmányainak
szervezett doktori képzés keretében való folytatására is.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, megfelelő szintű manualitás, mérési
készség - ezek laboratóriumi szintű ismerete,
- a tanulmányi területen az ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása,
- vezetői ismeretek,
- biztos alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
- önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére,
- a műszaki – gazdasági – humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek
globális tervezésére,
- integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, a mobilgépek, a folyamatelmélet, az ipari
termelési folyamatok, az elektronika, és informatika szakterületeiről,
- a közlekedési/szállítási folyamatban résztvevő járművekkel és mobil gépekkel kapcsolatos
rendszerszemléletű, folyamatelemző gondolkodásmódra,
- a választott szakiránytól függően állapotfelmérések elvégzésére, ezek alapján értékelés és
javaslat kidolgozására, komplex járműtechnikai rendszerek fejlesztésére, felső szintű
tervezésére, szervezésére és irányítására;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
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-

a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–30 kredit
alkalmazott matematika, anyagtudományok, irányításelmélet, térinformatika, mechanika,
rendszertechnika, elektronika, mechatronika, egyéb tantárgyak intézményi hatáskörben;
gazdasági és humán ismeretek: 10–15 kredit
projekt-, környezet- és minőségmenedzsment, vezetés- és szervezéselmélet, döntéselőkészítő
módszerek, ergonómia, munkavédelem, egyéb tantárgyak intézményi hatáskörben.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15–30 kredit
járművek hő- és áramlástechnikája, járműrendszer-dinamikai szimulációs és optimálási
módszerek, jármű- és mobil gép konstrukcióelmélet, járművek és mobil gépek gyártása,
javítása, előképzettségtől függően, kötelezően választandó, szakmai tantárgyak, egyéb,
intézményi hatáskörű szakmai törzsanyag.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
minden olyan anyag-, eszköz-, készülék-, berendezés-, rendszer-, informatikai-,
automatizálási-, technológiai-, tervezési és közlekedésbiztonsági ismeret, amely a
járműmérnöki szakma képzésben reprezentált szakterületei valamelyikének műveléséhez
szükséges, valamint a szakindítást kérő intézmények hagyományainak megfelelő további
szakirányokhoz tartozó speciális szakmai ismeretek;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika,
anyagismeret, hő- és áramlástan, elektrotechnika;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;
- szakmai ismeretek (25 kredit): általános géptan, közlekedési rendszerek, járműrendszerek,
logisztikai rendszerek, üzemi szállítási rendszerek, számítástechnika, műszaki ábrázolás,
szerkezeti anyagok és megmunkálások, jármű- és hajtáselemek, irányítástechnika,
közlekedési technológia, járműdinamika és hajtástechnika, közlekedési automatika,
járműgyártás és fenntartás, közlekedés-gazdaságtan;
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szakirány ismeretek (15 kredit): járművek hő- és áramlástechnikai berendezései,
járműtervezés és vizsgálat alapjai.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
-

25. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: közlekedésmérnöki (Transportation Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles közlekedésmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Transportation Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a közlekedésmérnöki alapképzési
szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a had- és
biztonságtechnikai mérnöki, a mérnök informatikus, az építőmérnöki, a könnyűipari mérnöki.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-45 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 15-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
50-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek a közlekedési és szállítási folyamatok
és rendszerek gazdaságos, rendszerszemléletű, a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem, az
erőforrás-gazdálkodás és a nemzetközi tendenciák követelményeit figyelembe vevő
elemzésére, tervezésére, szervezésére, irányítására. Alkalmasak a kapcsolódó igazgatási és
hatósági feladatok ellátására, valamint a közlekedési és szállítási rendszerek elemeit képező,
azt kiszolgáló járművek, berendezések megválasztására és működtetésére, beleértve az
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infrastruktúra, az irányítási és informatikai rendszer elemeit is. A képzés felkészít a vezetői
feladatok ellátására, a közlekedés és a szállítás témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési
feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a közlekedési tanulmányok doktori
képzés keretében való folytatására is.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, megfelelő szintű manualitás, mérési
készség - ezek laboratóriumi szintű ismerete,
- a tanulmányi területen az ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása,
- vezetői ismeretek,
- biztos alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
- önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére,
- a műszaki – gazdasági – humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek
globális tervezésére,
- integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, a mobilgépek, a folyamatelmélet, az ipari
termelési folyamatok, az elektronika, és informatika szakterületeiről,
- a közlekedési rendszerek, és az azokat alkotó folyamatok összefüggéseinek,
hatásmechanizmusainak felismerésére, ezek rendszerszemléletű értékelésére, kezelésére,
- a közlekedés tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások,
modellek, információs technológiák alkalmazására,
- a választott szakiránytól függően állapotfelmérések elvégzésére, ezek alapján értékelés és
javaslat kidolgozására, komplex közlekedési, szállítási rendszerek fejlesztésére, felső
szintű tervezésére, szervezésére és irányítására.
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
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kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–30 kredit
alkalmazott matematika, anyagtudományok, irányításelmélet, térinformatika, I+K
technológiák, mechanika, elektronika, mechatronika, egyéb tantárgyak intézményi
hatáskörben;
gazdasági és humán ismeretek: 10–15 kredit
projekt-, környezet- és minőségmenedzsment, vezetés- és szervezéselmélet, döntéselőkészítő
módszerek, ergonómia, munkavédelem, egyéb tantárgyak intézményi hatáskörben;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15–30 kredit
közlekedési informatika, közlekedéstervezés-technika, közlekedési automatika, közlekedésgazdaságtan, közlekedési üzemtan, rendszertechnika, egyéb, intézményi hatáskörű szakmai
törzsanyag.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
minden olyan anyag-, eszköz-, készülék-, berendezés-, rendszer-, informatikai-,
automatizálási-, technológiai-, tervezési- és menedzsment ismeret, amely a
közlekedésmérnöki szakma képzésben reprezentált szakterületei valamelyikének műveléséhez
szükséges, valamint a szakindítást kérő intézmények hagyományainak megfelelő további
szakirányokhoz tartozó speciális szakmai ismeretek. A szakirányok kialakítása a
közlekedésmérnöki feladatokban megjelenő tevékenységtípusok (pl. tervezés, üzemeltetés,
stb.) vagy közlekedési alágazatok (pl. vasút, légiközlekedés stb.) szerint történhet.
diplomamunka: 30 kreditpont.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika,
anyagismeret, hő- és áramlástan, elektrotechnika;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;
- szakmai ismeretek (35 kredit): általános géptan, közlekedési rendszerek, járműrendszerek,
logisztikai rendszerek, üzemi szállítási rendszerek, közlekedési pályák, számítástechnika,
műszaki ábrázolás, szerkezeti anyagok és megmunkálások, jármű- és hajtáselemek,
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irányítástechnika, közlekedési technológia, járműdinamika és hajtástechnika, közlekedési
automatika, járműgyártás és - fenntartás, közlekedés-gazdaságtan.
- szakirány ismeretek (15 kredit): közlekedési információs rendszerek, szállítástechnika,
közlekedési hálózattervezés.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
26. LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: logisztikai mérnöki (Logistics Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles logisztikai mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Logistics Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: közlekedésmérnöki alapképzési
szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a had- és
biztonságtechnikai mérnöki, a mérnök informatikus, a mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnöki, a könnyűipari mérnök.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-45 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
50-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a logisztika szakterületéhez kapcsolódó
természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai és ipari,
közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a
vállalatok közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információáramlást
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megvalósító logisztikai (áruszállítási, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási,
anyagellátási/beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési) folyamatok és rendszerek elemzésére,
tervezésére, szervezésére, és irányítására, valamint a logisztikai rendszerek elemeit képező
logisztikai gépek, eszközök, berendezések tervezésére, fejlesztésére és azok gyártásában,
minőségellenőrzésében való közreműködésre, üzemeltetésük irányítására. A képzés felkészít
a vállalati logisztikai vezetői feladatok ellátására, a logisztika témakörébe tartozó kutatásifejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a logisztikai
tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, megfelelő szintű manualitás, mérési
készség - ezek laboratóriumi szintű ismerete,
- a tanulmányi területen az ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása,
- vezetői ismeretek,
- biztos alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
- önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére,
- a műszaki – gazdasági – humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek
globális tervezésére,
- integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, a mobilgépek, a folyamatelmélet, az ipari
termelési folyamatok, az elektronika és informatika szakterületeiről,
- a logisztikai rendszerek részfolyamatainak és azok fizikai realizálását végző részegységek
(anyagmozgatógépek, szenzorok, aktuátorok, irányítórendszerek, adatbázisrendszerek
stb.) összekapcsolására,
- a választott szakiránytól függően állapotfelmérések elvégzésére, ezek alapján értékelés és
javaslat kidolgozására, komplex logisztikai rendszerek fejlesztésére, felső szintű
tervezésére, szervezésére és irányítására;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
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környezettel szembeni érzékenység,
elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–30 kredit
alkalmazott matematika, irányításelmélet, térinformatika, I+K technológiák, folyamatelmélet,
mechanika, rendszertechnika, elektronika, mechatronika, egyéb tantárgyak intézményi
hatáskörben;
gazdasági és humán ismeretek: 10–15 kredit
projekt-, környezet- és minőségmenedzsment, vezetés- és szervezéselmélet, döntéselőkészítő
módszerek, ergonómia, munkavédelem, egyéb tantárgyak intézményi hatáskörben.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15–30 kredit
logisztikai informatika, szállítási logisztika, anyagmozgató és raktározási rendszerek
tervezése, logisztikai gépek és berendezések, robotok, logisztikai rendszerek irányítása,
automatizálása, egyéb, intézményi hatáskörű szakmai törzsanyag;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
minden olyan anyag-, eszköz-, készülék-, berendezés-, rendszer-, folyamat-, informatikai-,
automatizálási-, technológiai-, tervezési és műszaki logisztikai ismeret, amely a logisztikai
mérnöki szakma képzésben reprezentált szakterületei valamelyikének műveléséhez szükséges,
valamint a szakindítást kérő intézmények hagyományainak megfelelő további szakirányokhoz
tartozó speciális szakmai ismeretek;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika,
anyagismeret, hő- és áramlástan, elektrotechnika;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;
- szakmai ismeretek (25 kredit): általános géptan, közlekedési rendszerek, járműrendszerek,
logisztikai rendszerek, üzemi szállítási rendszerek, közlekedési pályák, számítástechnika,

112

műszaki ábrázolás, szerkezeti anyagok és megmunkálások, jármű- és hajtáselemek,
irányítástechnika és automatizálás, közlekedési technológia, közlekedés-gazdaságtan;
- szakirány ismeretek (15 kredit): logisztikai információs rendszerek, logisztikai
menedzsment, szállítási logisztika.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
27. SZERKEZET-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: szerkezet-építőmérnöki (Structural Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles szerkezet-építőmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Structural Engineer
3. Képzési terület:

műszaki

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: építőmérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: építészmérnöki.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 3 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 22-29 kredit;
6.2. A szak és a szakirány szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 18-23 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz, illetve szakirányhoz rendelhető kreditek száma a
diplomamunkával együtt: 38-42 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték:
20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja a nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképes „mesterdiplomás‖ szerkezetépítőmérnökök képzése, akik az alapképzésben leírt célokon túl - bizonyos gyakorlat után képesek az építőmérnöki létesítményekkel kapcsolatos szerkezet-építőmérnöki szakterületen
műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projekt menedzseri feladatok önálló ellátására,
továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére és szakértésére. A vezető
tervezői, szakértői jogosultság megszerezhető az előírt gyakorlati idő után az elvégzett szak és
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azon belüli szakiránynak megfelelően. A képzés felkészít a szakterületen a problémák
felismerésére és azok megoldására, érdemi és használható megoldások kidolgozására, szakmai, környezeti, társadalmi és etikai szempontokat egyaránt mérlegelő – önálló irányítói
feladatok ellátására. A mesterfokozat megszerzése feljogosít a doktori képzésben való
részvételre.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- alapvető információs és kommunikációs, vezetési, mérnöketikai, valamint európai uniós
ismeretek az építőmérnöki szakma teljes területén,
- felkészítés az építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok
koordinálására, vezetői feladatok ellátására az építőmérnöki szakma teljes területén,
különös tekintettel szerkezetépítési feladatokra,
- alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
- a tudományág szakmai ismereteinek, felmerülő új problémáinak, új jelenségeinek
feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére, a szerkezetépítés
témakörében további szakismeretek elsajátítására;
- építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok koordinálására,
vezetésre a szerkezet-építőmérnöki területen,
- műszaki, gazdasági komplex folyamatokban való részvételre a szerkezet-építőmérnöki
kutatás-fejlesztés integrálásával, a minőségirányítási rendszerbe történő bekapcsolódással,
- angol nyelvű szerkezet-építőmérnöki dokumentáció megértésére,
- a szakiránynak megfelelően épületszerkezetek és építmények rekonstrukciójához
(integráló építménytervezés, szerkezetek diagnosztikája, épületek rekonstrukciója,
szerkezetek védelme és javítása) tartószerkezetek analíziséhez (szerkezetek statikája,
dinamikája, nemlineáris vizsgálat, törésmechanika, optimális tervezés, szerkezetek
modellezése), speciális tartószerkezeti és kapcsolódó geotechnikai, mélyépítési
tevékenységhez (talaj és szerkezet kölcsönhatása, méretezéselmélet, felületszerkezetek,
feszített szerkezetek, vékonyfalú szerkezetek, kísérleti szerkezetanalízis, szerkezetek
megerősítése), az ingatlanszakmához (értékbecslés, 3D ingatlan-nyilvántartás, épület
auditálás, ingatlanfejlesztés, ingatlangazdálkodás és forgalmazás), valamint
mérnökgeológiai tevékenységhez (a mérnöki létesítmények és kőzetkörnyezetük közötti
kölcsönhatások elemzése, a szerkezeti és földtani elemek értékelése, kőzetmechanika és
sziklamunkák, építési kőanyagok minősítése) kapcsolódó feladatok megoldására,
- a szerkezet-építőmérnöki tervezésben való alkotó, irányító közreműködésre,
- jogszabályokban, illetve a mérnök kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat
után, tervezői és/vagy szakértői jogosultságra a szakiránynak megfelelő építőmérnöki
szakterületen;
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c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 15-20 kredit
építőmérnöki matematika, numerikus módszerek, adatbázis rendszerek, mechanika,
végeselemek módszerének matematikai alapjai, épületfizika és –kémia;
gazdasági és humán ismeretek: 7-9 kredit
EU ismeretek, angol nyelvi kommunikáció, mérnöki etika, döntéstámogató módszerek;
8.2. A szak és a szakirány szakmai törzsanyagának kötelező ismeretkörei: 18-23 kredit
méretezéselmélet, magasépítéstan, építőanyagok, talaj és szerkezet kölcsönhatása, továbbá a
szakiránynak megfelelően szerkezetek diagnosztikája, épületek rekonstrukciós tervezése,
végeselemek módszere, szerkezetek statikája és dinamikája, geotechnikai tervezés,
stabilitáselmélet, értékbecslési módszerek, építésügyi eljárások, ingatlanjog, környezetföldtan,
hidrogeológia;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 38-42 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
magasépítő és szerkezetrekonstrukció, szerkezetinformatika, tartószerkezet- és geotechnikamérnök, ingatlanmérnöki, mérnökgeológus, továbbá a szakma és a Mérnöki Kamara
igényeinek, valamint a szakindítást kérő intézmények hagyományainak megfelelő további
szakirányokhoz tartozó speciális szakmai ismeretek;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A diplomafeladathoz kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges,
azzal a megkötéssel, hogy amennyiben az angotól eltérő nyelvet választ, akkor angolból
legalább alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgával rendelkeznie kell.
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11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 110 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (30 kredit): matematika, statika, szilárdságtan, dinamika;
- gazdasági és humán ismeretek: (10 kredit): mikro- és makroökonómia, menedzsment és
vállalkozás-gazdaságtan, üzleti jog, település- és régiófejlesztés, közigazgatástan,
ingatlan-nyilvántartás;
- építőmérnöki törzsanyag (55 kredit): mérnöki informatika, geológia, építőanyagok,
talajmechanika,
földművek,
alapozás,
méretezés
alapjai,
acélszerkezetek,
vasbetonszerkezetek, magasépítéstan, fa- falazott és kőszerkezetek, utak, vasúti pályák,
környezetmérnöki alapok, közművek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás,
geodézia, geodézia mérőgyakorlat, térinformatika;
- szerkezet-építőmérnöki specializáció (15 kredit): tartók statikája, végeselemes modellezés,
acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, hídépítés, szerkezet-technológia, mélyépítési
műtárgyak, épületszerkezetek és épületfizika, építőanyagok, magasépítési acélszerkezetek,
magasépítési vasbetonszerkezetek, acél- és vasbeton hidak, geotechnika, mélyépítési
vasbetonszerkezetek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 80
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
28. ENERGETIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: energetikai mérnöki (Energetics Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles energetikai mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Energetics Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az energetikai mérnöki alapképzési
szak;
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki és villamosmérnöki
szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
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6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-60 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 12-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek üzemi, intézményi, önkormányzati és
lakossági energiaellátó rendszerek koncepciójának kidolgozására, tervezésére és
üzemeltetésére, valamint nagy energiaellátó, elosztó és felhasználó rendszerek áttekintésére és
üzemeltetésére. Alkalmasak energetikai folyamatok modellezésére, a modellek matematikai
megfogalmazására, megoldására és gyakorlati bevezetésére, vezetési, irányítási, szervezési és
hatósági feladatok ellátására az energetika területén. A program felkészít az energetikai
műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és oktatás feladatainak ellátására, a hazai és/vagy európai
szintű mérnöki feladatok megoldására, valamint az energetikai tanulmányok doktori képzés
keretében való folytatására is.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az energetikai szakmához kötött elméletet és gyakorlatot, rendelkeznek megfelelő szintű
manualitással, mérési készséggel, ezek laboratóriumi szintű ismeretével,
- a vezetéshez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket,
- a számítógépes kommunikációt és elemzést,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
- önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére,
- a műszaki – gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- rendszerszemléletű, folyamat orientált gondolkodásmód alapján komplex energetikai
rendszerek tervezésére,
- energetikai technológiák és berendezések folyamatainak elemzésére, tervezésére,
kivitelezésére, üzemeltetésére,
- rendszer- és irányítástechnikai ismeretek, mérési módszerek alkalmazására az energetikai
technológiai folyamatok területén,
- felhasználói energiagazdálkodási, vállalkozási és szervezési ismeretek alkalmazására,
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-

energiaforrások és energiahordozók gazdaságos felhasználásának és a környezeti értékek
kímélésének prioritásként való kezelésére;

c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára.
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–40 kredit
matematika (közönséges és parciális differenciálegyenletek, valószínűség-számítás,
numerikus módszerek és alkalmazásaik); válogatott fejezetek a fizika egyes területeiről (pl.
anyagtan, áramlástan, termodinamika, villamosságtan, mechanika)
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
pénzügyi, vezetői ismeretek, mérnöketika, jog, energiapiac
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 12–30 kredit
energetikai berendezések, villamosenergia-termelés, energia-felhasználói ismeretek, egyéb,
intézményi hatáskörű szakmai törzsanyag.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
a szakirányú képzés keretében megszerezhető differenciált szakmai ismeretek egy-egy
energiaellátási
szakterülethez
(hőés
villamosenergia-termelés,
hőenergetika,
épületenergetika), az egyes energiaforrások kiaknázásához (megújuló energiaforrások,
atomenergetika) vagy az energetikai környezetvédelemhez kapcsolódó speciális szakmai
ismereteket tartalmaznak, beleértve a szakterület kutatási, tervezési, létesítési, üzemeltetési
kérdéseit és rendszerkapcsolatait.
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
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11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika és részterületei
(mechanika, hő- és áramlástan, villamosságtan, mag- és neutronfizika);
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, menedzsment,
vállalkozás-gazdaságtan, energetikai gazdaságtan;
- szakmai ismeretek (28 kredit): informatikai ismeretek (programozás, digitális
technika, méréstechnika, jelfeldolgozás, rendszertechnika, szabályozástechnika),
elektrotechnikai
alapismeretek
(elektrotechnika,
elektronika,
elektronikai
alkalmazások), szerkezeti és üzemtani ismeretek (mérnöki alapismeretek,
anyagszerkezettan, szerkezettan, áramlástechnikai gépek, hőerőgépek, villamos
gépek);
- energetikai szakirányú ismeretek (12 kredit): energetika, villamosenergia-termelés,
megújuló
energiaforrások,
villamosenergia-rendszerek,
villamos
hajtások,
berendezések és hálózatok, atomenergetikai alapismeretek, környezettechnika,
energiaellátás és felhasználás, épületenergetika.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
29. FA- ÉS BÚTORIPARI TERMÉKTERVEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI
SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: fa- és bútoripari terméktervező mérnöki (Wood and
Furniture Product Design Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles fa- és bútoripari terméktervező mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Product Design Engineer (Wood and
Furniture)
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ipari termék- és formatervező
alapképzési szak;
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a faipari mérnöki, az építészmérnöki, a könnyűipari mérnöki
szakok,
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
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5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-45kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 15-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
50-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek műszaki-tudományos, gazdasági,
humán, valamint formatervezői (design) ismereteikkel a fafeldolgozási és bútorgyártási
iparágban a termékfejlesztés valamennyi fázisában önálló munkavégzésre, alkotó csoportok
vezetésére, mind a hazai kis-, közép- és nagyvállalati, mind nemzetközi környezetben. A
képzési program felkészít a fa- és bútoripari terméktervezés témakörébe tartozó kutatásifejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint terméktervezési
tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a szakmához kötött elméletet és gyakorlatot, rendelkeznek megfelelő szintű manualitással,
mérési készséggel,
- a vezetéshez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket,
- a számítógépes kommunikációt és elemzést,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
- önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére,
- a műszaki – gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- új és eredeti bútorok, fatermékek, és termék/szolgáltatás kombinációk tervezésére az
egyéni vásárló igényeinek kielégítésére, a tervező, a felhasználó, az ipar és a társadalom
között kiegyensúlyozott érdekek alapján, a nemzetközi etikai kérdéskörök tiszteletben
tartásával,
- a teljes termékfejlesztési folyamat átlátására, és önállóan vagy egy team tagjaként, vagy
vezetőjeként a folyamat végrehajtására és irányítására, gyakran nemzetközi környezetben,
- a kapcsolódó műszaki, emberi, kulturális, esztétikai és környezeti kérdéskörök, a bútorok,
más faipari termékek gazdasági aspektusainak integrálására a termékfejlesztésben,
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integrált ismeretek alkalmazására az ipari termelési folyamatok, az elektronika, és
informatika szakterületeiről;

c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság, autonómia
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára.
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–30 kredit
alkalmazott matematika, numerikus matematika, optimalizálási algoritmusok, modern fizika,
biomechanika, számítógépes ábrázolás, anyagszerkezettan, polimerkémia, egyéb tantárgyak
intézményi hatáskörben;
gazdasági és humán ismeretek: 10–15 kredit
projekt-, környezet- és minőségmenedzsment, nemzetközi marketing, ergonómia, egyéb
tantárgyak intézményi hatáskörben.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15-30 kredit
tervezési módszerek és szimulálási technikák, bútor konstrukciós ismeretek. vizuális
megjelenítési technikák, grafikai és formatervezési ismeretek és készségek, bútoripari
technológiák, ragasztási és felületkezelési technológiák, szerelvényezés-szerelés, ipari
méréstechnika, egyéb, intézményi hatáskörű szakmai törzsanyag.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
bútorstílus irányzatok ismerete, faanyagok modifikálása, intelligens technológiák, különleges
gyártási eljárások. gyors prototípuskészítési technikák, továbbá olyan anyag-, eszköz-,
készülék-, berendezés-, rendszer-, informatikai-, automatizálási-, technológiai-, tervezésipszichológiai és menedzsment ismeret, amely a terméktervező mérnöki szakma valamelyik
szakterületének műveléséhez szükséges, valamint a szakindítást kérő intézmények
hagyományainak megfelelő esetleges szakirányokhoz tartozó speciális szakmai ismeretek.
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

121

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia,
mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan, elektrotechnika
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, társadalomtudomány;
- szakmai ismeretek (30 kredit): gépészeti alapismeretek, műszaki tervezési ismeretek,
anyagtudomány, ipari technológiák, gépszerkezetek;
- faipari ismeretek (20 kredit): faanatómia, fafizika, faipari alapszerkezetek,
bútorszerkezetek, faipari technológiák.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
30. FORMA- ÉS VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERVEZŐ MÉRNÖKI
MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: forma- és vizuális környezettervező mérnöki (Design
and Visual Environmental Design Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles forma- és vizuális környezettervező mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Visual Environment and Design
Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ipari termék- és formatervező
mérnöki alapképzési szak;
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az építészmérnöki, a faipari mérnöki, a gépészmérnöki, a
közlekedésmérnöki, a formatervezés;
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-56 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;

122

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek új és eredeti termékek, termék/
szolgáltatás vizuális rendszerek kombinációinak tervezésére, az egyéni vásárló és felhasználó
igényeinek magas művészi színvonalú kielégítésére a nemzetközi etikai, esztétikai normák és
vizuális környezettervezési elvárások tiszteletben tartásával. Formatervezői-tudományosműszaki, humán, gazdasági és nyelvi ismereteikkel alkalmasak egy team tagjaként vagy
vezetőjeként a tervezési folyamatok végrehajtására, illetve irányítására, gyakran nemzetközi
környezetben. A képzés program felkészít a vezetői feladatok ellátására, a kutató-fejlesztő
munkára, továbbá önálló ismeretszerzésre, valamint a forma- és vizuális környezettervező
tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a forma- és vizuális környezettervezéshez köthető elméletet és gyakorlatot, rendelkeznek
rajz- és modellezési készséggel, a vizuális kultúra széles körű ismeretével,
- a társadalmi, környezeti, esztétikai, etikai és gazdasági összefüggéseket,
- a vezetéshez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket,
- a számítógépes kommunikációt és az elemzést,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
- a globális és lokális társadalmi és gazdasági folyamatokat.
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- átfogó és mély tudományos és művészeti, design ismereteiken alapuló analitikus
gondolkodásra munkájuk során,
- az ismeretek szintetizálása és kreatív feladatok megoldására összetett témakörökben,
- a megoldandó tervezői kihívások megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére,
- vállalatoknál és kutató szervezeteknél vezető szerep ellátására beleértve az igazgatási
szerepeket is,
- a műszaki-gazdasági-művészeti, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére;
- szakmai kooperációra a mérnöki és a gazdasági és művészeti területek szakértőivel;
- nemzetközi környezetben történő munkavégzésre, társadalmi és kulturális, művészeti
érzékenységük és nyelvi, kommunikációs képességeikkel, amit részben team munka és
külföldi tanulmányok során szereztek.
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- művészi érzék, esztétikai értékek iránti fogékonyság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
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információ feldolgozási képesség,
környezettel szembeni érzékenység,
elkötelezettség és igény a minőségi munkára.
a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–36 kredit
informatika (tervezői programkezelés, CAD), térgeometria, alkalmazott matematika,
matematikai statisztika, funkcionális és intelligens anyagok, műszaki, konstrukciós ismeretek;
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
alkalmazott ergonómia; alkalmazott pszichológia, szociál- és környezetpszichológia, újkori
építészet és designtörténet, design elméleti és művészeti ismeretek (design filozófia, design
stratégia, design management, vizuális kultúra világképe).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10–30 kredit
bel- és kültéri környezet és tárgytervezés, térbeli modellezés, 3D számítógépes ábrázolás,
CAD, fejlett számítógépes grafikai módszerek, intelligens anyag és technológiai ismeretek,
tervezésmódszertan és kutatásfejlesztés, virtuális termékfejlesztés.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
komplex tervezés (projekt feladatok), színdinamikai ismeretek, művészeti grafika,
kommunikáció és prezentáció, design és project menedzsment, diplomamunka előkészítése,
termék és csomagolás;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia,
mechanika, ábrázoló geometria;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): mikro és makroökonómia, innováció
menedzsment, marketing, iparjog/szellemi tulajdonvédelem, humán ismeretek;
- szakmai ismeretek (35 kredit): műszaki tervezési ismeretek (gép- és szerkezeti elemek,
épületszerkezetek, fémek, fa és polimerek anyagismerete, ipari technológiák,
informatika, termék szimuláció) grafikai/formatervezési (design) ismeretek (rajzi
ábrázolások, formatan, modellezés);
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szakirány ismeretek (15 kredit): tervezésmódszertan, integrált terméktervezés,
ergonómia, építészeti tervezés, környezetvédelem-ökodesign;
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
-

31. GÉPÉSZETI MODELLEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészeti modellezés (Mechanical Modelling)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles gépészeti modellező
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mechanical Modelling Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak;
a mechatronikai alapképzési szak, a közlekedésmérnöki alapképzési szak;
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az építőmérnöki, a vegyészmérnöki, a biomérnöki, a
villamosmérnöki, a matematika, a mérnökinformatikus, a fizika, az ipari termék- és
formatervező mérnöki, a műszaki menedzser, a mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az energetikai
mérnöki, a környezetmérnöki;
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 32-54 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 27 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek alkalmazni a különböző gépészeti
területeken felmerülő műszaki feladatok igényes modellezésen alapuló megoldásának elméleti
hátterét, numerikus és kísérleti módszereit, amelyek kezelése a mechanika, áramlástan,
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termodinamika és elektronika alapján lehetséges. Képesek az olyan gyakorlati feladatok
megoldására, amelyek kiemelten igénylik az időben változó folyamatok modellezésének és a
modellek matematikai kezelésének ismeretét. A képzési program felkészít a vezetői feladatok
ellátására, a gépészmérnöki kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó
részvételre, a nemzetközi ipari kutatási-fejlesztési irányok felismerésére és kijelölésére, az
azokban való nemzetközi együttműködésre, valamint a gépészmérnöki tanulmányok doktori
képzés keretében való folytatására is.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a gépészmérnöki kutató-fejlesztő munkában meghatározó természettudományi
(matematikai, mechanikai, áramlástani, hőtani és elektronikai) elméletet és számítási
módszereket,
- a korszerű kísérleti és a numerikus módszerekre támaszkodó modellezési technikákat,
- gépek és gépészeti berendezések időben változó folyamatainak modellezését, a
folyamatok analízisét,
- rendszerszemléletű gazdasági és menedzsment tevékenységhez kapcsolódó feladatokat,
- kutatási, fejlesztési feladatok szervezését, irányítását, alapvető kommunikációt - idegen
nyelven is,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
- az új tudományos eredmények megismertetésére és alkalmazására.
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
- önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére,
- a műszaki – gazdasági – humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- a gépészmérnöki tervezés illetve a technológia területén a modellezési módszerek
alkalmazására,
- rendszerszemléletű, folyamat orientált gondolkodásmód alapján komplex kutatásifejlesztési feladatok meghatározására, azok megoldására, vezetésére,
- integrált ismeretek alkalmazására a gépészmérnöki munkában a mechanika, hőtan,
áramlástan, elektronika és informatika szakterületeiről;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára.
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a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 22–34 kredit
közönséges és parciális differenciálegyenletek, numerikus módszerek, lézeres méréstechnika,
mechanika, áramlástan, termodinamika, egyéb tantárgyak intézményi hatáskörben;
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
menedzsment, marketing, egyéb tantárgyak intézményi hatáskörben.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15–25 kredit
géptervezés és gyártástechnológia, elektronika, szabályozástechnika, informatika, korszerű
kísérleti módszerek, modellezési technikák, egyéb, intézményi hatáskörű szakmai törzsanyag.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
a gépészeti kutatásban, fejlesztésben reprezentált területek valamelyikének műveléséhez
szükséges - a szakindítást kérő intézmények hagyományainak megfelelő - speciális szakmai
ismeretek. A szakirányok kialakítása a gépészmérnöki feladatokban jelentkező főbb
szakterületek (pl. folyadék mechanika, szilárdtest mechanika, hőtechnika, tervezés és
technológia, gépészeti elektronika, robotika stb.) szerint történhet;
diplomamunka: 27 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos alapismeretek (30 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika,
hő- és áramlástan;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem;
- szakmai ismeretek (30 kredit): gépszerkesztés és CAD, gépelemek, gyártástechnológia,
anyagtudomány, elektronika, elektrotechnika, informatika, irányítástechnika.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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32. GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki (Mechanical Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles gépészmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mechanical Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az anyagmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék és
formatervező mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki, a
közlekedésmérnöki és a mechatronikai mérnöki alapképzési szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-56 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek a gépek, gépészeti berendezések és
folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére
és karbantartására; a gépipari technológiák, illetőleg új anyagok és gyártástechnológiák
kifejlesztésére, környezetszempontú alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok
ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai
és/vagy nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok koordinálására,
valamint a gépészeti tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a gépészmérnöki szakmához kötött elméletet és gyakorlatot, rendelkeznek megfelelő
szintű manualitással, mérési készséggel, ezek laboratóriumi szintű ismeretével,
- a vezetéshez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket,
- a számítógépes kommunikációt és elemzést,
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a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
- önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére,
- a műszaki - gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- rendszerszemléletű, folyamat orientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek
globális tervezésére,
- integrált ismeretek alkalmazására a gépek, a gépészeti berendezések és folyamatok, a
gépipari anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika, és informatika
szakterületeiről,
- a gépészeti rendszerek tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos
eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására,
- a gépészeti rendszerek és technológiák minőségbiztosítására, méréstechnikai és
jelfeldolgozási feladatatok megoldására,
- választott szakiránytól függően az anyagtudományi, a mechanikai, a gyártástechnológiai,
a tervezési, a gyártásirányítási, a műszertechnikai, az áramlás- és hőtechnikai eljárások és
folyamatok gépeinek, berendezéseinek analízisére, fejlesztésére, tervezésére, gyártására,
üzemeltetésére.
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–36 kredit
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matematika, fizika, mechanika, anyagtudományok, hő- és áramlástan, és további tantárgyak
intézményi hatáskörben;
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
menedzsment és vezetési ismeretek, minőségbiztosítás, környezetvédelem, újrahasznosítás,
energiagazdálkodás, kommunikáció, marketing, jogi és pénzügyi ismeretek, további
tantárgyak intézményi hatáskörben.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10–30 kredit
gépszerkezettan, tervezés és gyártás, mérés, jelfeldolgozás, elektronika, önálló (projekt)
feladat, további, intézményi hatáskörű szakmai törzsanyag.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
minden olyan speciális szakmai ismeret, amely az alkalmazott mechanika, az anyagtudomány,
az áramlástechnika, az épületgépészet, a gépészeti eljárástechnika, a gépészeti rendszerek
informatikája, a gépgyártástechnológia, a géptervezés, hőerőgépek és berendezések, a
mezőgépek, a műszertechnika és minőségbiztosítás valamint a polimertechnika szakterületek
eredményes műveléséhez és fejlesztéséhez szükséges;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos alapismeretek (30 kredit): matematika, fizika, kémia,
mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;
- szakmai ismeretek (40 kredit): általános géptan, elektrotechnika, gépszerkesztés
alapjai, CAD/CAM alapjai, gépelemek, gépészmérnöki alapismeretek, fémek
technológiája, polimer anyagtudomány és technológia, gépgyártástechnológia,
informatikai
rendszerek,
programtervezés,
mérés
és
jelfeldolgozás,
áramlástechnikai és kalorikus gépek, irányítástechnika, anyagmozgató gépek és
rendszerek,
biztonságtechnika,
vegyipari
és
energetikai
gépészet,
minőségbiztosítás, mobil gépek, mezőgazdasági gépek, gép és terméktervezés,
környezetipar.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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33. IPARI TEMÉKTERVEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: ipari terméktervező mérnöki (Industrial Design
Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles ipari terméktervező mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Industrial Design Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: ipari termék- és formatervező
mérnöki alapképzési szak;
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, könnyűipari mérnöki,
anyagmérnöki, közlekedésmérnöki, faipari mérnöki, villamosmérnöki.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-56 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek rugalmasan és hatékonyan reagálni a
globalizálódó piacgazdaság kihívásaira. Műszaki-tudományos, gazdasági, humán, nyelvi
valamint formatervezői (design) ismereteikkel alkalmasak a termékfejlesztés valamennyi
fázisában önálló munkavégzésre; alkotó csoportok vezetésére mind a hazai kis- közép- és
nagyvállalati, mind nemzetközi környezetben. A képzési program felkészít a kutató-fejlesztő
munkára, további önálló ismeretszerzésre, valamint az ipari terméktervezői tanulmányok
doktori képzés keretében való folytatására is.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a termékfejlesztéshez és tervezéshez kötött elméletet és gyakorlatot, rendelkeznek
vizualitási, rajz- és modellezési készséggel,
- társadalmi, környezeti, esztétikai, etikai és gazdasági összefüggéseket,
- a vezetéshez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket,
- a számítógépes kommunikációt és elemzést,
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a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- átfogó szakmai ismereteiken alapuló analitikus gondolkodásra az ismeretek szintetizálása
és kreatív problémamegoldásra,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- vállalatoknál és kutató szervezeteknél vezető szerep ellátására beleértve az igazgatási
szerepeket is,
- társadalmi, kulturális érzékenységük és nyelvi, kommunikációs képességeik révén
nemzetközi környezetben történő munkavégzésre,
- új és eredeti termékek és termék/szolgáltatás kombinációk tervezésére az egyéni vásárló
igényeinek kielégítésére, a tervező, a felhasználó, az ipar és a társadalom között
kiegyensúlyozott érdekek alapján, a nemzetközi etikai normák, elvárások tiszteletben
tartásával,
- a teljes termékfejlesztési folyamat átlátására, önállóan vagy egy team tagjaként vagy
vezetőjeként a folyamat végrehajtására és irányítására - gyakran nemzetközi
környezetben,
- a kapcsolódó műszaki, emberi, esztétikai és környezeti kérdéskörök figyelembe vételére,
azok integrált módon történő alkalmazására a termékfejlesztésben.
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatali készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–36 kredit
alkalmazott matematika (matematikai statisztika, térgeometria, stb.); modern fizika,
funkcionális
és
intelligens
anyagok,
tervezéselmélet
és
módszertan,
elektronika/elektrotechnika/mérés/jelfeldolgozás;
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
alkalmazott ergonómia, speciális csoportok ergonómiája, marketing, szociológia (fogyasztásés reklámszociológia); designelméleti és művészeti ismeretek, designmenedzsment.
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8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10–30 kredit
fejlett tervezői támogató rendszerek (CAX, DFX; stb.) termékmodellezés és szimuláció
(CAE; VEM;) intelligens termékek, rendszerek és technológiák, alkalmazott K+F módszerek
és technikák.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
virtuális termékfejlesztés, kutatási-fejlesztési projektek, integrált terméktervezői projektek,
kommunikáció és prezentáció, forma-, arculat- és grafikai tervezési ismeretek, színtani,
színtechnikai ismeretek, biomechanika, környezettudatos terméktervezés - a szakirányokhoz
tartozó specialitások szerint.
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika,
hő- és áramlástan, elektrotechnika;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): mikro és makroökonómia, innováció
menedzsment, marketing, iparjog /szellemi tulajdonvédelem, humán ismeretek;
- szakmai ismeretek (35 kredit): műszaki tervezési ismeretek (gép- és szerkezeti elemek,
fémek és polimerek anyagismerete, ipari technológiák, informatika, termék-szimuláció,
mechatronika), grafikai/formatervezési (design) ismeretek (rajzi ábrázolások, formatan
,modellezés);
- szakirányú ismeretek (15 kredit): tervezésmódszertan, integrált terméktervezés.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
34. LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: létesítménymérnöki (Construction Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles létesítménymérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Construction Engineer
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3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak
épületgépészet szakirány, az építőmérnöki alapképzési szak magasépítő szakirány;
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, az energetikai
mérnöki, a villamosmérnöki, az építőmérnöki, az építészmérnöki, a had- és
biztonságtechnikai mérnöki, a mérnökinformatikus;
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 34-60 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 16-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 25 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek előképzettségük, szakmai ismereteik,
nyelvismeretük, jogi és gazdasági tanulmányaik alapján a teljes létesítmény-kivitelezési
folyamat végigkísérésére - a koncepció kialakításától a tervezésen keresztül a beüzemelés
elvégzésig, - majd pedig a folyamatos üzemeltetés, karbantartás, felújítás teendőinek
összefogására. Alkalmasak meglévő kommunális, ipari, vagy mezőgazdasági épületek teljes
körű üzemeltetésére, a vezetési, irányítási és fejlesztési feladatok ellátására, épületek
auditálására, épületek és részrendszereik diagnosztikai vizsgálatára, kutatási és fejlesztési
feladatok végzésére, és a létesítménymérnöki tanulmányok doktori képzés keretében való
folytatására is.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a szakmához kötött elméletet és gyakorlatot, rendelkeznek megfelelő szintű manualitással,
mérési készséggel -, ezek laboratóriumi szintű ismeretével,
- a vezetéshez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket,
- a számítógépes kommunikációt és elemzést,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
- épületszerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági rendszereket,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
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a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére,
a műszaki – gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
rendszerszemléletű, folyamat orientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek
átfogó tervezésére,
integrált ismeretek alkalmazására a feladatok-organizációjához, tenderbonyolításához,
kivitelezés-szervezéséhez, szakágak közti koordinációjához,
átadás-átvételi eljárások lebonyolítására, épületek beüzemelésére, rendszereinek
beszabályozására,
létesítmények üzemeltetéséhez, fenntartásához, felújításához diagnosztikai vizsgálat
elkészítésére, létesítmények auditálására, energetikai tanúsítások elkészítésére,
értékbecslésre,
a választott szakiránytól függően állapotfelmérések elvégzésére, ezek alapján értékelés és
javaslat kidolgozására, komplex megoldások kidolgozására, ilyen rendszerek fejlesztésére,
felső szintű tervezésére, szervezésére és irányítására,
informatikai és irányítástechnikai eszközök alkalmazására a létesítmények építési,
üzemeltetési, karbantartási szakterületén,
épületek funkciójától függő technológiák és az épületek belső és külső környezetével
kapcsolatos ismeretek gyakorlati alkalmazására,
tervezési feladatok-organizációjához, tenderbonyolításához, a kivitelezés-szervezés
szakágak közti koordinációjához szükséges ismeretek alkalmazására,
minőségbiztosításhoz, átadás-átvételi eljáráshoz, épületek beüzemeléséhez, rendszereinek
beszabályozásához szükséges ismeretek gyakorlati alkalmazására,
létesítmények üzemeltetésével, fenntartásával, felújításával kapcsolatos diagnosztikai
vizsgálat elkészítésére, létesítmények auditálására, energetikai tanúsítások elvégzésére,
értékbecslésre, facility managementi feladatok ellátására.

c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára.
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 24–40 kredit
alkalmazott matematika, anyagtudományok, gépészmérnöki ismeretek, villamosmérnöki
ismertek, építőmérnöki ismeretek, egyéb tantárgyak intézményi hatáskörben;
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
projekt-, környezet- és minőség menedzsment, vezetés- és szervezéselmélet, döntéselőkészítő
módszerek, pénzügyi és jogi ismeretek, egyéb tantárgyak intézményi hatáskörben.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 16–30 kredit
rendszertechnika, informatika, épületgépészet, építészeti és épületszerkezeti ismeretek,
épületvillamossági ismeretek , egyéb, intézményi hatáskörű szakmai törzsanyag.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
minden olyan anyag-, eszköz-, készülék-, berendezés-, rendszer-, informatikai-,
automatizálási-, technológiai-, tervezési- és menedzsment ismeret, amely a
létesítménymérnöki szakterületen szükséges, valamint a szakindítást kérő intézmények
hagyományainak megfelelő további szakirányokhoz tartozó speciális szakmai ismeretek;
diplomamunka: 25 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia,
mechanika;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, gazdaságtan,
környezetgazdálkodás, minőségbiztosítás, minőségmenedzsment;
- szakmai ismeretek (30 kredit): hőtan, áramlástan, elektrotechnika, elektronika,
informatika, műszaki ábrázolás, anyagismeret, folyamatirányítás, méréstechnika,
rendszertechnika, áramlástechnikai gépek;
- szakirány ismeretek (10 kredit): épületgépészet, környezettechnika, fűtéstechnika,
tüzeléstechnika, légtechnika, vízellátás-csatornázás.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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35. TELEPÜLÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: településmérnöki (Urban Systems Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles településmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Urban Systems Engineer
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építészmérnöki; a tájrendező és
kertépítő mérnöki, az építőmérnöki alapképzési szak;
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a mérnökinformatikus, a műszaki földtudományi, a földmérő és
földrendező mérnök, a földrajz, a földtudományi, a környezetmérnöki, a közlekedésmérnöki,
a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki;
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-42 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 20-26 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
50-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek a települések, településcsoportok
rendezése, a település környezetének alakítása és infrastruktúrájának működtetése körében
jelentkező, településtervezési, településépítészi (főépítészi), továbbá műszaki hatósági,
szakhatósági tevékenységek, illetve a helyi önkormányzatok tevékenységi körébe tartozó
kommunális, fenntartási, szervezési, környezetvédelmi és értékvédelmi feladatok ellátására,
irányítására. Magas szinten felkészültek a települések fejlesztési koncepcióinak és
programjainak kidolgozására, terveinek elkészítésére, képesek a települések,
településcsoportok, térségek fejlesztésének összehangolására, ilyen tevékenységek
irányítására és ellenőrzésére, a szakterületet érintő tudományos kutatásra, valamint a
településtudományi tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az urbanisztika elméletét és kortárs gyakorlatát, az elmélet és a gyakorlat közötti
kölcsönös kapcsolatokat,

137

-

-

a településrendezés átfogó építészeti, műszaki, ökológiai, környezettudományi,
szociológiai, közgazdasági, jogi és közigazgatási diszciplínáit,
térképek és tervrajzok értelmezését és megítélését, a vizuális kifejezés technikáit,
a regionális és térségi fejlesztési programok, településrendezési tervek készítésének és
végrehajtásuk koordinálásának módszertanát és eszköztárát,
a komplex természeti és kulturális rendszereket, az új szakmai eredményeket, alkotásokat,
a számítógépes kommunikációt, adatkezelést és elemzést, a grafikus rendszerek (CAD,
GIS) alkalmazását a területi-térségi tervezésben,
a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
- önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére,
- a műszaki – gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- rendszerszemléletű, folyamat orientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek
globális tervezésére, területfejlesztési és regionális tervezési feladatok ellátására,
- integrált ismeretek alkalmazására a településrendezés, a területfejlesztés, a regionális
tervezés szakterületeiről,
- települések, településcsoportok rendezését szolgáló vizsgálatok, elemzések, valamint
szerkezeti és szabályozási tervek elkészítésére a szakági tervezők bevonásával,
- településfejlesztési és –rendezési tervek megítélésére, kritikus elemzésére s ennek alapján
településépítészi (főépítészi), továbbá műszaki hatósági, szakhatósági tevékenységek
ellátására,
- tervezői munkacsoport (team) tevékenységének megszervezésére, összehangolására,
koordinálására, irányítására,
- a település-üzemeltetési rendszerek, és az azokat alkotó folyamatok összefüggéseinek,
hatásmechanizmusainak felismerésére, ezek rendszerszemléletű értékelésére, kezelésére,
- a települések tervezésében, működtetésében és igazgatásában használatos eljárások,
modellek, információs technológiák alkalmazására.
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- fejlett térlátás, vizuális kifejezőkészség,
- probléma-megoldó és döntési készség, döntéshozatali önállóság,
- együttműködési és kommunikációs készség, tárgyalókészség,
- analitikus és szintetizáló gondolkodásmód,
- tervezői készség, kreativitás, koncepcióalkotás képessége,
- alkalmasság a különböző szakterületeket összefogó [team] munkákban való részvételre,
csapatmunka irányítására, koordinálására való készség,
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önálló munkavégzés, szakmai felelősségvállalás,
szervezetekkel való együttműködésre való készség.

társszakmákkal

és

társadalmi

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20-26 kredit
alkalmazott matematika, település- és gazdaságföldrajz, térinformatika, területi statisztika,
demográfia; településökológia;
gazdasági és humán ismeretek: 10–16 kredit
településtörténet, településszociológia, közigazgatási jog, ingatlanfejlesztés és gazdálkodás,
településigazgatási ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-26 kredit
területi- és regionális tervezés, építészet, városépítészet, településtervezés.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-60 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 30-40 kredit
kortárs építészet és városépítészet, tájtervezés és zöldfelületi rendszerek, települési
infrastruktúra, települési környezetvédelem, települési értékvédelem, valamint a szakindítást
kérő intézmények hagyományainak megfelelő speciális szakmai ismeretek;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, rajz, ábrázoló geometria,
anyagismeret, környezettan, informatika, mérnöki alapismeretek,
- gazdasági és humán ismeretek (15 kredit): gazdaságtudományi alapismeretek, vállalatgazdaságtan, társadalomtudományi alapismertetek, közigazgatási és jogi ismeretek,
építészettörténet,
- szakmai ismeretek (30 kredit): geodézia, építészet, térinformatika, út- és közmű
rendszerek, környezetvédelem,
- szakirány
ismeretek
(15
kredit):
településrendezés,
településigazgatás,
településgazdálkodás, települési értékvédelem.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

139

36. BIOMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: biomérnöki (Biochemical Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles biomérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Biochemical Engineer
3. Képzési terület:

műszaki

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a vegyészmérnöki alapképzési
szak, a biomérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a környezetmérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a kémia, a
biológia, az élelmiszermérnöki, az anyagmérnöki alapképzési szak, valamint a a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti kémiatanári, biológiatanári főiskolai
vagy egyetemi szintű szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-50 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
45-65 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja a szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően olyan
biomérnökök képzése, akik a megszerzett magas szintű természettudományi, műszaki és
informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó
készségeik révén szakterületükön – a széleskörűen értelmezett ipari, környezeti és
egészségvédelemmel kapcsolatos, valamint élelmiszeripari biotechnológia területén –
tervezői, kutatási-fejlesztési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására
alkalmasak. A képzésben résztvevők képessé válhatnak arra, hogy tanulmányaikat a szaknak
megfelelő doktori képzésben folytassák.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a biomérnöki szakmához kötött elméletet és gyakorlatot, rendelkeznek megfelelő szintű
manualitással, mérési készséggel és ezek laboratóriumi szintű alkalmazásával,
- a vezetéshez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket,
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a számítógépes kommunikációt és elemzést,
a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a törvényszerűségek, összefüggések megértésére, megszerzett tudás alkalmazására és
gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
- önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére,
- a műszaki – gazdasági – humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- a biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére, fejlesztésére, a
szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok ellátására, ezek
kidolgozására,
- kémiai, biokémiai, molekuláris biológiai és alkalmazott biotechnológiai laboratóriumi,
kísérleti üzemi és termelő üzemi feladatok elvégzésére, új kísérleti és termelési metodikák
elsajátítására és fejlesztésére, különösen a választott specializációnak megfelelő területen;
- önálló feladatok ellátására a széles értelemben vett biotechnológiai rendszerek
fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében, biokémiai és rokon
tudományok kutatásában,
- legalább egy idegen nyelven a műszaki dokumentáció, szakirodalom megértésére,
szakmai kommunikációra.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- problémafelismerő és -megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széleskörű műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20-30 kredit
matematika, fizika, kémia, biológia (biokémia);
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gazdasági és humán ismeretek: 10-20 kredit
közgazdaságtan, technológiamenedzsment, kommunikáció, biobiztonság.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-30 kredit
analitika, biokémia és molekuláris biológia és alkalmazásai, biológiai szabályozás,
bioinformatika , bio- és élelmiszeripari technológiák.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-65 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 15-35 kredit
bioreaktortechnika, modellezés, fenntartható fejlődés biotechnológiái (bioenergia, környezeti
kémia, környezettoxikológia), élelmiszeranalitikai eljárások, molekulárbiológiai diagnosztikai
és analitikai eljárások, humán mikrobiológia és virológia, gyógyszerkémia és farmakológia,
táplálkozásbiokémia, biodegradáció stb. specializációk tárgyai;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos alapismeretek (30 kredit): matematika, fizika, kémia, biológia ebből kémia és biológia legalább 10 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, menedzsment és
vállalkozásgazdaságtan, üzleti jog;
- szakmai ismeretek (30 kredit): fizikai kémia, biokémia és molekuláris biológiai ismeretek
és alkalmazásaik, mérés és irányítástechnika, géptan, vegyi- illetve bioipari művelettan,
bioipari technológiák.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
37. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS ELJÁRÁSTECHNIKAI GÉPÉSZMÉRNÖK
MESTERKÉPZÉSI SZAK KKK
1. A mesterképzési szak megnevezése: épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök
(Construction Machinery and Process Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök
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a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Construction Machinery and Process
Engineer

3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki és az energetikai
mérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az anyagmérnöki, a gépészmérnöki, az energetikai mérnöki, a
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki és a mechatronikai
mérnöki alapképzési szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-60 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 12-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek az épületgépészeti és technológiai
berendezések és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére,
üzemeltetésére és karbantartására; az épületgépészeti és technológiai rendszerek, valamint
rendszer-elemek informatikai, irányítástechnikai és biztonságtechnikai feladatainak
megvalósítására, környezetszempontú alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési
feladatok ellátására; az épülettechnikai műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció
feladatainak ellátására; hazai és/vagy nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való
kapcsolódásra, azok koordinálására, valamint a tanulmányok doktori képzés keretében való
folytatására is.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a szakmához kötött elméletet és gyakorlatot, rendelkeznek megfelelő szintű manualitással,
mérési készséggel és ezek laboratóriumi szintű ismeretével,
- a vezetéshez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket,
- a számítógépes kommunikációt és elemzést,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
- önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére,
- a műszaki - gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek
globális tervezésére, integrált ismeretek alkalmazására,
- épületgépészeti és technológiai gépészeti folyamatok modellezésére, a modellek
matematikai megfogalmazására, megoldására és a megoldás alkalmazására,
- épületek teljeskörű épületgépészeti rendszerének tervezésére, szakértésére, kivitelezésére,
üzemeltetésére, karbantartásának irányítására, gépek, berendezések bármilyen közeggel
való ellátására és hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására,
- gépészeti eljárások és folyamatok, valamint az azokat megvalósító gépészeti és
hőtechnikai berendezések tervezésére, szakértésére, kivitelezésére, üzemeltetésére,
karbantartásának irányítására,
- épületgépészeti és technológiai gépészeti rendszerek komplex elemzésére és
optimalizálására,
- a technológiai rendszerek tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos
eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására,
- az épületgépészeti és más technológiai rendszerek minőségbiztosítására,
- a választott szakiránytól függően épülettechnikai eljárások és folyamatok gépeinek,
berendezéseinek analízisére, fejlesztésére, tervezésére, gyártására, üzemeltetésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- problémafelismerő és -megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–40 kredit
matematika, fizika, mechanika, anyagtudomány, elektrotechnika, hő- és áramlástan, és
további tantárgyak intézményi hatáskörben;
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
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pénzügyi, marketing és vezetői ismeretek, minőségbiztosítás, környezetvédelem, mérnöki
etika, jog, további tantárgyak intézményi hatáskörben.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 12–30 kredit
épületgépészeti berendezések és rendszerek, megújuló energiák, technológiai gépészeti
rendszerek, tervezési ismeretek, önálló (projekt) feladat, további, intézményi hatáskörű
szakmai törzsanyag.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
minden olyan speciális szakmai ismeret, amely elsősorban a komfort épületgépészet, az
eljárástechnika, az épületgépészeti technológia, a környezettechnológia, az irányítás és
biztonságtechnika, a létesítménytechnikai szervezés szakterületek eredményes műveléséhez
és fejlesztéséhez szükséges.
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos alapismeretek (30 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika,
anyagismeret, hő- és áramlástan;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;
- szakmai ismeretek (30 kredit): általános géptan, elektrotechnika, gépszerkesztés alapjai,
CAD/CAM alapjai, gépelemek, gépészmérnöki alapismeretek, fémek technológiája,
polimer anyagtudomány és technológia, gépgyártás-technológia, informatikai rendszerek,
programtervezés, mérés és jelfeldolgozás, áramlástechnikai és kalorikus gépek,
irányítástechnika, elektronika, digitális technika, anyagmozgató gépek és rendszerek,
biztonságtechnika, vegyipari és élelmiszeripari gépészet, épületgépészet, energetika,
energiaellátás
és
felhasználás,
épületenergetika,
megújuló
energiaforrások,
minőségbiztosítás, mobil gépek, mezőgazdasági gépek, gép- és terméktervezés,
környezetipar.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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38. MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser (Engineering Management)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles műszaki menedzser
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Engineering Manager
3. Képzési terület: műszaki
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki menedzser alapképzési
szak, valamint a főiskolai szintű műszaki menedzser alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a műszaki képzési terület további alapképzési szakjai.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-56 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai,
gazdálkodási- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek
komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki
és gazdasági megtervezésére, megszervezésére, a megvalósítás irányítására és az eredmények
számbavételére, értékelésére, valamint a gazdálkodás- és szervezéstudományi tanulmányok
doktori képzés keretében való folytatására is.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a műszaki, gazdálkodási és menedzsment területek alapfogalmait, ismereteit és fő
összefüggéseit,
- a műszaki berendezések, rendszerek funkcionális működését, követelményrendszerét, a
gazdaságos működés feltételeit,
- a szervezetek, mint céltudatos rendszerek működési elveit,
- a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket és azok
összefüggéseit,
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a termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és működésük menedzseléséhez
szükséges elméletet és módszertant,
a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
- a termelési és szolgáltató folyamatok műszaki, gazdasági, humán és társadalmi
szempontból történő áttekintésére és az egyes szakterületek képviselői közötti
kommunikációra,
- üzleti tervek készítésére és megvalósítására,
- műszaki-gazdasági döntés-előkészítési feladatok elvégzésére és döntéshozatalra,
- innovációs stratégiák kidolgozására és megvalósítására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére,
- integrált ismeretek alkalmazására a műszaki berendezések, technológiai folyamatok,
anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika
szakterületeiről,
- a termelési rendszerek tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos
eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására,
- a műszaki értékelemzés feladatainak elvégzésére,
- a termelési rendszerek és technológiák minőségbiztosítására,
- a gazdálkodás minőségi és hatékonysági mutatóinak javítására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- jó kommunikációs, érveléstechnikai és együttműködési készség,
- problémafelismerő és -megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- fogékonyság az újdonságok iránt,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- fejlett analizáló és szintetizáló képesség,
- információfeldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- erős etikai tartás, a kritikai és önkritikai érzék egyensúlya a döntéshozatal során,
- sikerorientált beállítódás minőségtudattal párosulva,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–36 kredit
matematika, fizika, kémia, és további tantárgyak (pl.: biológia, mechanika, ökológia, stb)
intézményi hatáskörben;
gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
nemzetközi menedzsment és gazdaságtan, versenyképesség elemzése, munkagazdaságtan,
fenntartható fejlődés, szervezetfejlesztés, humánerőforrás menedzsment, kommunikációs
ismeretek, további tantárgyak intézményi hatáskörben.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10–30 kredit
rendszeranalízis, rendszerek tervezése és irányítása, folyamatszabályozás, ágazati
technológiák (gépipari, vegyipari, stb. pl.: nanotechnológia, biotechnológia, hulladékszegény
technológiák), további, intézményi tantervben meghatározott szakmai ismeret.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
minden olyan speciális szakmai ismeret, amely egy-egy műszaki, technológiai és a hozzájuk
kapcsolódó menedzsment szakterületek eredményes műveléséhez és fejlesztéséhez szükséges.
diplomamunka: 30 kredit.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök közül (8.2 és 8.3) a műszaki
ismeretek aránya legalább 50 %.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia,
mechanika, anyagismeret, biológia;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan,
környezetvédelem, minőségbiztosítás, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány;
- szakmai ismeretek (30 kredit): műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és
alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek,
államigazgatási-jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek a műszaki,
technológiai és a menedzsment, gazdálkodási szakterületekről.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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39. INGATLANFEJLESZTŐ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: ingatlanfejlesztő építészmérnöki (Architecture for
Real Estate Development)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles ingatlanfejlesztő építészmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Architect for Real Estate Development
3. Képzési terület: műszaki
4. Az előzményként elfogadott alapszakok megnevezése:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az építészmérnök alapképzési szak.
4.2. A 11. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok,
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 3 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit;
6.2. A szak és a szakirány szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 26-32 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz, illetve szakirányhoz rendelhető kreditek száma a
diplomamunkával együtt: 47-55 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 25 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, és az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja okleveles ingatlanfejlesztő építészmérnökök képzése, akik képesek az épített
környezet alakításához tartozó, ingatlannal kapcsolatos fejlesztési és gazdálkodási műveletek
ellátására, ingatlanfejlesztési, építési beruházási, építészeti tervek kidolgozására, a fenntartásiüzemeltetési, bővítési és építési projekteknek a fejlesztés ötletétől az építmény működtetéséig
tartó folyamatainak tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére. Képesek az
ingatlanfolyamatok menedzselésére, (az építési célú beruházásokkal kapcsolatos) szakértői,
építésügyi igazgatási, ingatlangazdálkodási és tanácsadói feladatok ellátására. A képzésben
résztvevők képessé válnak a szakra épülő PhD képzésben való részvételre.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az építészmérnöki szakmához kötött megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretanyagot,
- az EU 2005/36/EK irányelvek alapján elvárt általános és szakmai ismereteket:
o az építészettörténet és az építészeti elméletek, valamint a kapcsolódó művészeteket,
technológiákat és tudományokat,
o az építészeti tervezés minőségét befolyásoló képzőművészeteket,
o a településtervezés és a tervezés kapcsolatát, a tervezési munkához szükséges
képességeket elsajátítva,
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o az emberek és az épületek, az épületek és a környezet közötti kapcsolatot, valamint
annak a szükségszerűségnek a megértését, hogy az épületeket és a közöttük lévő
teret az emberi igényekhez és mértékekhez kell igazítani,
o az építészmérnöki szakma és az építészmérnökök társadalmon belüli szerepét,
különösen a társadalmi tényezőket figyelembe vevő előzetes tervek készítésében
felismerik és megfogalmazzák a társadalmi igényeket,
o a tervezési projekt készítéséhez szükséges, a tanulmányterv elkészítésével
kapcsolatos kutatási módszereket,
o az épületek tervezésével összefüggő szerkezettervezési építéstani és mérnöki
ismereteket,
o ismerik és felismerik az épületek funkcióinak megfelelő fizikai problémákat és
technológiákat, hogy azokban kényelmes és az időjárás elleni védelmet biztosító
belső feltételeket lehessen teremteni,
o a költségtényezők és az építési előírások korlátai között képesek kielégíteni a
felhasználók igényeit,
o azokat az iparágakat, szervezeteket, szabályokat és eljárásokat, amelyek szerepet
játszanak a tervezési koncepció megvalósításában, valamint a terveknek az átfogó
tervekbe történő integrálásában;
az ingatlanfejlesztési, ingatlangazdálkodási, ingatlan-értékesítési és egyéb szakmai és
módszertani ismereteket, és megfelelő szinten az ingatlanpiac(ok) és az azt meghatározó
jogi és gazdasági környezetet,
ingatlanfejlesztési stratégiák előkészítését, ingatlanfejlesztési tervek kidolgozását, a
projekt-megvalósítás koordinálását,
a projekt-menedzsment, ingatlan értékbecslés, döntéstámogatás, piacelemzés, marketing,
gazdasági és pénzügyi számítások, költség-haszon elemzések stratégiai tervezését, az
ingatlangazdálkodás (Facility Management), kockázatkezelés, minőség-irányítás,
kommunikáció módszereit,
a vezetéshez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket,
a számítógépes kommunikációt és elemzést,
a környezetvédelem, a minőségügy, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elve
és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi
szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- megfelelő elméleti, tudományos és oktatási tevékenység folytatására, vezetői poszt
betöltésére,
- gazdasági, pénzügyi, műszaki és technológiai döntések meghozatalára az
ingatlanfejlesztés területén,
- a szakterületen jelentkező problémák felismerésére és átfogó megoldására,
- adatforrások meghatározására, adatok gyűjtésére, feldolgozására, a kapott eredmények
értékelésére és ismertetésére,
- saját szakmai ismeretek önálló bővítésére, képességek fejlesztésére, új ismeretek
alkalmazására és a megszerzett tudás és tapasztalat átadására kollégák, beosztottak és
ügyfelek részére,
- hatékony együttműködésre más szakterületek (építészet, városépítészet, kert-és
tájtervezés, infrastruktúra-fejlesztés, közlekedéstervezés és logisztika,
intézményfejlesztés, szociológia és szociálpszichológia, stb.) szakembereivel, az
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együttműködés szervezésére, koordinációjára, eredmények fejlesztési folyamatba
integrálására,
a közösségi és egyéni, politikai, önkormányzati, intézményi és magánbefektetői
döntéshozókkal történő kommunikációra, hatékony együttműködésre és döntéseik
szakmailag megalapozott előkészítésére és támogatására,
az építési célú fejlesztések műszaki, gazdasági, intézményi és jogi problémák
felismerésére, azok kölcsönhatásban történő vizsgálatára, a döntések előkészítésére és
meghozatalának segítésére, valamint önálló irányító feladatok ellátására,
az ingatlanfejlesztési folyamatok szereplői közötti kommunikáció megteremtésére és az
együttműködés irányítására az erőforrások optimális felhasználásával, a kockázatok
megfelelő kezelésével a költség-, idő-, mennyiségi- és minőségi korlátok között,
a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
a tudományág szakmai ismereteinek, felmerülő új problémáinak, új jelenségeinek
feldolgozására, eredeti ötletek felvetésére,
a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére, az
ingatlanfejlesztés és az építész tervezés témakörében további szakismeretek elsajátítására;
építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok koordinálására,
vezetésre az építészeti területen,
műszaki, gazdasági komplex folyamatokban való részvételre a építészettel kapcsolatos
ingatlan kutatás-fejlesztés integrálásával, a minőségirányítási rendszerbe történő
bekapcsolódással,
jogszabályokban rögzített szakmai gyakorlat után, tervezői jogosultságra,
az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői
feladatok ellátására.

c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 10-20 kredit
természettudományos alapismeretek: matematikai statisztika, kockázatelemzés, épületfizika,
épületenergetika, 5-10 kredit
gazdasági és humán ismeretek: vállalatgazdaságtan, pénzügyi ismeretek, ingatlan marketing
ismerete, 5-10 kredit.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 26-32 kredit
ingatlanfejlesztés, építés beruházás lebonyolítása, építészeti programozás, építési projekt
menedzsment, ingatlanértékelés; komplex tervezés
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8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 47-55 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 22-30 kredit
városfejlesztés, szerkezetrekonstrukció, épületdiagnosztika, építés és ingatlanjog,
építéstechnológia, ingatlan marketing, 3D ingatlan-nyilvántartás, továbbá az ingatlan- szakma
és a Magyar Építész Kamara igényeinek, valamint a szakindítást kérő intézmények
hagyományainak megfelelő speciális szakmai ismeretek;
diplomamunka: 25 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A diplomafeladathoz kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 175 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből:
matematika, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, CAD:
legalább 20 kredit,
mikro-és makroökonómia, építési menedzsment, építési jogi ismeretek
filozófia; szociológia:
legalább 8 kredit,
építészettörténet, művészettörténet, építészetelmélet:
legalább 10 kredit,
statika, szilárdságtan, tartószerkezetek, szerkezettervezés, geotechnika:
legalább 28 kredit,
épületszerkezetek, építőanyagok, épületgépészet, épületfizika: legalább 40 kredit,
építéskivitelezés, -szervezés, építésgazdaságtan:
legalább 12 kredit,
szabadkézi rajz, mintázás-modellezés, tér- és színkompozíció: legalább 12 kredit,
épülettervezés (elmélet,gyakorlat), településtervezés,
komplex tervezés, diplomatervezés:
legalább 45 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a legalább 145
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
40. TERVEZŐ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: tervező építészmérnöki (Architecture)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles tervező építészmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Architect
3. Képzési terület: műszaki
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4. Az előzményként elfogadott alapszakok megnevezése:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az építészmérnök alapképzési szak.
4.2. A 11. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok,
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 3 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-24 kredit;
6.2. A szak és a szakirány szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz, illetve szakirányhoz rendelhető kreditek száma a
diplomamunkával együtt: 40-55 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték:
25 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, és az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles tervező építészmérnökök képzése, akik képesek arra, hogy
ellássák az épített környezet alakításának valamennyi építészeti és építési feladatát,
képzettségüknek megfelelő elméleti és tudományos tevékenységet folytassanak, ellássák
szakterületükön az építésigazgatási és hatósági munkák irányítását. A külön jogszabályokban
előírt szakmai gyakorlat után tervezői jogosultságot kapjanak. A képzésben résztvevők
képessé válnak a szakra épülő DLA (egyedi esetekben a PhD) képzésben való részvételre.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az urbanisztika és az építészet megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretanyagát, ezek
közötti kölcsönös kapcsolatot,
- az EU 2005/36/EK irányelvek alapján elvárt általános és szakmai ismereteket:
o az építészettörténet és az építészeti elméletek, valamint a kapcsolódó művészeteket,
technológiákat és tudományokat,
o az építészettörténet és az építészeti elméletek, valamint a kapcsolódó művészeteket,
technológiákat és tudományokat,
o az építészeti tervezés minőségét befolyásoló képzőművészeteket,
o a településtervezés és a tervezés kapcsolatát, a tervezési munkához szükséges
képességeket elsajátítva,
o az emberek és az épületek, az épületek és a környezet közötti kapcsolatot, valamint
annak a szükségszerűségnek a megértését, hogy az épületeket és a közöttük lévő
teret az emberi igényekhez és mértékekhez kell igazítani,
o az építészmérnöki szakma és az építészmérnökök társadalmon belüli szerepét,
különösen a társadalmi tényezőket figyelembe vevő előzetes tervek készítésében
felismerik és megfogalmazzák a társadalmi igényeket,
o a tervezési projekt készítéséhez szükséges, a tanulmányterv elkészítésével
kapcsolatos kutatási módszereket,
o az épületek tervezésével összefüggő szerkezettervezési építéstani és mérnöki
ismereteket,
o ismerik és felismerik az épületek funkcióinak megfelelő fizikai problémákat és
technológiákat, hogy azokban kényelmes és az időjárás elleni védelmet biztosító
belső feltételeket lehessen teremteni,
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o azokat az iparágakat, szervezeteket, szabályokat és eljárásokat, amelyek szerepet
játszanak a tervezési koncepció megvalósításában, valamint a terveknek az átfogó
tervekbe történő integrálásában,
a költségtényezők és az építési előírások korlátai között képesek kielégíteni a felhasználók
igényeit,
a tervezési feladatok elvégzéséhez szükséges írásos dokumentumok megfogalmazását, a
tervezéshez szükséges vizsgálatok elvégzési módszereit,
a tradicionális ábrázolási készséget; rendelkeznek az építészeti rajz, modellezés,
prezentáció - mint kommunikációs képesség - birtoklásával,
az alapvető hardver és szoftver ismereteket, járatosak a számítógép és mérnöki programok
kezelésében, képesek legalább egy CAAD program felhasználói szintű alkalmazására,
az alapvető kommunikációs ismereteket, beleértve legalább egy idegen nyelven a műszaki
dokumentáció megértését is,
a vezetéshez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket,
a számítógépes kommunikációt és elemzést,
a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a település- és területrendezés, általában az épített környezet alakításának valamennyi
építészeti és építési feladatának ellátására, ezen belül épületek, épületegyüttesek építészeti
feladatainak elvégzésére, megtervezésére, megszervezésére,
- a kivitelezés irányítására és ellenőrzésére,
- műemlékvédelmi feladatok ellátására,
- képzettségüknek megfelelő elméleti, tudományos tevékenység folytatására,
szakterületükön az építésigazgatási és hatósági munkák ellátására, irányítására,
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására, eredeti ötletek felvetésére,
- a tudományág szakmai ismereteinek, felmerülő új problémáinak, új jelenségeinek
feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- műszaki, gazdasági komplex folyamatokban való részvételre az építészmérnöki kutatásfejlesztés integrálásával, a minőségirányítási rendszerbe történő bekapcsolódással,
- jogszabályokban rögzített szakmai gyakorlat után, tervezői jogosultságra.
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára.
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
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kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 15-24 kredit
természettudományos
alapismeretek:
épületszerkezeti,
statikai,
gépészeti,
ill.
építéskivitelezési ismeretekhez kapcsolódó alapismeretek, tervezéselméleti ismeretek, 5-10
kredit
gazdasági és humán ismeretek: EU ismeretek, nyelvi kommunikáció, művészettörténeti
ismeretek 10-14 kredit.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25-35 kredit
rajzi gyakorlatok, magas szintű, komplex tervezési és urbanisztikai ismeretek és gyakorlatok.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-55 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 20-30 kredit
belsőépítészeti, környezettervezési, vizuális kommunikációs, településtervezési, valamint
differenciált mérnöki speciális szakmai ismeretek és gyakorlatok;
diplomamunka: 25 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A diplomafeladathoz kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 175 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből:
matematika, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, CAD:
legalább 20 kredit,
mikro-és makroökonómia, építési menedzsment, építési jogi ismeretek
filozófia; szociológia:
legalább 8 kredit,
építészettörténet, művészettörténet, építészetelmélet:
legalább 15 kredit,
statika, szilárdságtan, tartószerkezetek, szerkezettervezés:
legalább 22 kredit,
épületszerkezetek, építőanyagok, épületgépészet, épületfizika: legalább 34 kredit,
építéskivitelezés, -szervezés, építésgazdaságtan:
legalább 10 kredit,
szabadkézi rajz, mintázás-modellezés, tér- és színkompozíció: legalább 12 kredit,
épülettervezés (elmélet,gyakorlat), településtervezés,
komplex tervezés, diplomatervezés:
legalább 54 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 145
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
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41. SZERKEZETTERVEZŐ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: szerkezettervező építészmérnöki (Architecture in
Construction Design)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles szerkezettervező építészmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Architect in Construction Design
3. Képzési terület: műszaki
4. Az előzményként elfogadott alapszakok megnevezése:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az építészmérnök alapképzési szak.
4.2. A 11. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok,
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 3 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 18-28 kredit;
6.2. A szak és a szakirány szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 18-28 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz, illetve szakirányhoz rendelhető kreditek száma a
diplomamunkával együtt: 47-55 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 25 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, és az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
Az MSc képzés célja olyan okleveles szerkezettervező építészmérnökök képzése, akik
képesek az épületek megvalósításával kapcsolatos szerkezettervezési problémák megoldására,
épületszerkezeti és tartószerkezeti tervek kidolgozására, a kivitelezés megszervezésére,
irányítására és ellenőrzésére, a szerkezettervezéshez kapcsolódó épület-fenntartási, - felújítási
és műemlékvédelmi feladatok ellátására. A képzésben résztvevők képessé válnak a szakra
épülő PhD képzésben való részvételre, a képzettségüknek megfelelő területen elméleti és
tudományos tevékenység folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az építészmérnöki szakmához kötött megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretanyagot,
- az EU 2005/36/EK irányelvek alapján elvárt általános és szakmai ismereteket:
o képesek a környezeti, humán, esztétikai és műszaki követelményeket is kielégítő
építészeti tervek elkészítésére,
o ismerik az építészettörténet és az építészeti elméletek, valamint a kapcsolódó
művészeteket, technológiákat és tudományokat,
o ismerik az építészeti tervezés minőségét befolyásoló képzőművészeteket,
o ismerik a településtervezés és a tervezés kapcsolatát, a tervezési munkához
szükséges képességeket elsajátítva,
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o ismerik az emberek és az épületek, az épületek és a környezet közötti kapcsolatot,
valamint annak a szükségszerűségnek a megértését, hogy az épületeket és a
közöttük lévő teret az emberi igényekhez és mértékekhez kell igazítani,
o ismerik az építészmérnöki szakma és az építészmérnökök társadalmon belüli
szerepét, különösen a társadalmi tényezőket figyelembe vevő előzetes tervek
készítésében felismerik és megfogalmazzák a társadalmi igényeket,
o ismerik a tervezési projekt készítéséhez szükséges, a tanulmányterv elkészítésével
kapcsolatos kutatási módszereket,
o az épületek tervezésével összefüggő szerkezettervezési építéstani és mérnöki
ismereteket
o ismerik és felismerik az épületek funkcióinak megfelelő fizikai problémákat és
technológiákat, hogy azokban kényelmes és az időjárás elleni védelmet biztosító
belső feltételeket lehessen teremteni,
o a költségtényezők és az építési előírások korlátai között képesek kielégíteni a
felhasználók igényeit
o ismerik azokat az iparágakat, szervezeteket, szabályokat és eljárásokat, amelyek
szerepet játszanak a tervezési koncepció megvalósításában, valamint a terveknek
az átfogó tervekbe történő integrálásában;
a szerkezettervezés szakmai és módszertani ismereteit,
az új technológiákat, építőanyagokat, alkalmazásuk és bevezetésük műszaki és gazdasági
lehetőségeit,
a vezetéshez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket,
a számítógépes kommunikációt és elemzést,
a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- szerkezettervezéshez kapcsolódó műszaki és technológiai döntések meghozatalára az
épületek tervezése és kivitelezése területén,
- az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, önálló munkára,
- a problémák felismerésére és megoldására a szakterületet átfogó gondolkodással,
adatforrások meghatározására, adatok gyűjtésére, feldolgozására, a kapott eredmények
értékelésére és ismertetésére,
- épületek szerkezettervezési problémáinak meghatározására, megoldására és a
megvalósítás koordinálására,
- kommunikációs stratégia kialakítására és kommunikációs feladatok ellátására szakmai és
nem szakmai közegben egyaránt,
- saját szakmai ismeretek önálló bővítésére, képességek fejlesztésére, új ismeretek
alkalmazására és a megszerzett tudás és tapasztalat átadására kollégái, beosztottai részére,
- hatékonyan együtt dolgozni más szakterületek (építészet, városépítészet, kert-és
tájtervezés, épületgépészet, infrastruktúra-fejlesztés, közlekedéstervezés és logisztika,
intézményfejlesztés, szociológia és szociálpszichológia stb.) szakembereivel, és a
munkája során képes az ő szempontjaikat az épület megvalósítása érdekében munkájába
integrálni, figyelembe venni,
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a közösségi és egyéni, politikai, önkormányzati, intézményi és magánbefektetői
döntéshozókkal történő kommunikációra, hatékony együttműködésre valamint döntéseik
szakmailag megalapozott előkészítésére és támogatására,
a tudományág szakmai ismereteinek, felmerülő új problémáinak, új jelenségeinek
feldolgozására, eredeti ötletek felvetésére,
a megszerzett tudás gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák
felhasználására,
a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozatalra,
következtetések levonására,
önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére, az építészeti
tervezés, az épületszerkezettan és tartószerkezettervezés témakörében további
szakismeretek elsajátítására,
építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok koordinálására,
vezetésre az építészeti területen,
műszaki, gazdasági komplex folyamatokban való részvételre a kutatás-fejlesztés
szerkezettervezésbe való integrálásával, a minőségirányítási rendszerbe történő
bekapcsolódással,
jogszabályokban rögzített szakmai gyakorlat után tervezői jogosultságra.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széleskörű műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
- együttműködő-készség, csoportmunkára való készség,
- vezetői készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 18-28 kredit
természettudományos
alapismeretek:
mérnöki
matematika,
numerikus
módszerek/valószínűségszámítás, adatbázis rendszerek, épületfizika és -kémia, mechanika,
12-18 kredit
gazdasági és humán ismeretek: EU ismeretek, angol nyelvi kommunikáció, mérnöki etika,
döntéstámogató módszerek, 6-10 kredit.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 18-28 kredit
tartószerkezet tervezés, épületszerkezet tervezés, komplex tervezés
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 47-55 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 22-30 kredit
Épületszerkezet tervezés területén: környezettudatos épületszerkezetek, szerkezet
rekonstrukció, faszerkezetek, energiatudatos épületgépészeti tervezés, vízszigetelések,
épületek tűzvédelme, üvegszerkezetek, épületfizika, épületakusztikai tervezés;
Tartószerkezet tervezés területén: különleges tartószerkezetek, véges-elem módszer,
dinamika, épületek tartószerkezeteinek rekonstrukciója, méretezés földrengésre, földművek,
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alapozás, talaj és szerkezet
betontechnológia;
diplomamunka: 25 kredit.

kölcsönhatása,

felújítások

geotechnikai

kérdései,

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A diplomafeladathoz kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 175 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből:
matematika, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, CAD:
legalább 20 kredit,
mikro-és makroökonómia, építési menedzsment, építési jogi ismeretek
filozófia; szociológia
legalább 8 kredit,
építészettörténet, művészettörténet, építészetelmélet:
legalább 10 kredit
statika, szilárdságtan, tartószerkezetek, szerkezettervezés, geotechnika:
legalább 32 kredit,
épületszerkezetek, építőanyagok, épületgépészet, épületfizika: legalább 40 kredit,
építéskivitelezés, -szervezés, építésgazdaságtan:
legalább 10 kredit,
szabadkézi rajz, mintázás-modellezés, tér- és színkompozíció: legalább 10 kredit,
épülettervezés (elmélet,gyakorlat), településtervezés,
komplex tervezés, diplomatervezés:
legalább 45 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 145
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
42. URBANISTA ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: urbanista építészmérnöki (Architecture in Urban
Design)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles urbanista építészmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Architect in Urban Design
3. Képzési terület: műszaki
4. Az előzményként elfogadott alapszakok megnevezése:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az építészmérnök alapképzési szak.
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4.2. A 11. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok,
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 3 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit;
6.2. A szak és a szakirány szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 28-36 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz, illetve szakirányhoz rendelhető kreditek száma a
diplomamunkával együtt: 43-55 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték:
25 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, és az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles urbanista építészmérnökök képzése, akik képesek arra, hogy
ellássák a településrendezés, általában az épített környezet alakításának valamennyi feladatát,
elvégezzék épületek, épületegyüttesek építészeti- és szerkezettervezését, szervezzék,
irányítsák és ellenőrizzék ezek építését. Képesek legyenek településfejlesztési koncepciók
kidolgozására, települések, településrészek rendezésére, környezet alakítására, értékvédelmi
feladatok, építésigazgatási és hatósági munkák ellátására, irányítására. A külön
jogszabályokban előírt szakmai gyakorlat után különféle szakterületekre – építész tervezői,
településtervezői - szóló tervezői jogosultságot kapjanak. A képzésben résztvevők képessé
válnak a szakra épülő PhD és DLA képzésben való részvételre.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az urbanisztika és az építészet megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretanyagát, ezek
közötti kölcsönös kapcsolatot,
- az EU 2005/36/EK irányelvek alapján elvárt általános és szakmai ismereteket:
o ismerik az építészettörténet és az építészeti elméletek, valamint a kapcsolódó
művészeteket, technológiákat és tudományokat,
o ismerik az építészettörténet és az építészeti elméletek, valamint a kapcsolódó
művészeteket, technológiákat és tudományokat,
o ismerik az építészeti tervezés minőségét befolyásoló képzőművészeteket,
o ismerik a településtervezés és a tervezés kapcsolatát, a tervezési munkához
szükséges képességeket elsajátítva,
o ismerik az emberek és az épületek, az épületek és a környezet közötti kapcsolatot,
valamint annak a szükségszerűségnek a megértését, hogy az épületeket és a
közöttük lévő teret az emberi igényekhez és mértékekhez kell igazítani,
o ismerik az építészmérnöki szakma és az építészmérnökök társadalmon belüli
szerepét, különösen a társadalmi tényezőket figyelembe vevő előzetes tervek
készítésében felismerik és megfogalmazzák a társadalmi igényeket,
o ismerik a tervezési projekt készítéséhez szükséges, a tanulmányterv elkészítésével
kapcsolatos kutatási módszereket,
o az épületek tervezésével összefüggő szerkezettervezési építéstani és mérnöki
ismereteket,
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o ismerik és felismerik az épületek funkcióinak megfelelő fizikai problémákat és
technológiákat, hogy azokban kényelmes és az időjárás elleni védelmet biztosító
belső feltételeket lehessen teremteni,
o ismerik azokat az iparágakat, szervezeteket, szabályokat és eljárásokat, amelyek
szerepet játszanak a tervezési koncepció megvalósításában, valamint a terveknek
az átfogó tervekbe történő integrálásában;
a költségtényezők és az építési előírások korlátai között képesek kielégíteni a felhasználók
igényeit,
a vezetéshez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket,
térképek és tervrajzok értelmezését, a számítógépes kommunikációt és elemzést,
a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő
esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és
gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a településrendezés, valamint általában az épített környezet alakításának valamennyi
építészeti és építési feladatának ellátására,
- a településtervezés feladatainak elvégzésére, megszervezésére a kivitelezés irányítására és
ellenőrzésére, épületfenntartási és -felújítási feladatok ellátására,
- képzettségüknek megfelelő elméleti, tudományos és oktatási tevékenység folytatására,
szakterületükön az építésigazgatási és hatósági munkák ellátására, irányítására,
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
- a tudományág szakmai ismereteinek, felmerülő új problémáinak, új jelenségeinek
feldolgozására, eredeti ötletek felvetésére,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- műszaki, gazdasági komplex folyamatokban való részvételre,
- a építészmérnöki kutatás-fejlesztés integrálására,
- a minőségirányítási rendszerbe történő bekapcsolódásra,
- jogszabályokban rögzített szakmai gyakorlat után, tervezői jogosultságra.
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására,
- eszköz jellegű: megismerő készség, középfokú idegennyelv-ismeret, vizuális
kifejezőkészség, probléma-megoldó és döntési készség, kommunikációs készség, alapos
szakmai ismeretek, analitikus és szintetizáló gondolkodásmód, tervezői készség,
tárgyalókészség;
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személyes: fejlett térlátás, kreativitás, koncepcióalkotás képessége, együttműködési és
kommunikációs készség, csapatmunka irányítására, koordinálására való készség, önálló
munkavégzés, szakmai felelősségvállalás, alkalmasság a különböző szakterületeket
összefogó [team] munkákban való részvételre, társszakmákkal és társadalmi
szervezetekkel való együttműködésre való készség;
módszertani: rendszerező és értékelő gondolkodás, szervező és irányító szerep
felvállalása, vezetői rátermettség, szakismeretek átadására motiváltság, döntéshozatali
önállóság, nyitottság, a gyakorlat és az elmélet összekapcsolásának készsége, új
helyzetekhez való alkalmazkodás készsége, minőség iránti elkötelezettség, kritikai és
önkritikai gondolkodás, vállalkozókészség, ötletgazdagság, rugalmasság, intuíció és
módszeresség.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 10-20 kredit
természettudományos
alapismeretek:
épületszerkezetistatikaiépítéskivitelezési
alapismeretek, tervezéselméleti ismeretek, 5-8 kredit
gazdasági és humán ismeretek: EU ismeretek, vizuális kommunikáció, művészettörténet
ingatlan marketing ismerete, 5-12 kredit.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 28-36 kredit
urbanisztika, városépítés történet, modern és kortárs városépítészet, településkutatás, komplex
tervezés
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 43-55 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 18-30 kredit
környezettervezés, településtervezés, magyar települések, városszociológia, város és kultúra,
építési és ingatlanjog;
diplomamunka: 25 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A diplomafeladathoz kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 175 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből:
matematika, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, CAD:
legalább 20 kredit
mikro-és makroökonómia, építési menedzsment, építési jogi ismeretek
filozófia; szociológia:
legalább 8 kredit,
építészettörténet, művészettörténet, építészetelmélet:
legalább 15 kredit,
statika, szilárdságtan, tartószerkezetek, szerkezettervezés:
legalább 22 kredit,
épületszerkezetek, építőanyagok, épületgépészet, épületfizika: legalább 34 kredit,
építéskivitelezés, -szervezés, építésgazdaságtan:
legalább 10 kredit,
szabadkézi rajz, mintázás-modellezés, tér- és színkompozíció:
legalább 12 kredit
épülettervezés (elmélet,gyakorlat), településtervezés,
komplex tervezés, diplomatervezés:
legalább 54 kredit.
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A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 145
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
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IV. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET
1. AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: agrármérnöki (Agricultural Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles agrármérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Engineer
3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki alapképzési
szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki,
állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki,
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, élelmiszermérnöki,
vadgazda mérnöki szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15 – 28 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 39 – 56 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: minimálisan 15 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles agrármérnökök képzése, akik képesek a mesterszakon
elsajátított mezőgazdasági, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági
alapismeretek szintetizáló alkalmazására az agrártudományok területén. A végzettek
alkalmasak a szakterületen folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra, valamint
doktori képzésben és szakirányú továbbképzésben történő részvételre.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- növénytudományi, állattudományi, gazdasági és humán, valamint környezeti és
minőségbiztosítási ismeretek,
- a szakma gyakorlásához szükséges természettudományi, műszaki, technológiai,
társadalomtudományi és gazdasági ismeretek,
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a mezőgazdasági termeléssel, technológiákkal, az élelmiszer-alapanyag előállítással
kapcsolatos ismeretek,
a növénytermesztés, állattenyésztés és az élelmiszeralapanyag–előállítás etikai
vonatkozásai,
a fenntartható gazdálkodás és minőségbiztosítás, valamint a vidékfejlesztés alapelveinek
ismeretei;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az agrárgazdaságban és a kapcsolódó területeken zajló termelő folyamatok, illetve
minőségbiztosítási vagy mérnöki szolgáltatás irányítási feladatainak ellátására és azok
felügyeletére,
- az agrártudományokon belül választott, speciális terület alkotó művelésére, az ok-okozati
összefüggések felismerésére, felhasználására és továbbfejlesztésére,
- a szakterület problémáinak felismerésére, érdemi és használható megoldások
kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
- az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra,
- pályázati tevékenység menedzselésére,
- termelési folyamatok végrehajtására, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények
gyakorlati megvalósítására,
- környezetvédelmi előírások betartására és érvényesítésére;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- problémafelismerő és -megoldó képesség,
- kreativitás,
- környezettel szembeni érzékenység,
- környezetvédelmi előírások betartása,
- mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek és
készségek,
- szakmai felelősségtudat,
- szakmai továbbképzés iránti igény,
- alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok
ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök (15-28 kredit):
természettudományos
és
mérnöki
alapismeretek:
termelésélettan,
alkalmazott
növényfiziológia, alkalmazott biokémia, alkalmazott genetika, alkalmazott talajtan.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 39-56 kredit:
növénytudományi ismeretek: integrált szántóföldi növénytermesztés, integrált kertészeti
termesztés, növényi biotechnológia, tápanyag-gazdálkodás és öntözéses gazdálkodás,
termelésszervezés;
állattudományi ismeretek: populációgenetika és szaporításbiológia, tenyésztésszervezés,
takarmánygazdálkodás, állati termékminősítés;
gazdasági és humán ismeretek: marketing, ágazati ökonómia, vállalkozás- és project
menedzsment, vezetési ismeretek;
környezet és minőségbiztosítási ismeretek: minőségbiztosítás, környezet- és tájgazdálkodás.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 15 kredit
kommunikáció, logisztika, kutatásmódszertan, idegen nyelven szakmai kommunikációs
készség;
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diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi, műszaki,
társadalomtudományi, valamint növénytermesztési, állattenyésztési, gazdasági ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény
előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.
2. ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS –MINŐSÉGI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI
SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (Food
Safety and Quality Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Food Safety and Quality Engineer
3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
- agrár képzési területről: élelmiszermérnöki, mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakok,
valamint állatorvosi egységes, osztatlan szak;
- műszaki képzési területről: biomérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető szakok:
- agrár képzési területről: környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki,
állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági- és élelmiszeripari gépészmérnöki
alapképzési szakok;
- műszaki képzési területről: vegyészmérnöki, környezetmérnöki alapképzési szakok;
- természettudományi képzési területről: biológia, kémia alapképzési szakok;
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orvos- és egészségtudományi képzési területről: egységes, osztatlan orvos szak, ápolás és
betegellátás alapképzési szak dietetikus szakirány.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
-

5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 22 – 26 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 22 – 28 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 – 38 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnökök képzése, akik
mikrobiológiai, molekuláris biológiai, toxikológiai, analitikai ismereteik birtokában
hatékonyan tudják felügyelni és ellenőrizni a biztonságos és kiváló minőségű, az emberi
táplálkozásra minden tekintetben alkalmas élelmiszer–előállítás folyamatát és forgalmazását.
A mesterszakon elsajátított ismeretek alapján a végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- műszeres analitikai ismeretek
- élelmiszer toxikológiai ismeretek
- mikrobiológiai, higiéniai és epidemiológiai ismeretek
- táplálkozástudományi ismeretek
- minőségügyi ismeretek
- élelmiszer-biztonsági kockázatelemzés
- élelmiszeripari alapanyagok és feldolgozás-technológiák minőségi és biztonsági
vonatkozásai
- élelmiszer-logisztika és forgalmazás minőségi és biztonsági vonatkozásai
- biotechnológia biztonsági, etikai és szabályozási kérdései
- élelmiszer-gazdaságtani ismeretek
- élelmiszer-minőségügy és -biztonság államigazgatási és jogi szabályozási vonatkozásai;
- az élelmiszerbiztonság hazai és nemzetközi hatósági intézményrendszere;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az élelmiszerbiztonság és -minőség szakterületén az ismeretanyag alkalmazására és a
megszerzett tudás birtokában a szakterület speciális feladatainak biztonságos megoldására,
- az élelmiszer-mikrobiológia és -higiénia, a műszeres analitika, az élelmiszer toxikológia
és a táplálkozás-élettan területeken megszerzett tudásuk alkalmazására,
- az élelmiszerminőségi és biztonsági rendszerek működtetésére,
- megfelelő minőségű növényi és állati eredetű élelmiszeripari alapanyagok és termékek
biztonságos előállítására,
- az élelmiszerbiztonságot veszélyeztető fizikai, kémiai és biológiai tényezők gyors
felismerésére és azok menedzselésére,
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-

az élelmiszerbiztonság területén vezetői munkakörök betöltésére, szakértői és
szaktanácsadási feladatok ellátására hazai és nemzetközi szervezetekben vállalati,
kutatóintézeti és szakigazgatási szinten;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- önálló munkavégzés,
- szakmai véleményalkotás,
- kutatási, tervezési és menedzselési képesség,
- kreativitás,
- hatékony problémamegoldó készség,
- információ-felhasználási és -elemző készség,
- jó szervező és koordináló készség,
- képesség és készség a tudomány eszköztárával problémák felismerésére és megoldására,
- motiváltság az ismeretanyag folyamatos bővítésére, az új ismeretek alkalmazására, az
élelmiszerbiztonsági szemlélet fejlesztése érdekében,
- alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok
ellátása.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök 22-26 kredit:
méréselméleti és kísérlettervezési alapismeretek, műszeres analitikai módszerek
(spektroszkópia, elválasztás-technika), táplálkozási ismeretek, minőség és biztonság
élelmiszertechnológiai vonatkozásai, gazdálkodástudományi ismeretek;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 22-28 kredit:
alapanyagok és élelmiszerek toxikológiája, élelmiszerminőség és -biztonság mikrobiológia
vonatkozásai, minőségirányítás, minőségmenedzsment, minőségbiztosítási rendszerek,
élelmiszerminőség és -biztonság jogi szabályozása, az élelmiszerekkel szembeni fogyasztói
elvárások és fogyasztóvédelelem, innovációs menedzsment
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 30-38 kredit:
minőségügyi rendszerek auditálása, mérések minőségbiztosítása, élelmiszerbiztonsági
kockázatelemzés, nyomonkövetés az élelmiszerláncban, analitikai gyorsmódszerek, kapcsolt
analitikai rendszerek, molekuláris biológia, mikrobiológiai gyorsmódszerek, a géntechnológia
és új élelmiszerek kockázatai, etikai és jogi kérdéseik, élelmiszer-logisztika és környezeti
biztonság;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudomány, gazdaság- és
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társadalomtudomány tárgykörök (15-25 kredit) matematika, informatika, biometria, fizika,
elektrotechnika, kémiai és biokémia, általános mikrobiológia, közgazdaságtan; szakmai
törzsanyag tárgykörök (45-65 kredit): méréstechnika, automatizálás, mérnöki műveletek,
analitika, élelmiszerkémia, alkalmazott mikrobiológia, higiénia, élelmiszer technológiák,
alapanyag-ismeret, jogi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény
előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.
3. ÉLELMISZERMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: élelmiszermérnöki (Food Science and Technology
Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles élelmiszermérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Food Science and Technology
Engineer
3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
- agrár képzési területről: élelmiszermérnöki alapképzési szak;
- műszaki képzési területről: biomérnöki és vegyészmérnöki alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok:
- agrár képzési területről: mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki,
növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági- és
élelmiszeripari gépészmérnöki szakok;
- műszaki képzési területről: környezetmérnöki szak;
- természettudományi képzési területről: biológia, fizika, kémia szakok;
- orvos- és egészségtudományi képzési területről: ápolás és betegellátás alapképzési szak
dietetikus szakirány.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 16 – 24 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 22 – 30 kredit;
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6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 34 – 42 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles élelmiszermérnökök képzése, akik ismerik és alkalmazzák a
szakterület legújabb tudományos eredményeit, tájékozottak a természettudományi és műszaki
tudományi területeken. A végzettek képesek megszerzett szakmai tudásuk alkotó
alkalmazására a különböző élelmiszeripari ágazatokban. A mesterszakon elsajátított ismeretek
birtokában alkalmasak tanulmányaik szakirányú továbbképzés, illetve doktori képzés
keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- élelmiszeripari nyersanyagokban és az élelmiszerekben lejátszódó változások,
- élelmiszeripari folyamatok tervezése és irányítástechnikája,
- élelmiszeripari nyersanyagismeret,
- élelmiszer-feldolgozási, tárolási és csomagolási ismeretek,
- fermentációs és biokonverziós ismeretek,
- erjedésipari technológiai ismeretek,
- táplálkozástudományi és az élelmiszerfejlesztési ismeretek,
- logisztikai, arukezelési és áruforgalmazási ismeretek,
- élelmiszertechnológiai, élelmiszerbiztonsági és minőségügyi ismeretek,
- élelmiszeretikai ismeretek,
- informatikai, valamint tudományos kutatási és fejlesztési ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói munkakörök betöltésére,
- kutatási és fejlesztési programok, projektek kidolgozására és menedzselésére
- élelmiszeripari folyamatok koordinációjára,
- az élelmiszeripari vertikumban és a kapcsolódó területeken vezetési feladatok ellátására
- az ismeretek átadására az oktatás és a szaktanácsadás területén;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- képesség és készség a tudomány eszköztárával problémák felismerésére és megoldására,
- a szakterülethez kapcsolódó fejlesztési munkák kritikus értékelése,
- fejlesztői és tervezői szemlélet,
- koordinációs képesség,
- motiváltság az ismeretanyag bővítésére, az új ismeretek alkalmazására, az
élelmiszerbiztonsági és -minőségi szemlélet fejlesztése érdekében, – munkaterv és
program készítésének és végrehajtásának képessége,
- önálló munkavégzésre való alkalmasság,
- kreativitás,
- szakmai véleményalkotás és annak hatékony kommunikálása,
- információ felhasználási és elemző képesség,
- környezettudatos magatartás,
- a környezetvédelmi előírások betartatása,
- szakmai felelősségtudat,
- alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok
ellátására.
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök 16-24 kredit:
fizikai-kémia, élelmiszer enzimológia, táplálkozástudomány, méréselmélet és kísérlettervezés,
élelmiszeripari transzportfolyamatok, minőségirányítás.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 22-30 kredit:
élelmiszerbiztonsági
kockázatelemzés,
élelmiszertechnológia
és
termékfejlesztés,
üzemtelepítés, műszeres analízis, folyamatirányítás, környezetgazdálkodás, táplálkozástudományi ismeretek;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 34-42 kredit:
biotechnológiai ismeretek, biomérnöki ismeretek, alkoholos erjedési folyamatok elmélete és
gyakorlata, környezetvédelmi és membrán műveletek, informatika és folyamatszabályozás,
áruismeret, árukezelés, tárolás, beszerzési logisztika, növényi és állati alapanyagok
feldolgozási technológiái, tartósítási technológiák, alapanyagok transzformációi, feldolgozástechnológiák tervezése, kertészeti és mezőgazdasági termékek speciális feldolgozása,
élelmiszeradalékok funkciói és alkalmazásuk, pályázatírási technológiák, technológiai
innováció;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi
tanulmányai
szerint
az
alábbi
ismeretkörökben:
természet-,
gazdaságés
társadalomtudományi modul (20-35 kredit): matematikai és informatikai ismeretek, fizikai
ismeretek, kémiai ismeretek, mikrobiológiai ismeretek, gazdaságtani ismeretek; szakmai
törzsmodul (40-60 kredit): élelmiszerkémia, analitika, minőség és biztonság, műszaki
ismeretek, élelmiszertechnológiai ismeretek, alapanyag-ismeret.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény
előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.
4. KERTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: kertészmérnöki (Horticultural Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
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végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
szakképzettség: okleveles kertészmérnök
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Horticultural Engineer

3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kertészmérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki,
mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki,
erdőmérnöki, biológia, informatikus és szakigazgatási mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20 – 26 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40 – 56 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 8 – 16 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles kertészmérnökök képzése, akik ismerik, és készség szintjén
használják a tudomány és a kertészeti gyakorlat legújabb eredményeit, tájékozottak a szakma
műveléséhez szükséges alap- és társadalomtudományokban, a kertészeti ágazatban és az
ahhoz kapcsolódó társágazatokban. A mesterszakon megszerezhető ismeretek elsajátításának
további célja, hogy a képzés Európában széles körben felhasználható tudást adjon e speciális
mezőgazdasági szakterület művelőinek. A végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori, illetve
szakirányú továbbképzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- növényföldrajzi, ökológiai és természetvédelmi,
- ökonómbotanikai,
- növényélettani és molekuláris genetikai,
- szaporodás és szaporításbiológiai,
- kertészet- és agrártörténeti,
- kertészeti üzemtani,
- jogi és közgazdasági,
- gyógynövénytani,
- faiskolai,
- gyümölcsészeti,
- szőlészeti-borászati,
- zöldségtermesztési,
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dísznövény és dendrológiai,
növényvédelmi ismeretek;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a kertészettudomány szakterületén a korszerű gyakorlati módszerek és megoldások,
valamint a fontosabb kutatási irányok és metodikák alkalmazására, irányítói munkakör
betöltésére, valamint önálló kutatás-fejlesztési feladatok megoldására,
- a kertészeti növényekkel kapcsolatos interdiszciplináris komplex ismeretek kreatív
alkalmazására hazai, illetve európai uniós környezetben a termesztés és a fenntartható
környezetrendszerek és a természetvédelem területén,
- kutatási és fejlesztési programok, projektek kidolgozására és menedzselésére,
- az ismeretek átadására az oktatás és a szaktanácsadás területén,
- a kertészeti termelés, a kutatásfejlesztés és a szaktanácsadás koordinációjára,
- a kertészeti vertikumban és a kapcsolódó szakterületeken vezetési feladatok ellátására a
természettudományi, környezet- és természetvédelmi, technológiai és gazdasági
szempontok együttes figyelembevételével,
- önálló kutatás végzésére a természettudomány és az agrártudomány területén;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- képesség és készség a tudomány eszköztárával megoldható problémák felismerésére, a
problémák megoldási módjának meghatározására,
- a szakterülethez kapcsolódó tudományos munkák kritikus értékelése,
- magas szintű információ–feldolgozási és vitakészség,
- fejlesztői és tervezői szemlélet,
- koordinációs képesség,
- motiváltság az ismeretanyag folyamatos bővítésére, az új ismeretek alkalmazására, az
ökológiai szemlélet fejlesztésére,
- munkaterv és program készítésének és végrehajtásának képessége,
- önálló munkavégzésre való alkalmasság,
- kreativitás,
- szakmai véleményalkotás és annak hatékony kommunikálása,
- információ felhasználási és elemző képesség,
- környezettudatos magatartás,
- a környezetvédelmi előírások betartatása,
- természet– és élőhelyvédelem iránti fogékonyság,
- szakmai felelősségtudat,
- alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok
ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök 20-25 kredit:
természeti erőforrások, növényföldrajz-ökológia és természetvédelem, informatikai
rendszerek, növényélettani és molekuláris genetikai ismeretek, a kertészeti növényvédelem
biológiai alapjai, szaporításbiológia;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 40-56 kredit:
a kertészet kultúrtörténete, a kertészet üzemgazdaságtani és agrárjogi vonatkozásai,
gyógynövények kémiai diverzitása, a szőlőtermesztés biológiai és fitotechnikai ismeretei,
borászati szakismeretek, gyümölcsfajták komplex értékelése és használata, talajnélküli
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zöldségtermesztés, dísznövények növekedésszabályozása, szaktanácsadás, műszaki
szakismeretek;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 8-16 kredit:
gyümölcsök és zöldségek táplálkozásbiológiai szerepe, speciális szőlészeti és borászati
témakörök, ökonómbotanika, különleges kertészeti fajok termesztése, kísérletelemzési és
értékelési módszerek, speciális minőségbiztosítási ismeretek;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek (20-30 kredit),
természeti erőforrások alapképzési ismeretek (8-14 kredit), mezőgazdasági ismeretek (20-30
kredit), gazdasági és gazdálkodási ismeretek (12-20 kredit).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény
előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.
5. MEZŐGAZDASÁGI BIOTECHNOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: mezőgazdasági biotechnológus (Agricultural
Biotechnology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles mezőgazdasági biotechnológus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Biotechnologist
- választható szakirányok: növényi biotechnológia, állati biotechnológia (Agricultural
Plant Biotechnology, Agricultural Animal Biotechnology)
3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki alapképzési
szak;
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növényi biotechnológia szakiránynál: kertészmérnöki és növénytermesztő mérnöki
alapképzési szakok;
- állati biotechnológia szakiránynál: állattenyésztő mérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok:
- agrár képzési területről: erdőmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vadgazda
mérnöki, kertészmérnöki és növénytermesztő mérnöki (állati biotechnológia szakirány
választása esetén), állattenyésztő mérnöki (növényi biotechnológia szakirány választása
esetén);
- műszaki képzési területről: környezetmérnöki szak;
- természettudományi képzési területről: biológia szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
-

5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20 – 24 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20 – 30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 32 – 42 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles mezőgazdasági biotechnológus mérnökök képzése, akik
felkészültek a biokémia, mikrobiológia, élettan, a klasszikus és molekuláris genetika és
transzgénikus nemesítés, a szaporodásbiológia és szaporításbiológia területén, valamint
ismerik és alkalmazzák ezek laboratóriumi gyakorlatát. Elméleti tudásuk, vezetési-szervezési
és kommunikációs ismereteik birtokában alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói,
illetve vezetői munkakörök betöltésére, tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a biotechnológia, genomika és géntechnológia különböző területeinek elméleti és speciális
gyakorlati ismeretei,
- a mezőgazdaság biológiai alapjait jelentő termesztett növény és tenyésztett állatfajokkal
kapcsolatos
genomikai,
molekuláris
biológiai,
genetikai,
biotechnológiai,
szaporodásbiológiai, géntechnológiai, molekuláris nemesítési ismeretek,
- az in vitro és in vivo reprodukciós technikák ismerete;
- a mezőgazdasági biotechnológia és géntechnológia molekuláris módszereinek ismerete,
- a mezőgazdasági biotechnológiához és géntechnológiához kapcsolódó jogi és
közgazdasági ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- korszerű biotechnológiai eljárások alkalmazására, génmanipuláció elvégzésére, illetve
fejlesztőmérnöki és felelős szakmai feladatok ellátására,
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biotechnológiai kutatások elvégzésére, ismereteik továbbfejlesztésére, a legújabb
biotechnológiai módszerek növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési alkalmazására
és a gyakorlati bevezetés irányítására,
az államigazgatásban, különböző nemzetközi szervezetekben, agrárkamarában,
mezőgazdasági szövetkezetekben stb. biotechnológus szakértői és szaktanácsadói
munkakörök ellátására,
a szakterület problémáinak felismerésére, érdemi és használható megoldások
kidolgozására, tervezési–fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
mérnöki készséget megkövetelő kutatási és fejlesztési programok, projektek és pályázatok
összeállítására, kivitelezésére;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- önálló munkavégzésre való alkalmasság,
- kreativitás,
- szakmai véleményalkotás, tervezési fejlesztési és menedzselési alkalmasság,
- hatékony problémamegoldó képesség,
- információ felhasználási és elemző képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- a környezetvédelmi és természetvédelmi előírások betartása,
- szakmai felelősségtudat,
- alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok
ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök 20-24 kredit:
szerves kémia, biokémia, elválasztástechnika, klasszikus genetika, molekuláris genetika,
genomika, anyagcsere-élettan, sejtnövekedés és fejlődésélettan, szaporodás- és
szaporításbiológia.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 20-30 kredit:
molekuláris markerezési technikák, strukturális és funkcionális genomikai módszerek
elmélete, gyakorlata és mezőgazdasági alkalmazása, génizolálás, klónozás, vektorépítés,
molekuláris transzformáció, géntranszfer, ökológiai és gazdasági rizikótényezők,
koegzisztencia, GMO politika, a biotechnológia törvényi szabályozása, biotechnológiai
termékek marketingje.
8.3 A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 32-40 kredit:
növényi biotechnológia: növényi molekuláris biológia és molekuláris nemesítés, sejt és
szövettenyésztés, mikroszaporítás, géntechnológia és transzgénikus növények, növényfajták
előállítása, a növényi biotechnológia gyakorlati alkalmazása és rizikótényezői;
állati biotechnológia: molekuláris sejtbiológia és –genetika alapjai, molekuláris
állatnemesítés, géntechnológia és transzgénikus állatok és állatfajták előállítása, alkalmazott
állati biotechnológiák, asszisztált reproduktív technológiák gyakorlati alkalmazás etikai és
jogi ismeretei;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
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10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek modul 30-50
kredit, mezőgazdasági ismeretek modul 24-34 kredit, gazdasági és társadalomtudományi
ismeretek modul 6-12 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény
előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.
6. NÖVÉNYORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: növényorvosi (Plant Protection)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles növényorvos
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Plant Protection
3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki,
növénytermesztő mérnöki, kertészmérnöki, erdőmérnöki, valamint környezetgazdálkodási
agrármérnöki alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: biológia, kémia, vegyészmérnöki, informatikus és szakigazgatási
agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, állattenyésztő mérnöki,
természetvédelmi mérnöki szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 14 – 18 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 36 – 44 kredit;
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6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: minimálisan 22 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles növényorvosok képzése, akik ismerik a növények
termesztésével és védelmével, az egészséges élelmiszerek és takarmányok előállításával és
minőségük biztosításával kapcsolatos rendszabályokat, folyamatokat; továbbá a növények
termesztésének kockázatait, károsítóit, a védelemhez használt növényvédő szerek,
vegyületeinek hatásmechanizmusát, munka- és élelmiszerhigiénés, valamint munkavédelmi
előírásait, azok környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Képesek az agrártudomány
területén, a képzés során elsajátított mezőgazdasági, növényvédelmi, természettudományi,
műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alapismeretek szintetizáló alkalmazására. Cél
továbbá a tudományos, doktori és szakirányú továbbképzésben történő részvételre.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- növénytani, kémiai, ökológiai, molekuláris biológiai, agro-zoológiai, növénykórtani,
herbológiai és növénytermesztési ismeretek,
- a szakma gyakorlásához szükséges természettudományi, gazdálkodási, kereskedelmi,
tájvédelmi és vidékfejlesztési, vállalkozási, szakigazgatási és menedzsment ismeretek,
- növényvédelmi géptani, ökonómiai ismeretek,
- műszaki, technológiai ismeretek,
- növény-biotechnológiai, rezisztenciabiológiai, diagnosztikai ismeretek,
- szaktanácsadás és döntéstámogató rendszerek működésének ismerete;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- növényi kártevők, illetve kórokozók diagnosztizálására, az ellenük való hatékony
védekezés megtervezésére, kivitelezésére, vezetésére,
- az államigazgatásban és a gyakorlatban hatósági, növényvédelmi karantén védekezés
irányító feladatainak ellátására,
- üzemi szintű növényvédelmi irányítói feladatok ellátására,
- járványok és gradációk előrejelzésére a kártétel létrejöttének megelőzésére, a növényt
károsító szervezetek időbeli felismerésére.
- növény-egészségügyi feladatok ellátására, hatások elemzésére,
- zárlati károsítók elleni karantén védekezés lefolytatására,
- környezetkímélő növényvédelmi eljárások kidolgozására és megvalósítására,
- új növényvédelmi módszerek adaptálására és továbbfejlesztésére,
- a környezet peszticid terhelését csökkentő növényvédelmi eljárások alkalmazására,
- ökológiai védekezésre,
- integrált növényvédelem megvalósítására,
- az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra,
- pályázati tevékenység menedzselésére,
- termelési folyamatok végrehajtására, ellenőrzésére, valamint kutatási feladatok
megvalósítására,
- környezetvédelmi előírások betartására és érvényesítésére;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- probléma felismerő és megoldó képesség, kreativitás,
- környezettel szembeni érzékenység,
- a környezetvédelmi előírások betartása,
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mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek és
készségek,
szakmai felelősségtudat,
szakmai továbbképzés iránti igény,
alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok
ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök: 14-18 kredit
- természettudományos alapismeretek: kémiai, molekuláris biológiai és biokémiai,
környezetvédelmi és toxikológiai, ökológiai ismeretek;
- közgazdasági és társadalomtudományi alapismeretek: gazdálkodási és kereskedelmi,
vidékfejlesztési és vállalkozási menedzsment ismeretek;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 36-44 kredit:
- természettudományi és műszaki ismeretek: növénykórtani, növényvédelmi entomológiai,
herbológia
és
gyomszabályozás,
alkalmazott
növénybiotechnológiai
és
rezisztenciabiológiai, szaktanácsadás és döntéstámogató rendszerek, műszaki,
informatikai ismeretek,
- növényvédelemtani ismeretek: diagnosztikai, növényvédelmi előrejelzés, járványtan,
integrált
(ökológiai,
biológiai)
növényvédelmi,
erdészeti
növényvédelmi,
növényvédelmi jogi és szakigazgatási ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 22-34 kredit:
növénykórtani ismeretek, növényvédelmi állattani, herbológiai, üzemi növényvédelem,
interdiszciplináris modul;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: növénytermesztés, kertészeti termesztés,
növényvédelem, állattenyésztés, gazdasági ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény
előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.
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7. TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: tájépítész mérnöki (Landscape Architecture)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles tájépítész mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Landscape Architect
3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: tájrendező és kertépítő mérnöki
alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok:
- agrár képzési területről: kertészmérnöki, földmérő és földrendező mérnöki, erdőmérnöki
szakok;
- műszaki képzési területről: építészmérnöki, építőmérnök (településüzemeltető szakirány)
szakok;
- természettudományi képzési területről: földrajz alapképzési szak;
- 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, illetve egyetemi szintű kertészmérnöki,
erdőmérnök, építészmérnök, építőmérnök szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 22 - 28 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 18 – 24 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 34-40 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles tájépítész mérnökök képzése, akik a szakterület
hagyományaival és az európai tájépítészeti iskolák követelményeivel összhangban biztos
elméleti tudással, elemző és szintetizáló készséggel rendelkeznek. A mesterszakon végzett
tájépítész mérnökök megfelelő ökológiai alapokkal, építészeti, műszaki, valamint társadalomés gazdaságtudományi ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy a település és a táj, a régió és a
kistérség fejlesztése során a fenntarthatóság elvét képviseljék. A mesterszakon elsajátított
ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik szakirányú továbbképzés, illetve doktori
képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
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tájökológiai, növényföldrajzi,
dendrológiai,
művészettörténeti és környezetesztétikai,
kert és szabadtér-építészeti,
táj- és természetvédelmi,
tájrendezési, táj- és településtervezési, területfejlesztési,
tervezésgrafikai és vizuális prezentációs,
gazdasági és közigazgatási ismeretek;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- különböző szintű és jellegű tájépítészeti tervek, települési és területrendezési tervek,
tájvédelmi és természetvédelmi tervek, kert- és szabadtér-építészeti tervek önálló
elkészítésére,
- nemzetközi környezetben való munkavégzésre, idegen nyelven szakmai tárgyaláson való
részvételre,
- munkaterv és program készítésére és végrehajtására, tervezői, fejlesztői feladatok
ellátására,
- a tájépítészeti tervezés, szakirányítás, állami és önkormányzati igazgatás területén –
megfelelő gyakorlati idő után – vezetői, irányítói munkakörök betöltésére,
- a komplex természeti és kulturális rendszerek megértésére, a rész és egész viszonyának
értelmezésére,
- tájföldrajzi, növénytani, növényalkalmazási és ökológiai ismeretek alkalmazására,
- tájértékelési, zöldfelület-értékelési módszerek fejlesztésére,
- a tájépítészet kulturális jelentőségének ismerete alapján történeti elemzések, vizsgálatok
és értékelések készítésére,
- a kert- és szabadtértervezés társadalmi, ökológia, műszaki aspektusainak ismerete
birtokában azok kreatív módon való alkalmazására;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- integrált és holisztikus gondolkodásra való készség, rendszerszemlélet,
- kreativitás, tervezői, fejlesztői képesség,
- magas szintű vizuális látásmód és kifejezőkészség, szabadkézi és digitális (CAD, GIS)
rajzi képesség,
- jó megfigyelőkészség esztétikai, térbeli és időbeli szempontok alapján,
- tárgyalóképesség (idegen nyelven is),
- motiváltság az ismeretanyag folyamatos bővítésére, az új műszaki ismeretek
alkalmazására, az ökológiai szemlélet fejlesztésére,
- környezettudatos magatartás,
- alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok
ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök 22-28 kredit:
tájökológiai, növényföldrajzi, dendrológiai és informatikai, kortárs építészeti, közigazgatási és
jogi, művészettörténeti és környezetesztétikai, környezet-gazdaságtani és szociológiai
ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 18 - 24 kredit:
kert és szabadtér-építészeti ismeretek, tájrendezési, természetvédelmi, területfejlesztési,
tervezésgrafikai, erdészeti, kommunikáció és prezentációs technikai ismeretek.
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8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 34 - 40 kredit:
a választott témának megfelelő szakmai törzsanyag egyes részeinek bővebb elsajátítása
érdekében meghirdetett tantárgyak;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
természettudományi, gazdaság- és társadalomtudományi tárgykörök (20-35 kredit):
természetföldrajzi és földtani ismeretek, növénytani és ökológiai ismeretek, műszaki
alapismeretek, ábrázoló geometriai ismeretek, geodéziai és földnyilvántartási ismeretek,
általános és természetvédelmi jogi és igazgatási ismeretek, közgazdasági ismeretek; szakmai
tárgykörök (40-60 kredit): építészeti ismeretek, kertépítési ismeretek, út- és közműépítési
ismeretek, műszaki és szabadkézi rajzi ismeretek, dendrológiai ismeretek, táj- és
vidékfejlesztési ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, kertészeti és erdészeti ismeretek,
vízgazdálkodási ismeretek, gazdálkodás védett területeken, növény-, állat- és élőhelyvédelem, természetvédelmi biológia.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény
előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.
8. TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: természetvédelmi mérnöki (Nature Conservation
Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles természetvédelmi mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Nature Conservation Engineer
3. Képzési terület: agrár
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: természetvédelmi mérnöki
alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok:
- agrár képzési területről: környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő
mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, tájrendező- és kertépítő mérnöki,
mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki, erdőmérnöki alapképzési szakok;
- műszaki képzési területről: környezetmérnöki alapképzési szak;
- természettudományi képzési területről: biológia, földrajz, földtudományi, környezettan
alapképzési szakok, továbbá biológiatanár, biológus, földrajztanár, geográfus, geológus,
környezettan-tanári, környezettudományi, környezetvédelem- tanár főiskolai, illetve
egyetemi szintű szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15 - 22 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 – 42 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja okleveles természetvédelmi mérnökök képzése, akik képesek a
természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezésére, szervezésére és
irányítására. Megszerzett elméleti tudásuk alkalmazása során hatékonyan érvényesítik a
természetvédelmi elveket és előírásokat. A mesterszakon elsajátított ismeretek birtokában
alkalmasak tanulmányaik szakirányú továbbképzés, illetve doktori képzés keretében történő
folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- természetvédelmi és ökológiai,
- biodiverzitási és genetikai,
- tájtörténeti,
- környezetpolitikai és jogi ismeretek,
- természeti állapot felmérési, monitorozási és hatásismeretek,
- a globális környezeti rendszerek ismerete;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- természetvédelmi és ökológiai hatástanulmányok elkészítésére,
- természetvédelmi nevelésre,
- az ökológiai alapokon nyugvó természetvédelmi turizmus megszervezésére,
- a természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátására,
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állat- és növénykertek, vadasparkok, múzeumok és más bemutató intézményekben vezetői
feladatok ellátására,
ex situ génmegőrzési feladatok ellátására,
természetvédelmi, vad- és halgazdálkodási, vadászati, halászati és horgászati
szakigazgatási szervek és szakhatóságok szakirányú képzettséget igénylő munkaköreinek
betöltésére,
a természetvédelem jogszabályi előírásainak megfelelő tervezésére, irányítására, valamint
természetvédelmi szaktanácsadásra,
a természetvédelem területén tevékenykedő mezőgazdasági és erdőgazdasági
vállalkozások, valamint hazai és nemzetközi, nem kormányzati szerveknél szakirányú
képzettséget igénylő vezetői feladatok ellátására;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- önálló munkavégzésre való alkalmasság,
- konfliktuskezelés a vadgazdálkodás és egyéb más mezőgazdasági, valamint
természetvédelmi ágazatok között felmerülő problémák esetén,
- szakmai konzultációra való képesség a természetvédelmet érintő kérdésekben,
- kreativitás,
- szakmai véleményalkotás és annak hatékony kommunikálása,
- tervezési-fejlesztési és menedzselési alkalmasság,
- információ felhasználási és elemző képesség,
- környezettudatos magatartás,
- a környezetvédelmi, természetvédelmi előírások betartatása,
- természet- és élőhelyvédelem iránti fogékonyság,
- szakmai felelősségtudat,
- alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok
ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök 15-22 kredit:
biodiverzitás-monitorozás, monitoring távérzékeléssel, természetvédelmi genetika, táj- és
vegetációtörténet, bioetika, információkeresés és szaknyelv.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 30-42 kredit:
Magyarország és Európa védett természeti területei, természetvédelmi politika,
környezetpolitika, nemzetközi természetvédelmi jog, a természetvédelem nemzetközi helyzete
és története, természetvédelmi vagyongazdálkodás, természetvédelmi kezelési tervek
készítése, természeti állapotfelmérés és hatásvizsgálat, környezeti nevelés, globális környezeti
rendszerek működése.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 30 kredit:
a választott speciális területek megfelelő szakmai törzsanyag egyes részeinek bővebb
elsajátítása érdekében meghirdetett tantárgyak.
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
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10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
Természettudományi, gazdaság- és társadalomtudomány tárgykörök (15-25 kredit); szakmai
törzsanyag tárgykörök (45-65 kredit): természetvédelmi állattan és növénytan, biogeográfiai
és ökológiai ismeretek, gazdálkodás védett területeken, növény-, állat- és élőhelyvédelem,
természetvédelmi alapismeretek, természetvédelmi biológia.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény
előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.
9. VADGAZDA MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: vadgazda mérnöki (Wildlife Management
Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles vadgazda mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Wildlife Management Engineer
3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: vadgazda mérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető szakok: állattenyésztő mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, mezőgazdasági
mérnöki, erdőmérnöki, természetvédelmi mérnöki alapképzési szakok, valamint az állatorvos
egységes, osztatlan szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15 – 22 kredit;
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6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 32 – 39 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles vadgazda mérnökök képzése, akik szakterületük gyakorlati
műveléséhez és irányításához, illetve annak ellenőrzéséhez szükséges szakmai,
természettudományi, valamint – szakterületük gyakorlásához megfelelő – műszaki és
gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. A mesterszakon megszerzett ismeretek birtokában
képesek a szakterületen továbbképezni magukat és alkalmasak a doktori képzésben való
részvételre.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a vadgazdálkodás elméleti és gyakorlati ismeretei,
- ökológiai, genetikai és vadegészségügyi ismeretek,
- a vadbiológia elméleti és tudományos területein szerzett ismeretek,
- térinformatikai, monitoring-módszertani ismeretek,
- piaci és gazdálkodási ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- térinformatikai módszerek alkalmazására a vadgazdálkodás tervezésében,
- monitoring rendszer megtervezésére, üzemeltetésére és az eredmények kiértékelésére,
valamint a vadállomány és élőhelye állapotának folyamatos feltérképezésére,
- környezeti hatásvizsgálatok elvégzésére, a vadállomány tartásával járó környezeti
terhelések becslésére,
- a vadállomány kezelési módjainak értékelésére, annak a génkészletre gyakorolt esetleges
hatásának értékelésére,
- a vadbetegségek felismerésére és tevékeny részvételre azok leküzdésében,
- a vadgazdálkodásból származó termékek piacra vitelére,
- képesek szakmai konzultációra a vadgazdálkodást érintő kérdésekben,
- a vadgazdálkodási ágazatot a hazai jogszabályoknak, az európai uniós és egyéb
nemzetközi normáknak megfelelően tudják irányítani,
- pályázati tevékenység folytatására a vadállomány védelmével és annak a nagyközönség
számára történő bemutatására;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- önálló munkavégzésre való alkalmasság,
- konfliktuskezelés a vadgazdálkodás és egyéb más mezőgazdasági, valamint
természetvédelmi ágazatok között felmerülő problémák esetén,
- kreativitás,
- szakmai véleményalkotás, tervezési–fejlesztési és menedzselési alkalmasság,
- hatékony problémamegoldó képesség,
- információ felhasználási és elemző képesség,
- környezettudatos magatartás,
- a környezetvédelmi és természetvédelmi előírások betartása,
- természet- és élőhelyvédelem iránti fogékonyság,
- szakmai felelősségtudat,
- alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok
ellátására.
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök 15-22 kredit:
matematikai ismeretek; kommunikációs és vezetési ismeretek; vadbiológiai, populáció- és
viselkedésökológiai ismertek; európai uniós és nemzetközi szakmai ismeretek, nemzetközi és
hazai természetvédelmi jog;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 32-39 kredit:
vadbiológiai kutatások; monitoring és környezeti hatásvizsgálatok módszertana; ágazati
értékbecslés és kárbecslés módszertana; alkalmazott genetikai ismeretek; integrált apróvad,
nagyvad és élőhely gazdálkodás; természetvédelmi ismeretek; szakmapolitikai és nemzetközi
vadgazdálkodási kérdések; alkalmazott geodéziai, földnyilvántartási és térinformatikai
ismeretek; megelőzés, higiénia és gyógykezelés a vadtartásban; vadfeldolgozás; vadászati
turizmus, vendéglátás és marketing; pályázati technikák és projekt-menedzsment; szakmai
kultúra, etika és szakmatörténet.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 30 kredit:
a választott speciális területnek megfelelően a szakmai törzsanyag egyes részterületeinek
bővebb elsajátítása speciális kurzusok, egyéni feladatok és gyakorlatok, valamint
tanulmányutak formájában;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: ökológiai és genetikai alapismeretek,
vadászati állattan, vadállományok tervezése és szabályozása, élőhely-fejlesztés, vadászati
alapismeretek, kinológia, fegyvertan, zárttéri vadgazdálkodás, vadászati módok,
üzemgazdaságtan, trófeabírálat, vadbetegségek, műszaki alapismeretek, termőhely-ismerettan,
vadállományok tervezése és szabályozása, élőhely-fejlesztés, erdészeti, állattenyésztési,
növénytermesztési, vízgazdálkodási alapismeretek, halászati, jogi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény
előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.
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10. ÁLLATORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES
KÉPZÉS
1. A mesterképzési szak megnevezése: állatorvosi (Veterinary Medicine)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles állatorvos doktor
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Veterinary Surgeon
Az oklevél doktori címet tanúsít, rövidített jelölése: dr.vet.
3. Képzési terület: agrár
4. A képzési idő félévekben: 11 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 + 30 kredit
5.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 70 – 80 kredit;
5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 115 – 130 kredit;
5.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50 – 70 kredit;
5.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 17 kredit;
5.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
5.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 45%.
5.7. Összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető kreditérték: 30 kredit
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan állatorvosok képzése, akik ismerik és készség szintjén használják az
állatorvos-tudomány és gyakorlat legújabb eredményeit, tájékozottak a szakma műveléséhez
szükséges alap-, alkalmazott- és társadalomtudományokban, valamint az állattenyésztési
társágazatban. A végzettek megfelelő ökonómiai szemléletmód birtokában képesek az
állatbetegségek megelőzésére, felismerésére és az állatok gyógykezelésére, az
élelmiszerbiztonság megteremtésével, az élelmiszer-ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok
ellátására. Hatékonyan vesznek részt a környezetvédelem, az állatvédelem és a
vadgazdálkodás komplex feladatainak ellátásában. A végzettek alkalmasak tanulmányaik
doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az állatbetegségeket, azok megelőzési lehetőségeit,
- a fertőző betegségek elterjedésének megakadályozását,
- a karantén eljárás szabályait,
- az állatorvoslásban használatos gyógyszerek hatásmechanizmusait,
- az állatról emberre terjedő betegségek jellemzőit,
- beteg állatok alapellátási formáit (vizsgálat, belgyógyászati, sebészeti, szülészeti ellátás),
- járványos betegségek megelőzési technikáit (vakcinázás, igazgatási intézkedések),
- a szakterület tudományos eredményeit és azok alkalmazási lehetőségeit az állatorvosi
gyakorlatban.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a mezőgazdaság, az állattenyésztés, az élelmiszeripar és –kereskedelem területén az
állategészségüggyel összefüggő szakigazgatási feladatok ellátására,
- állatorvosi gyógyító tevékenység végzésére,
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állattartó üzemek részére az állattenyésztés és –tartás teljes körében az
állategészségüggyel, a szaporodásbiológiával, a termelés gazdaságosságával összefüggő
kérdésekben szaktanácsadói feladatok ellátására,
laboratóriumi munka végzésére,
a zoonózisok elleni védekezés során hatékony együttműködésre a humán egészségügyi
szervekkel,
állattenyésztési, takarmányozási, állatorvosi, orvosi és biológiai kutatás végzésére,
szakmai feladatok önálló megtervezésére és végrehajtására,
az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátására,
a járványos betegségek tünetegyüttesének felismerésére, és azok előfordulásakor a
szükséges intézkedések megtételére,
az állatállományok egészségének megőrzéséhez és az elvárható termeléshez szükséges
tanácsadásra, illetve intézkedésre,
az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátására,
állategészségügyi feladatok ellátására (pl. állatorvosi intézkedés állatkiállításokon,
állatvásárokon, valamint élőállat szállításakor),
munkaterv és program készítésére és végrehajtására.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- képesség és készség a tudomány eszköztárával megoldható problémák felismerésére, a
problémák megoldási módjának meghatározására,
- szervezőképesség,
- motiváltság az ismeretanyag folyamatos bővítésére, az új ismeretek alkalmazására,
- önálló munkavégzésre való alkalmasság,
- kreativitás, rugalmasság, kezdeményezőkészség,
- szakmai véleményalkotás és annak hatékony kommunikálása,
- információ felhasználási és elemző képesség,
- a környezet- és természetvédelmi előírások betartatása,
- szakmai felelősségtudat,
- módszeresség, kitartás és intuíció a probléma felismerésében és megoldásában,
- alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok
ellátására.
7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kötelező alapozó ismeretkörök: 70-80 kredit
állattan, biológia, biofizika, biomatematika, kémia, anatómia, szövettan, állatorvosi élettan,
állatorvosi biokémia, informatika, növénytan, agrárgazdaságtan, állatorvosi ökonómia,
menedzsment, valamint etika;
7.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 115-130 kredit
paraklinikai modul (70-75 kredit): tájanatómia, állattenyésztéstan és genetika,
takarmányozástan, mikrobiológia, kórélettan, általános kórtan, belgyógyászati diagnosztika,
gyógyszertan, toxikológia, kórbonctan, alkalmazott etológia, parazitológia;
klinikai és élelmiszer-biztonsági modul (45-55 kredit): belgyógyászat, sebészet és szemészet,
szülészet és szaporodásbiológia, méhbetegségek, halegészségügy, kedvtelésből tartott állatok
betegségei, állathigiénia és állomány egészségtan, igazságügyi állatorvostan, élelmiszer
higiénia, járványtan, állat egészségügyi igazgatástan.
7.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-70 kredit
vadgazdálkodás, kérődzők egészségtana, sertésegészségtan, baromfi-egészségtan, klinikus
állatorvos – kedvtelésből tartott állatokkal kapcsolatos klinikai ismeretek és lógyógyászat,
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kisemlős és prémesállat, élelmiszerhigiénia, genetika és szaporodásbiológia, laboratóriumi
ismeretek és kutatói munkára való felkészítés, járványvédelem;
8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat klinikusi, élelmiszerhigiéniai, állat-egészségügyi igazgatási és
laboratóriumi diagnosztikai szakterületen folytatott összefüggő gyakorlat, amelynek
időtartama legalább 15 hét a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerint, 30
kredit értékben.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: állattenyésztő mérnöki (Animal Husbandry
Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles állattenyésztő mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Animal Husbandry Engineer
3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az állattenyésztő mérnöki,
mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető szakok: a növénytermesztő mérnöki, természetvédelmi mérnöki, gazdasági és
vidékfejlesztési
agrármérnöki,
informatikus
és
szakigazgatási
mérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, élelmiszermérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnöki, biológia, környezettan alapképzési szakok, valamint állatorvosi osztatlan,
egységes mesterképzési szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10 – 20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 – 54 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 – 35 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
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6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles állattenyésztő mérnökök képzése, akik természettudományos,
agrár-műszaki, élelmiszergazdasági, termék-feldolgozási és állattudományi ismereteik
birtokában képesek az állatitermék-termelés, feldolgozás, értékesítés, szakmai feladatai
megoldására, továbbá az állattenyésztés területén tervező, szintetizáló kutatási és innovációs
tevékenység végzésére. A végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében
történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az állatitermék-termelés, feldolgozás, értékesítés elméletét és gyakorlatát,
- az állatitermék-előállítás minőségi, élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi előírásait, jogi
és közgazdasági szabályozó rendszerét,
- az állattenyésztés természettudományi alapjait,
- az állatvédelem, és állat-egészségügyi igazgatás szabályait,
- a korszerű állattartási technológiákat,
- az állatjóléti előírásokat.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az állati termékek termelési, feldolgozási és értékesítési folyamatainak tervezésére,
szervezésére és irányítására,
- az innovációs folyamatokban történő alkotó részvételre,
- új technológiák és módszerek kidolgozására és bevezetésére,
- a termelőüzem agroökológiai potenciáljához optimális megoldások kifejlesztésére és
önálló megvalósítására,
- az állattenyésztési ágazatok technológiai változatainak kimunkálására,
- komplex technológiai rendszerek kidolgozására és azok adaptálására,
- a gazdasági állatfajok tenyésztő-nemesítő munkájának tervezésére, irányítására,
- az állattenyésztés, a kutatásfejlesztés és a szaktanácsadás koordinációjára,
- vidékfejlesztési feladatok ellátására,
- önálló kutatás végzésére a természettudomány és az agrártudomány területén.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- jó probléma-felismerési és megoldási készség,
- fejlesztői és tervezői szemlélet,
- szervezőképesség,
- rendszerszerű, kreatív gondolkodásmód,
- motiváltság az ismeretanyag folyamatos bővítésére, az új ismeretek alkalmazására, az
ökológiai szemlélet fejlesztésére,
- önálló munkavégzésre való alkalmasság,
- szakmai véleményalkotás és annak hatékony kommunikálása,
- információ-felhasználási, -elemző és döntéshozatali képesség,
- környezettudatos magatartás,
- a környezetvédelmi előírások betartatása,
- természet– és élőhelyvédelem iránti fogékonyság,
- szakmai felelősségtudat,
- alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok
ellátására.

191

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök 10-20 kredit:
alkalmazott genetika, termelés-élettan, biokémia, élelmiszerkémia;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 30-54 kredit:
takarmánygazdálkodás, takarmánynövény termesztés, gyephasznosítás, állattenyésztési
biotechnológia, speciális állattenyésztés, tenyésztésszervezés-tenyésztési programok,
legeltetéses állattartás, állattartási technológiák, szaporodásbiológia, járványvédelem,
állatvédelem és állategészségügyi igazgatás, állattartó telepek tervezése, építése és
üzemeltetése, tejfeldolgozás, húsfeldolgozás, élelmiszerminőség és -biztonság, ágazati
ökonómia, élelmiszer- marketing, humánerőforrás management.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 30-35 kredit:
ökologikus állattenyésztés, állatfajok szaporításának speciális kérdései, állati termék
minősítésének módszere, társ- és hobbiállat tenyésztése, haltenyésztés és akvarisztika,
sportlótenyésztés-lovassportszervezés;
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi, természeti erőforrások,
mezőgazdasági ismeretek, gazdasági és gazdálkodási ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény
előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg.
12. TAKARMÁNYOZÁSI ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁGI MÉRNÖKI
MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki
(Animal Nutrition and Feed Safety Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Animal Nutrition and Feed Safety
Engineer

192

3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki,
állattenyésztő mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési szakok, továbbá állatorvosi
mesterképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: növénytermesztő mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki,
természetvédelmi mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, biológia.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15 - 20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 35 – 40 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 20 - 25 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan takarmányozási és takarmánybiztonsági szakemberek képzése, akik
rendelkeznek a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazatokkal kapcsolatos
korszerű, alapelveiben az Európai Unió szabályrendszerében foglaltakkal azonos szemléletű,
komplex ismeretanyaggal és felkészültek a takarmányozási ipar, valamint a
takarmánygazdálkodás teljes vertikumának termékfejlesztési, termék-előállítási, ökonómiai,
környezetvédelmi és minőségbiztosítási szakterületein mérnöki szintű tervezői és irányítói
feladatok ellátására.
A mesterszakon végzettek megszerzett ismereteik birtokában felkészültek arra, hogy
munkájuk során a fenntarthatóság elvét képviseljék. A mesterszakon elsajátított ismeretek
birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- biztonságos és környezetbarát takarmányozást,
- takarmányozás élettant,
- takarmánygyártást,
- takarmányozás technológiáit,
- takarmányozás higiénia és állategészségügyi kérdéseit,
- takarmányozás ökonómiáját,
- takarmány-receptúra készítés és takarmány gyártás számítástechnikai kérdéseit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- termékpálya szemléletű minőségi termék előállításra,
- állati takarmányok előállítására, azok minőségének megóvására,
- hasznosítható természeti, gazdasági és társadalmi erőforrások felismerésére és komplex
értékelésére,
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munkaterv és program készítésére és végrehajtására,
az agrárgazdaság és az agrárpolitika különböző döntési folyamataiban való részvételre,
a szakigazgatásban és az egyéb állami intézményrendszerekben szakértői feladatok
ellátására,
szakágazati szaktanácsadás művelésére,
egyéni és társas vállalkozások működtetésére,
takarmányozási kísérleti munkában való részvételre.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- önálló munkavégzés képessége,
- rendszerszemléletű, kreatív gondolkodásmód,
- minőségtudat és sikerorientáltság,
- kezdeményező- és kapcsolatteremtő készség,
- felelősségtudat,
- döntéshozatali képesség,
- a folyamatos szakmai önképzés igénye,
- magyar és idegen nyelvű kommunikáció,
- motiváltság az ismeretanyag folyamatos bővítésére, az új műszaki ismeretek
alkalmazására, az ökológiai szemlélet fejlesztésére,
- munkaterv és program készítésének és végrehajtásának képessége,
- kreativitás,
- információ felhasználási és elemző képesség,
- környezettudatos magatartás,
- természet- és élőhelyvédelem iránti fogékonyság,
- szakmai felelősségtudat,
- alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok
ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök 15-20 kredit:
biokémiai, mikrobiológiai, kutatásmódszertani, takarmányozás-élettani, termelés-élettani
ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 35-40 kredit:
takarmánynövény termesztési, gyephasznosítási, takarmányismereti, keveréktakarmány
gyártási, takarmánykonzerválás és minősítési, műszaki, kérődző állatok takarmányozási,
monogasztikus állatok takarmányozási, takarmányvizsgálati, anyagforgalmi betegség,
takarmány minőségellenőrzési, takarmánybiztonsági, munkavédelemi és biztonságtechnikai,
minőségmenedzsment, vezetési, állattenyésztési ágazatok ökonómiai, vállalkozásmenedzsment, a takarmányozás jogi- és etikai kérdései ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 15-20 kredit:
a választott speciális területek megfelelő szakmai törzsanyag egyes részeinek bővebb
elsajátítása érdekében meghirdetett tantárgyak: társ- és hobbiállat takarmányozás,
haltakarmányozás, természeti környezet védelme, biometria, kommunikáció;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
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10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományi ismeretek (állattan, állatélettan, biokémia, biometria, kémia,
matematika, növényélettan, növénytan, statisztika, számítástechnika), 20-30 kredit
- műszaki ismeretek (biofizika, fizika, géptan, mezőgazdasági műszaki ismeretek), 8-20
kredit
- növénytermesztési ismeretek (agrokémia, talajtan, növénytermesztés, növényvédelem),
10-20 kredit
- állattenyésztési és takarmányozási ismeretek (általános állattenyésztés, baromfitenyésztés,
juhtenyésztés, sertéstenyésztés, szarvasmarha tenyésztés, takarmánygazdálkodás,
takarmányozástan, állategészségtan, állathigiénia), 10-20 kredit,
- gazdasági ismeretek (marketing, jogi ismeretek, pénzügy, számvitel, vállalati gazdaságtan,
üzemtan) 10-20 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A 80 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még
hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.
13. VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: vidékfejlesztési agrármérnöki (Rural Development
Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Rural Development Engineer
3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki, valamint az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az agrár képzési terület egyéb alapképzési szakjai, valamint a
gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a

195

kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10 – 20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 35 – 50 kredit;
6.3. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 35 –50 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik
birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási,
valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat
felügyelik. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök
betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az adott vállalati, intézményi vagy közösségi projekteknek a vidék gazdasági, társadalmi
és természeti környezetére való hatásait,
- a gazdasági, humán, környezeti és minőségbiztosítási rendszereket,
- a térségi informatikai fejlesztési és tervezési, társadalomtudományi, gazdasági, valamint
projekt koordinálását és vezetését,
- multifunkcionális vidékfejlesztéssel és a vidéki közösségek életképességének
megőrzésével kapcsolatos elveket,
- az agrobiznisz működésének és fejlődésének nemzetközi-, nemzeti- és térségi
összefüggéseit,
- a fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság műszaki- technológiai fejlesztés alapelveit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- mezőgazdasági projektek tudományos alapossággal történő önálló kidolgozására,
koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére,
- a gazdálkodás komplex szemlélet alapján történő folyamatos megújításának irányítására,
az adottságokhoz igazodó földhasználat és termelési szerkezet kialakítására,
- a szakterület problémáinak felismerésére, használható megoldások kidolgozására,
innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
- szaktanácsadási feladatok ellátására,
- pályázati tevékenység menedzselésére,
- termelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények
gyakorlati megvalósítására,
- vidéki infrastruktúra problémáinak felismerésére és fejlesztési javaslatok előkészítésére,
szakmai értékelésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- problémafelismerő és -megoldó képesség,
- kreativitás,
- környezettel szembeni érzékenység,
- mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek,
- szakmai felelősségtudat,
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szakmai továbbképzés iránti igény,
alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok
ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök 10-20 kredit:
elemzés-módszertan, vezetői számvitel, vidékszociológia, emberi erőforrás gazdaságtan,
gazdasági jog.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 35-50 kredit:
agrár-, vidék- és környezetpolitika, településfejlesztés, projektmenedzsment, integrált
területfejlesztés, vidékfejlesztés, vidékgazdaságtan, agrár-információs rendszerek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek 35-50 kredit:
agrárpolitikai programok elemzése, alternatív gazdálkodás (non-food), helyi gazdaság- és
vállalkozásfejlesztés, közösségfejlesztés, mezőgazdasági piacok gazdaságtana, társadalmi- és
humánismeretek, termelés-gazdaságtan, térségi és vidékfejlesztési programok menedzselése,
térségi tervezés és programozás, vertikális és horizontális koordináció a mezőgazdaságban,
agrártörténet;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek,
mezőgazdasági ismeretek, gazdasági, vidékfejlesztési és szakigazgatási ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még
hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze
meg.
14. NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: növénytermesztő mérnöki (Crop Production
Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
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végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
szakképzettség: okleveles növénytermesztő mérnök
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Crop Production Engineer

3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a növénytermesztő mérnöki,
mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, valamint a kertészmérnöki
alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: élelmiszermérnöki, erdőmérnöki, vadgazda mérnöki,
állattenyésztő mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, mezőgazdasági
gépészmérnöki, valamint a biológia alapképzési szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 19 – 37 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25 – 40 kredit;
6.3. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 14 – 34 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan növénytermesztő mérnökök képzése, akik széles természettudományi,
termesztéstechnológiai, növényvédelmi, növénynemesítési és élelmiszergazdasági komplex
ismeretekkel rendelkeznek. A végzett hallgatók a szántóföldi növények, elsősorban a
gabonanövények, ipari- és olajnövények, takarmánynövények és energianövények
termesztéséhez szükséges ismereteik birtokában alkalmasak a szántóföldi növénytermesztés
szervezési és irányítási folyamatainak vezetésére. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki,
kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés
keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a legkorszerűbb termesztéstechnológiai ismereteket,
- a növénytermesztés természettudományos alapjait,
- a növénytermesztés műszaki hátterét,
- az egészséges, magas biológiai értékű termékek előállításának módszerét,
- a gazdasági, humán, környezeti és minőségbiztosítási rendszereket,
- a fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság műszaki-technológiai fejlesztés alapelveit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- növénytermesztési projektek tudományos alapossággal történő önálló kidolgozására,
koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére,
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korszerű termesztéstechnológiai és kutatási ismeretek adaptálására,
a szakterület problémáinak felismerésére, használható megoldások kidolgozására,
innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
növénytermesztési szaktanácsadási feladatok ellátására,
pályázati tevékenység menedzselésére,
növénytermelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények
gyakorlati megvalósítására,
mezőgazdasági, vidékfejlesztési térségi és régiós szak- és közigazgatási feladatok
ellátására,
az adott tájra adaptálható környezetorientált növénytermesztési, agroökológiai és
talajművelési technológiák tervezésére, irányítására, bemutató farmok és projektek
létesítésére,
a minőségi termék-előállítás biztonságát, ezáltal a piaci viszonyok harmóniáját fenntartó
gazdasági társaságok, farmgazdaságok vezetésére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- problémafelismerő és -megoldó képesség,
- kreativitás,
- minőségi agrártermékek létrehozása iránti elkötelezettség,
- környezet megóvását szem előtt tartó növénytermesztő mérnöki szemlélet,
- mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek,
- szakmai felelősségtudat,
- szakmai továbbképzés iránti igény,
- alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok
ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök 19 - 37 kredit:
termesztett növények élettana, szerves és biokémia, alkalmazott talajtan, mezőgazdasági
informatika, mezőgazdasági mikrobiológia.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 25 - 40 kredit:
növénynemesítés, növénytermesztés, alkalmazkodó talajművelés, növényi biotechnológia, a
szántóföldi növények betegségei, a szántóföldi növények kártevői, gyomirtás, integrált
növényvédelem, gyepgazdálkodási rendszerek, szakigazgatási és vezetési ismeretek, jogi
ismeretek, a növénytermesztés ökonómiája.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 44-64 kredit
differenciált szakmai ismeretek 14 - 34 kredit:
a fajtaelismerés és vetőmag-minősítés jogi alapjai, növénynemesítés és fajtafenntartás,
transzgénikus növények, vetőmag-feldolgozás, vetőmagvizsgálat, vetőmag-minősítés,
ökológiai növénytermesztés, ökológiai növényvédelem, mezei és vizes élőhelyek fejlesztése,
földminősítés, kutatásmódszertan, kommunikáció, élelmiszer-növények termesztésének
higiéniája, növényi élelmiszerek toxikológiája, posztharveszt technológiák, logisztika,
agrártörténet;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
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10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek,
mezőgazdasági ismeretek, gazdasági-gazdálkodási ismeretek, műszaki ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még
hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze
meg.
15. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki (Agricultural
Environmental Management Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Environmental
Management Engineer
3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: környezetgazdálkodási
agrármérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő
mérnöki, kertészmérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési
szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12 – 32 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 22 – 42 kredit;
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6.3. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20 – 40 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan környezetgazdálkodási agrármérnökök képzése, akik megszerzett
természettudományi és környezettudományi ismereteik birtokában alkalmasak a
szakterületüknek megfelelő termelési folyamatok, illetőleg minőségbiztosítási szolgáltatások
irányítási feladatainak ellátására és azok felügyeletére, a mezőgazdaság és a környezet széles
értelmű kapcsolatrendszerének figyelembevételével. Alkalmasak vezetői, illetve kutatói
munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a legkorszerűbb termesztéstechnológiai ismereteket,
- a mezőgazdasági termelés természettudományos alapjait,
- a mezőgazdasági termelés és környezet viszonyát,
- a természetes környezet megóvásának alapelveit,
- az egészséges, magas biológiai értékű termékek előállításának alapjait,
- környezetvédelmi előírásokat,
- a fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság műszaki-technológiai fejlesztés alapelveit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- önálló, környezetszemléletű gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák
alkalmazására, fejlesztésére,
- agrár és környezetvédelmi szakigazgatási alap- és irányítói feladatok ellátására,
- megfelelő gyakorlat megszerzése után a regionális és határokon átnyúló agrár és
környezeti konfliktusok kezelésére, megoldási javaslatok kidolgozására és kivitelezésre,
- agro-ökológiai potenciál különböző léptékű felmérésére és fenntartható kezelésére a
térségi, települési és birtok szintű tervezési folyamatokban,
- természetes biológiai alapú környezetvédelmi technológiák tervezésére, fejlesztésére,
kivitelezésére és ellenőrzésére,
- vállalatok környezetirányítási rendszerének tervezésére,
- települési környezetgazdálkodási, hulladékgazdálkodási feladatok tervezésére,
irányítására,
- az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok térségi, települési és birtok szintű
adaptációjára, tervezésére, valamint szaktanácsadásra, ellenőrzésre.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- önálló munkára való alkalmasság,
- javaslatainak megfelelő szintű indoklására, verbális és írott előadásra való képesség,
- kreativitás,
- minőségi agrártermékek létrehozása iránti elkötelezettség,
- a környezet megóvását szem előtt tartó agrármérnöki szemlélet,
- mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek,
- szakmai felelősségtudat,
- szakmai továbbképzés iránti igény,
- alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok
ellátására.
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök 12 - 32 kredit:
multidiszciplináris természettudományos ismeretek (a környezettudomány fizikai, biokémiai,
biológiai ismeretkörei); gazdasági és humán tudományi ismeretek (szakigazgatási ismeretek,
szociológia, vezetési ismeretek); tudományos kutatás-módszertani, elemzési és közlési
ismeretek (környezet és agrártudományi kutatásmódszertan, tudományos közléstan).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 22 - 42 kredit:
gazdálkodás (erőforrás-gazdálkodás, fenntartható mezőgazdasági rendszerek és technológiák);
védelem (környezeti elemek és folyamatok felmérése, értékelése és védelme, környezeti
méréstechnika, ökotoxikológia, környezettechnológia, természetvédelem); fejlesztés-tervezés
(rendszerelmélet, területi tervezés, műszaki ismeretek, földhasználat, vízkészlet- és
tájgazdálkodás, környezetminőség, környezeti és térinformatika); társadalmi-gazdasági
ismeretek (környezetfilozófia, agrár- és környezetpolitika, környezet-gazdaságtan, környezeti
jog).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 50-70 kredit:
differenciált szakmai ismeretek 20 - 40 kredit:
az agrár-környezetgazdálkodás, a környezet- és tájvédelem, a környezettervezés ismeretkörei;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek,
mezőgazdasági ismeretek, gazdasági-gazdálkodási ismeretek, műszaki ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még
hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze
meg.
16. DÍSZKERTÉSZETI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: díszkertészeti mérnöki (Amenity Horticulture
Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök
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-

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Amenity Horticulture Engineer

3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a kertészmérnöki, a
növénytermesztő mérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, az erdőmérnöki és a tájrendező és a
kertépítő mérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a természetvédelmi mérnöki, a környezetgazdálkodási
agrármérnöki, a környezetmérnöki, továbbá a biológia alapképzési szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 16 – 20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40 – 52 kredit;
6.3. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 16–24 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett díszkertészeti ismereteik
birtokában az élhető egészséges emberi környezet kialakításában és fenntartásában képesek
önálló munkavégzésre. Ismerik az egyes növények ökológiai igényét, szaporításmódját,
alkalmazásuknak lehetőségeit. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői
munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a növényföldrajz és a tájalkotó növényzet összefüggéseit,
- a kertészeti informatikai rendszereket és azok alkalmazását,
- a növényi molekuláris genetika és géntechnológia alapjait,
- a termelő ökoszisztémák működését,
- a természetvédelem alapvető kérdéseit,
- a növények szaporodás és szaporítás-biológiájának alapjait,
- a magyar és nemzetközi dísznövénytermesztés, forgalmazás és növényalkalmazás
területét, lehetőségeit,
- a kerttervezés alapjait,
- a díszkertészet mint speciális ágazat menedzsmentjének alapelveit,
- a kertészet kialakulásának, fejlődésének történetét,
- a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményeit, és azok készségszintű használatát,
- multifunkcionális növényalkalmazással kapcsolatos elveket,
- a fenntartható gazdálkodás, az élhető környezet kialakításának és fenntartásának műszakitechnológiai alapelveit.
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a díszkertészet és növényalkalmazás szakterületén a legújabb gyakorlati módszerek és
megoldások valamint a legfontosabb kutatási irányok és metodikák alkalmazására,
- a dísznövénykertészetben, zöldfelületi növényalkalmazásban és a kapcsolódó
szakterületeken vezetési feladatok ellátására, a természettudományos, környezetvédelmi,
technológiai és gazdasági szempontok együttes figyelembevételével,
- a dísznövényekkel kapcsolatos interdiszciplináris komplex ismeretek alkalmazására a
termesztés, a forgalmazás, a minőségbiztosítás és a fenntartható környezetrendszerek
terén,
- készség a dísznövény-termesztési rendszerek optimális alkalmazására és fejlesztésére a
környezethasznosítás lehetőségeinek figyelembevételével,
- képesség és készség a tudomány eszköztárával megoldható problémák felismerésére, a
problémák megoldási módjának meghatározására, ennek érdekében kutatási és fejlesztési
programok, projektek kidolgozására és menedzselésére,
- a szakterülethez kapcsolódó alapvető tudományos munkák kritikus értékelésére és a
megszerzett ismeretek kreatív alkalmazására,
- a szakterület problémáinak felismerésére, használható megoldások kidolgozására,
innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
- szaktanácsadási feladatok ellátására,
- pályázati tevékenység menedzselésére,
- termelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények
gyakorlati megvalósítására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- problémafelismerő és -megoldó képesség,
- kreativitás,
- környezettel szembeni érzékenység,
- mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek,
- szakmai felelősségtudat,
- szakmai továbbképzés iránti igény,
- alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok
ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök 16-20 kredit:
természeti erőforrások, növényföldrajz, -ökológia és természetvédelem, informatikai
rendszerek, genetikai ismeretek, tájalkotó növényzet és termőtájak, a zöldkörnyezet műszaki
háttere, kísérlettervezés.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 40-52 kredit:
termelő ökoszisztémák működése és szabályozása; a növényalkalmazás alapjai; globalizált
dísznövénytermesztés különös tekintettel a szabadföldi kultúrák kontinensen belüli, illetve
kontinensek közötti szakosodására, növényélettan és molekuláris növénybiológia, szaporodásés szaporítás-biológia; a növénykórtan és rovartan biológiai alapjai; az egészség és
zöldkörnyezet kapcsolata. A kertészet története, a kertészet üzemgazdaságtani és marketing
vonatkozásai, kerttervezési és geodéziai ismeretek, a díszkertészet termesztő és fenntartó
közegei.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46-54 kredit
differenciált szakmai ismeretek 16-24 kredit:
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szabadföldi és beltéri növényalkalmazás, zöldfelület gazdálkodás, formatan és virágkötészet,
többkomponensű fás növények biológiája, bioregulátorok a faiskolában biodiverzitás és
természetvédelem, növénygyűjtemények fenntartása, terepi botanika, a természetvédelem
általános és történeti kérdései, in vitro technikák, kertészeti dendrológia, fás és lágyszárú
haszonnövények a zöld környezetben, faiskolai üzem és áruforgalom;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek,
mezőgazdasági ismeretek, gazdasági, vidékfejlesztési és szakigazgatási ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még
hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze
meg.
17. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI
MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
(Mechanical Engineering in Agriculture and Food Industry)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mechanical Engineer in Agriculture and
Food Industry
3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnöki és a gépészmérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az anyagmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék és
formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki és a mechatronikai mérnöki alapképzési szak.
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4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-45 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 18-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek elsősorban a mezőgazdaság, az
élelmiszeripar, a vidékfejlesztés szempontjából fontos un. környezetipar műszaki hátterét
alkotó gépek és géprendszerek tervezésére, fejlesztésére, üzemeltetésére és üzemfenntartására.
Képesek továbbá az összetett tevékenységet végző mezőgazdasági és élelmiszeripari
nagyüzemek, vállalkozások műszaki irányítására, a tudományos eredmények gyakorlati
alkalmazására. Megfelelő műszaki és alkalmazott biológiai elméleti alapot szerezve képesek a
szakirányú kutatómunkára, nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok
koordinálására, valamint a mezőgazdaság és élelmiszeripari gépészeti tanulmányok doktori
képzés keretében való folytatására is.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a gépészmérnöki – ezen belül a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki –
szakmához kötött elméletet és gyakorlatot, rendelkeznek bizonyos szintű manualitással,
mérési készséggel – ezek laboratóriumi szintű ismeretével,
- a vezetéshez kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket,
- a számítógépes kommunikációt és elemzést,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a
munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a
mérnöketika alapvető előírásait,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó
technikák felhasználására,
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó
információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra,
következtetések levonására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- magyar és legalább egy idegen nyelven való kommunikációra,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
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önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére,
a műszaki-, biológiai-, gazdasági-, és humán-erőforrások kezelésének komplex
szemléletére,
rendszerszemléletű, folyamat orientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek
globális tervezésére,
integrált ismeretek alkalmazására a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészeti
berendezések és folyamatok, a mezőgazdasági, az élelmiszeripari, a gépipari anyagok és
technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika, és informatika szakterületeiről,
a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészeti rendszerek tervezésében, szervezésében és
működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák
alkalmazására,
a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészeti rendszerek és technológiák
minőségbiztosítására, méréstechnikai és jelfeldolgozási feladatok megoldására,
választott szakiránytól függően a mezőgazdasági és élelmiszeripari eljárások és
folyamatok gépeinek, berendezéseinek analízisére, fejlesztésére, tervezésére, gyártására,
üzemeltetésére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- problémafelismerő és -megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információfeldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományos alapismeretek: 20–30 kredit
matematika, fizika, mechanika, anyagtudományok, hő- és áramlástan, és további tantárgyak
intézményi hatáskörben;
gazdasági és humán ismeretek: 10–15 kredit
mérnöketika, műszaki gazdaságtan, vállalatirányítási rendszerek, ergonómia és további
tantárgyak intézményi hatáskörben.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 18–30 kredit
modellalkotás, folyamatirányítás elmélete, anyag és energiatransport, elektrotechnika,
ökotechnológia, gyártórendszerek, tervezés módszertani ismeretek, méréselmélet, önálló
(projekt) feladat, további, intézményi hatáskörű szakmai törzsanyag.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
minden olyan speciális szakmai ismeret, amely a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, illetve a
vidékfejlesztéshez kapcsolódó ún. környezetipar műszaki hátterét alkotó gépek és
géprendszerek tervezése, gyártása, üzemeltetése és üzemfenntartása szakterületek
eredményes műveléséhez és fejlesztéséhez szükséges;
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diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos alapismeretek (30 kredit): matematika, fizika, kémia,
mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan,
menedzsment ismeretek, környezetvédelem, munkavédelem, társadalomtudomány;
- szakmai ismeretek (40 kredit): mezőgazdasági és élelmiszeripari alapismeretek, az
anyagismeret, hő- és áramlástan, gépelemek, elektro- és irányítástechnika, logisztikaés anyagmozgatás, gépszerkezettan, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépek,
gyártástechnológia, minőségbiztosítás, települési, környezetmérnöki ismeretek,
műszaki informatika, környezettechnika, energiagazdálkodás, gépüzemeltetés, és a
gépüzemfenntartás témaköreiből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
18. BIRTOKRENDEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: birtokrendező mérnök (Land Management
Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles birtokrendező mérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Land Management Engineer
3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: földmérő és földrendező mérnöki
alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak,
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környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak, természetvédelmi mérnöki alapképzési
szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- és
mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, vagy egyetemi szintű
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 28 - 30 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 32 - 36 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 - 32 kredit
6.4. A szabadon választható anyaghoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan birtokrendező mérnökök képzése, akik képesek – a birtokrendezés
tulajdonjogi és földhasználati (térképi, és szöveges adatbázisban tárolt) adatok regisztrálásán,
nyilvántartásán, dokumentálásán alapuló és a fenntartható földhasználati stratégiák
ismeretében – a gazdaságosan művelhető birtokok, családi gazdaságok, ésszerűen használható
és az érdekelt felek bevonásával kialakítható birtokszerkezet megvalósítására, a
mezőgazdasági termelőtevékenység és a munkavégzés feltételeinek, az agrárgazdálkodás és
az életminőség optimumának figyelembevételével. A végzettek képesek az adott terület
termelési, közösségi célok érdekében történő átméretezésére, az említett szempontok
figyelembe vételével. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a természeti környezetben, a társadalomban és az agráriumban zajló folyamatokat,
- a környezetvédelem és fenntarthatóság stratégiai céljait,
- a statisztika alapvető összefüggéseit,
- a birtokrendezés törvényi szabályozási koncepcióját,
- a térképrendszereket, a térbeli infrastruktúra használatát,
- az ingatlan-nyilvántartás jogi hátterét,
- az ingatlan–értékbecslés módszereit,
- a projektmenedzsment fogalomrendszerét,
- a számítógépes tervezési és térinformatikai módszereket,
- a birtokrendezési projektek tapasztalatait és módszertanát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a földcserék, a művelési ág elrendezés, a táblák, birtoktestek mérete, a vizek
rendezettsége, a mezőgazdasági terület közlekedési viszonyai, létesítményei, a vidéki
térségek életfeltételei optimalizálására a természeti környezet egyidejű védelmével,
- tevékenységük alapján a lakosság minőségi agrártermékekkel való ellátásának és az
agrárgazdaság piaci kapcsolatainak javítására, továbbá a vidék eltartó képességének
növelésére,
- az ismeretcsoportok témáinak integrálására,
- a tervezési terület optimális hasznosítására és alternatív megoldások kidolgozására,
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a különböző vidékfejlesztési és birtokrendezési modellek megértésére, tervezésére és
működtetésére,
a különféle hazai és EU-s projektekben való együttműködésre, pályázatok elkészítésére,
a rendezés korszerű informatikai eszközökkel történő szervezésére, igazolására és
támogatására,
az érdekelt felek igényeinek felmérésére, teljesítésére, meggyőzésére,
vezetői, szakértői és tervezői jogosultságok megszerzésére,
a környezeti erőforrások magabiztos kezelésére,
a tulajdonjogi és földhasználati (térképi, és szöveges adatbázisban tárolt) adatok
regisztrálására, nyilvántartására és dokumentálására,
a földhasználati stratégiák kialakítására és a birtokszerkezet javítására,
a tanulás során felmerülő társadalmi, tudományos és etikai kérdések kezelésére,
idegen nyelven történő kommunikációra,
kutatás-fejlesztési módszerek kidolgozására és azok gyakorlati alkalmazására.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- szakmai és szakmaközi együttműködés,
- az etikus mérnöki-gazdasági magatartás,
- egyéni felelősségvállalás,
- kreativitás,
- pontos, lelkiismeretes munkavégzés, nagy munkabírás, terhelhetőség,
- önálló munkavégzési és döntési képesség,
- az önképzés képessége,
- döntéshozatali képesség,
- a gyorsan változó technológiák szakmai alapelveinek önálló elsajátítása,
- a felmerülő problémák felismerése és megoldása,
- jó kommunikációs, kapcsolatteremtő és meggyőző képesség csoportmunkában,
- jó együttműködési készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök: 28 - 30 kredit
természet- és gazdaságföldrajz, növény- és állattani ismeretek, matematikai statisztikai
elemzések, településszociológia és konfliktuselemzés, közigazgatási jog, agrárgazdaságtan,
EU agrár- és földbirtok-politika.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező témakörei: 32 - 36 kredit
földjog és földügyi intézményhálózat, agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális
alkalmazása, földhasználati tervezés és monitoring, adatgyűjtési módszerek, birtoktervezési és
rendezési ismeretek, vízgazdálkodás, pénzügyi ismeretek, számítógéppel támogatott
birtoktervezés.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50 - 52 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 30 – 32 kredit
a szakmai törzsanyag egyes részterületeinek speciális ismeretei (vidék- és területfejlesztés,
természeti erőforrás és környezetgazdálkodás, tájrendezés és tájvédelem, mezőgazdasági
infrastruktúra alapjai, földügyi és információs rendszerek, térbeli döntés-előkészítés),
birtokrendezési esettanulmányok, szakmai idegen-nyelv;
diplomamunka: 20 kredit.
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9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat külső terepen, gyakorló helyszíneken elkészített környezeti
hatáselemzés, esettanulmány, illetve vidékfejlesztési stratégia.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbiak szerint:
- természettudományi és mérnöki alapismeretek, gazdasági és humán általános
ismeretek törzsanyag: természettudományi (matematika, fizika), informatikai, műszaki
alapismeretek, közgazdaságtani, jogi alapismeretek, társadalomtudományi ismeretek
(kommunikáció, szociológia), vezetési ismeretek (legalább 20 kredit),
- speciális szakmai ismeretek: informatikai ismeretek (térinformatika, rendszertervezés,
tervezés), általános műszaki ismeretek (építőmérnöki, vízgazdálkodási ismeretek),
mérési technológiák (földmérési ismeretek, térképi ismeretek, adatgyűjtés módszerei,
távérzékelés, topográfia), ingatlan-nyilvántartási ismeretek, környezet- és
természetvédelmi ismeretek (legalább 40 kredit).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 40 kredittel
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó 20 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
19. ERDŐMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: erdőmérnöki (Forestry Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles erdőmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Forestry Engineer
3. Képzési terület: agrár
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az erdőmérnöki alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a növénytermesztő mérnöki, a vadgazda mérnöki, a
környezetgazdálkodási agrármérnöki, az agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki, és a
gazdasági- és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az alapvagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául
szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága
elfogad.
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5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12-24 kredit.
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-64 kredit.
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 16-42 kredit.
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit.
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint 50%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan erdőmérnökök képzése, akik megszerzett műszaki és gazdasági
ismereteik birtokában jártasak az erdészet fatermesztési, fahasználati és gazdálkodási
szaktudományaiban, valamint a vadgazdálkodás szakterületén, akik ismereteiket a
gyakorlatban alkotó és irányító módon tudják alkalmazni. A végzettek alkalmasak különböző
méretű és jellegű erdőgazdálkodási vállalkozásokban, vadgazdálkodási tevékenységet folytató
szervezeteknél, valamint az erdőgazdálkodást irányító és ellenőrző szerveknél felsőfokú
ismeretekhez kötött vezetői tevékenység ellátására és az erdőművelési és fahasználati
tevékenység szervezésére és irányítására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik
doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az erdészeti tevékenységnek más agrár- és egyéb nemzetgazdasági ágazatokkal való
összefüggéseit,
- a természetes ökoszisztémák működését,
- a természetvédelem jelentőségét,
- az idegenhonos, különös tekintettel az özönfajok elterjedésének veszélyeit, és az ellenük
való védekezés lehetőségeit,
- a természetközeli erdőgazdálkodás alapelveit,
- a vadgazdálkodás alapelveit,
- az erdőgazdálkodásnak az élő, a művi és a humán környezettel lévő kapcsolatrendszerét,
- az erdőgazdálkodás irányításának, tervezésének és ellenőrzésének módszereit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- biológiai, műszaki és ökológiai ismereteik alapján az erdő szakszerű – a gazdasági,
védelmi és közjóléti funkcióit együttesen fenntartó – kezelésére, irányítására és
ellenőrzésére,
- szaktanácsadói, az erdőgazdálkodás közvetlen és kapcsolódó területein tervezési feladatok
ellátására,
- az erdőben károsító szervezetek felismerésére és az ellenük való hatékony védekezési
módszerek kidolgozására, alkalmazására,
- szakmai problémák megfogalmazására, kritikus elemzésére, azok értékelésére és
megoldására,
- vezetői mérnöki feladatok ellátására az erdészetet irányító, ellenőrző és felügyelő
hatóságoknál.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- magas szintű általános mérnöki intelligencia,
- vezetői alkalmasság,
- magas szintű kommunikációs készség magyar és idegen nyelven.
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. A mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 12-24 kredit;
- természettudományos és mérnöki alapismeretek: alkalmazott matematika, fizika,
szilárdságtan, biokémia, ábrázoló geometria és műszaki rajz, térinformatika;
- gazdasági és humán ismeretek:erdészeti jog, döntéselőkészítés az erdészetben.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-64 kredit;
erdészeti utak tervezése, erdészeti utak építése, erdőműveléstan, geodézia, távérzékelés,
erdészeti vízgazdálkodás, fahasználati munkarendszerek, erdészeti genetika, erdészeti
informatika, erdőrendezéstan, erdészeti számvitel és pénzgazdálkodás, erdészeti politika,
természetvédelem, erdészeti szaktanácsadás, erdészeti marketing.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 31-57 kredit;
differenciált szakmai ismeretek: 16-42 kredit:
erdővédelmi technológia, erdőérték-számítás, feltáróhálózatok tervezése, különleges
rendeltetésű erdők kezelése, kötélpályák tervezése, üzemeltetése, természeti állapotfelvétel és
hatásvizsgálat, kisvízfolyások rendezése, vadbiológiai monitoring és hatásvizsgálatok,
biológiai invázió, fatermés- és növekedéstan, útépítés gépei;
diplomamunka: 15 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvéből,
amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél
szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: erdészeti termőhelyismerettan, erdőbecsléstan,
erdészeti gépek, faterméstan, erdőismerettan, erdészeti szaporítóanyag-termeléstan, erdészeti
szervezés és vezetés, erdőhasználattan, erdőműveléstan, erdővédelemtan, erdészeti
üzemgazdaságtan, döntéselőkészítés.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A 80 kredithez –a legalább 60 kredit elismerése után- még
hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
20. ERDŐMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN
KÉPZÉS
1. A mesterképzési szak megnevezése: erdőmérnöki (Forestry Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles erdőmérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Forestry Engineer
3. Képzési terület: agrár
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4. A képzési idő félévekben: 10 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit
5.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 80-90 kredit
5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 140-146 kredit
5.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 24-30 kredit
5.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek maximális értéke: 15 kredit
5.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit
5.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint 50%
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan erdőmérnökök képzése, akik megszerzett műszaki és gazdasági
ismereteik birtokában jártasak az erdészet fatermesztési, fahasználati és gazdálkodási
szaktudományaiban, a vadgazdálkodás szakterületén. Széles körű ökológiai képzettségük
birtokában ismerik az erdei életközösség, valamint a környezet tényezői közötti
kapcsolatrendszert, az ökoszisztémákban végbemenő folyamatokat és azok összefüggéseit,
ismereteiket a gyakorlatban alkotó és irányító módon tudják alkalmazni. Az erdőmérnök
gyakorlati tevékenysége során a környezeti és az ökológiai tényezők figyelembevételével
végzi az új erdők létesítésére, az erdő faállományának nevelésére, védelmére, az erdei
termékek kitermelésére és értékesítésére, az erdészeti műszaki tervező és kivitelező munkára
– erdészeti utak, vízügyi műtárgyak tervezése, építése – is kiterjedő tevékenységet. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az erdészeti tevékenységnek más agrár- és egyéb nemzetgazdasági ágazatokkal való
összefüggéseit,
- a természetes ökoszisztémák működését,
- a természetvédelem jelentőségét,
- az idegenhonos, különös tekintettel az özönfajok elterjedésének veszélyeit, és az ellenük
való védekezés lehetőségeit,
- a természetközeli erdőgazdálkodás és az ültetvényszerű fatermesztés alapelveit,
- a vadgazdálkodás alapelveit,
- az erdőgazdálkodásnak az élő, a művi és a humán környezettel lévő kapcsolatrendszerét,
- ismerik az ökoszisztémákban végbemenő folyamatokat és azok összefüggéseit,
- az erdőgazdálkodás irányításának, tervezésének és ellenőrzésének módszereit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- biológiai, műszaki és ökológiai ismereteik alapján az erdő szakszerű, a gazdasági, védelmi
és közjóléti funkcióit együttesen fenntartó kezelésére, irányítására és ellenőrzésére,
- szaktanácsadói, az erdőgazdálkodás közvetlen és kapcsolódó területein tervezési feladatok
ellátására,
- az erdőben károsító szervezetek felismerésére és az ellenük való hatékony védekezési
módszerek kidolgozására, alkalmazására,
- szakmai problémák megfogalmazására, kritikus elemzésére, azok értékelésére és
megoldására,
- vezetői mérnöki feladatok ellátására az erdészetet irányító, ellenőrző és felügyelő
hatóságoknál.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- magas szintű általános mérnöki intelligencia,
- vezetői alkalmasság,
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természettudatos gondolkodás.

7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. A mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 80-90 kredit;
- természettudományos és mérnöki alapismeretek: matematika, fizika, mechanika, kémia,
növénytan, ökológia, földtan, víztan, általános géptan, geomatika, földméréstan, ábrázoló
geometria és műszaki rajz;
- gazdasági és humán ismeretek: számvitel és pénzgazdálkodástan, jogi ismeretek- erdészeti
jog
7.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 140—146 kredit;
- Termőhely-ismerettan, meteorológia erdőismerettan, erdészeti szaporítóanyag-termesztés
és növénynemesítés, erdőneveléstan, erdősítéstan, erdővédelemtan, gerinces állattan,
növénykórtan, vadászattan, vadgazdálkodás, erdőhasználattan, erdészeti géptan,
erdőrendezéstan, erdőbecsléstan és faterméstan, erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan,
erdészeti szervezés és vezetés, erdészeti utak tervezése és építése, távérzékelés, erdészeti
genetika, erdészeti politika és erdészettörténet, természet- és környezetvédelem, erdészeti
marketing, szakkomunikáció
7.3 A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 54-60 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 24-30 kredit
- jogi ismeretek, közgazdaságtan, ökotoxikológia, gyomismeret, munkaszervezéstan,
klimatológiai módszerek, faanyagismerettan, növényföldrajzi praktikum, talajvédelemtan,
vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás, vadállomány szabályozása, közcélú és
közjóléti erdőgazdálkodás ökonómiája, nagyvad ökológia és élőhelygazdálkodás,
energetika és berendezései, feltáróhálózatok tervezése, károsítók és kórokozók ökológiája,
ökoszisztémák anyag és energiaforgalma, apróvad ökológia és élőhelygazdálkodás,
erdészeti vízgazdálkodás, geoinformatika, vadkárelhárítás, erdei mellékhasználat,
erdészeti utak fenntartási rendszere, információkeresés és-közlés, nagyterületű
erdőleltározás, speciális fahasználatok, védelmi és közjóléti erdők kezelése, környezeti
hatásvizsgálat és állapotfelmérés, populációgenetika;
diplomamunka: 30 kredit.
8. Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat az erdőgazdálkodás, (erdőművelés, erdőhasználat, vadgazdálkodás,
kereskedelem, marketing), erdőrendezés, és erdészeti igazgatás területein folytatott, a
szorgalmi időszakon kívül szervezett gyakorlat, melynek időtartama 12 hét, és amely
kritérium jellegű.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvéből egy
államilag elismert, általános, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
21. GAZDASÁGI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: gazdasági agrármérnöki (Agribusiness Management)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
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szakképzettség: okleveles gazdasági agrármérnök
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agribusiness Manager

3. Képzési terület: agrár képzési terület
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki, valamint az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok az agrár képzési terület egyéb alapképzési szakjai, valamint a
gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai.
4.3. A 11. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-60 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit
6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 35%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett termelési, kereskedelmi,
marketing és pénzügyi elméleti és módszertani ismereteik birtokában, valamint megfelelő
ökológiai szemlélet birtokában képesek az agrártermelés és üzleti szektor
kapcsolatrendszerében, makro- és mikrogazdasági összefüggéseiben vezetői szakmai
feladatok ellátására. A végzettek alkalmasak agrár vállalkozások alapítására, működtetésére,
tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatok megoldására, valamint az
ágazati sajátosságok figyelembevételével a kapcsolódó pénzügyi folyamatok irányítására,
elemzésére, a marketing és kereskedelmi tevékenység menedzselésére. Megfelelő
ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a vállalatok aktuális pozíciójához mérten reális és adekvát stratégiák meghatározásának
elemzési módszereit,
- a vállalati stratégiák megvalósításának jogi kereteit,
- a fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság műszaki, technológiai fejlesztésének
alapelveit,
- a reális stratégiák, a fenntartható projektek megvalósításához szükséges finanszírozási
források megszerzéséhez szükséges pénzügyi elemzések elkészítésének módját, az
alkalmazható módszereket,
- az agrár üzleti szektor működésének és fejlődésének nemzetközi, nemzeti és térségi
összefüggéseit.
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a szakterület problémáinak felismerésére, a megoldást jelentő stratégiák kidolgozására,
- az agrár termelésben és kereskedelemben innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási
feladatok elvégzésére és irányítására,
- a termelési folyamatok megszervezésére, ellenőrzésére és a kutatási eredmények
gyakorlatban történő megvalósítására,
- a vállalatok alapításával, működtetésével, megszüntetésével kapcsolatos elemző, döntéselőkészítő és döntéshozatali tevékenységek magas színvonalú ellátására,
- pénzintézeteknél, vállalatoknál pénzügyi elemzői, döntés-előkészítői és döntéshozatali
feladatok ellátására,
- az agrár üzleti szektorban a különböző kapcsolati rendszerekben a kereskedelem és
marketing tevékenységek szervezésére és irányítási feladatainak ellátására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek
- kreativitás,
- problémafelismerő és -megoldó képesség,
- elemző és szintetizáló képesség,
- elkötelezettség a fenntarthatóság elve mellett,
- jó kommunikációs és együttműködési képesség,
- szakmai felelősségtudat,
- szakmai továbbképzés iránti igény,
- vezetői készségek.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: legalább 10-20 kredit
kutatásmódszertan, gazdasági jog, számvitel, vidékszociológia, ökonometria.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 45-60 kredit
agrárpolitika, vezetői számvitel, mezőgazdasági ágazatok gazdaságtana, gazdasági elemzés,
projektmenedzsment, adózás, vállalati pénzügyek, élelmiszerbiztonság, minőségellenőrzés,
kereskedelemtan, marketing, tőzsdei ismeretek, agrár-információs rendszerek, élelmiszergazdaságtani alapismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 40-50 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 20-30 kredit
vállalkozás menedzsment, pénzügy, kereskedelem és marketing;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a választott szakterületnek megfelelően vállalkozás menedzsment,
pénzügy, vagy kereskedelem és marketing tevékenységre irányuló, munkahelyeken végzett,
legalább 4 hetes (160 órás) szakmai tevékenység, amelynek kreditértékét a felsőoktatási
intézmény tanterve határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
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11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
Mind a 4.2., mind a 4.3. szakokról érkező hallgatók esetén a hallgatónak a kredit
megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott –
összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit az alábbi ismeretekből:
- természettudományi ismeretek 5-10 kredit,
- mezőgazdasági ismeretek: 0-20 kredit,
- gazdasági és vidékfejlesztési ismeretek: minimum 54 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó, legfeljebb 24 kreditet a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.
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V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET
1. RENDÉSZETI VEZETŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: rendészeti vezető (Law Enforcement Management)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles rendészeti vezető
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Law Enforcement Manager
3. Képzési terület: jogi és igazgatási
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a büntetés-végrehajtási, a bűnügyi,
a gazdaságvédelmi, a határrendészeti, a katasztrófavédelmi, a közlekedésrendészeti, a
közrendvédelmi, a pénzügynyomozói és a vámigazgatási, közbiztonsági, állambiztonsági,
vámnyomozói főiskolai szintű szakok, valamint a bűnügyi igazgatási és a rendészeti
igazgatási alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: igazgatásszervezői, igazságügyi igazgatási, munkaügyi és
társadalombiztosítási igazgatási, nemzetközi igazgatási, határrendészeti és védelmi vezetői.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-15 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 60-70 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
29-32 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 40 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan rendészeti szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során elsajátított
szakmai ismereteik birtokában képesek közép- és felsővezetői munkakörök ellátására az
igazságügyi, az önkormányzati és pénzügyi ágazat, a büntetés-végrehajtás, a rendőrség, a
katasztrófavédelem, valamint a vám- és pénzügyőrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
és a civil biztonság területén. A végzettek alkalmasak a rendészeti vezetői feladatok hatékony
megoldására nemzetközi együttműködési keretben is, továbbá tanulmányaik doktori
képzésben történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
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biztonságpolitikai, rendészeti és rendészeti igazgatási, nemzetbiztonsági, nemzetközi
rendészeti együttműködési, rendészeti technikai ismeretek,
vezetési és szervezéselméleti, pszichológiai és pedagógiai, humánerőforrás- gazdálkodási,
minőségbiztosítási ismeretek,
gazdálkodási és logisztikai ismeretek,
rendészettudományi, nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztika ismeretek,
integrált társadalomtudományi, kommunikációs, statisztikai, tudományos kutatásmódszertani, problémamegoldó technikai és szaknyelvi ismeretek,
munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek
együttműködésére vonatkozó jogi ismeretek,
a rendészet szervezeti feladat- és hatásköri rendszere, jogi szabályozása, államiközigazgatási kontextusa, társadalmi beágyazottsága, a rendészeti tevékenység kontrollmechanizmusa, a rendészet közösségi modellje,
alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- döntéshozó és döntés-előkészítő feladatok ellátására,
- informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására,
- nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére,
- döntési javaslatok kidolgozásához szükséges problémaelemzésre és megoldáselemzésre,
- konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási technikák alkalmazásra,
- irányítói és végrehajtói feladatkörök ellátására,
- a belügyi, a pénzügyi és az igazságügyi ágazat, valamint az ezekhez tartozó rendészeti
testületek, továbbá polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a civil biztonsági szféra körében
rendészeti beosztásokban közép- és felső szintű vezetői feladatok ellátására,
- a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser
szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, ideértve a korszerű vezetési
technikákat és szervezési megoldásokat,
- a rendészet területén érvényesülő nemzetközi tendenciák ismeretében rendészeti
együttműködésre;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság
- jó kommunikációs és együttműködési attitűd,
- probléma felismerő és megoldó készség, határozottság,
- intuíció és módszeresség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 10-15 kredit
informatikai, logisztikai, rendészettudományi alapismeretek:
általános informatika, logisztika, bevezetés a rendészettudományba, nemzetközi
összehasonlító rendészet, kriminalisztika;
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8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 42-52 kredit
biztonságpolitikai, rendészeti és rendészeti igazgatási, nemzetbiztonsági, rendészeti technikai
ismeretek, munkajog, közigazgatási jog, pénzügyi jog, nemzetközi bűnügyi együttműködés, a
rendészeti szervek működésének jogi alapjai, vezetés- és szervezéselmélet, rendészeti
tevékenységek vezetése, rendészeti pszichológiai és pedagógiai ismeretek, minőségbiztosítás;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 18–28 kredit
vezetői készségfejlesztés, integrált társadalomtudományi ismeretek, kommunikáció,
statisztikai ismeretek, tudományos kutatásmódszertan, szaknyelvi ismeretek;
differenciált szakmai ismeretek: 9-12 kredit
a rendészeti szervek gazdálkodása, humánerőforrás-gazdálkodás, nemzetközi rendészeti
együttműködési, rendvédelmi szervek időszerű feladatai;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
Négy hetes szakmai gyakorlat követelményeinek teljesítése.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél
szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: társadalomtudományi ismeretek,
jogtudományi ismeretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyiközgazdasági ismeretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, közgazdasági menedzsment
ismeretek, EU ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
2. KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles közigazgatási menedzser
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Public Administration Expert
3. Képzési terület: jogi és igazgatási
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: igazgatásszervező alapképzési szak
és az 1993. évi LXXX. törvény szerinti igazgatásszervező főiskolai szak.
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4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe
vehető alapképzési szakok: bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, igazságügyi igazgatási,
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, nemzetközi igazgatási.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-15 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 65-90 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-12 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 40 % a szakmai gyakorlatot is figyelembe véve.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan igazgatási szakemberek képzése, akik a közigazgatás módszertanának,
céljainak és gyakorlati technikájának, továbbá az államtudományok és a jog alapjainak, a
jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek, a jogrendszer alapvető intézményei és
szervezetei működésének, gazdálkodásának, emberi jogok ismeretének, valamint a
közigazgatáshoz kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak ismeretében,
közigazgatási kultúrájuk alapján alkalmasak a központi, területi és helyi közigazgatás
szerveiben vezetői és magas szintű irányítási, felügyeleti, ellenőrzési, hatósági, döntéselőkészítő és szervezési-igazgatási feladatok ellátására. Megszerzett ismereteik birtokában
alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a társadalompolitika, közpolitika és szociálpolitika alapvető ismereteit,
- a nemzetközi kapcsolatok elméletét és történetét,
- a modern államra vonatkozó elméleteket,
- összehasonló alkotmányjogi ismereteket,
- az európai államok kormányzásának történetét,
- a fejlett polgári demokráciák önkormányzati modelljeit,
- a közigazgatással foglalkozó tudományok elméleti alapvetéseivel kapcsolatos ismereteket,
- a közigazgatási jogviszonyokat, a közigazgatási aktusokat, a közigazgatási hatásköröket, a
közigazgatási eljárási szabályokat, a közigazgatás személyi állományát érintő jogi és
etikai szabályokat,
- a jogpolitika, a jogalkotástan, a jogszabály-szerkesztés alapvető ismereteit,
- a közigazgatás gazdaságigazgatási szerepvállalásának elméletét és gyakorlatát,
- a közigazgatási bíráskodás elméletét és gyakorlatát,
- az európai közigazgatási büntetőjogi (anyagi jogi és eljárásjogi) ismereteket,
- kereskedelmi jogi, társasági jogi, versenyjogi ismereteket,
- közpénzügyi, államháztartási ismereteket, az önkormányzati gazdálkodás pénzügyi
ismereteit,
- nemzetközi pénzügyi piaci, pénzügyi jogi és az Európai Unió pénzügyi rendszerére
vonatkozó ismereteket,
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a modern szervezetelméleti tudományos megközelítéseket; a csoportdinamika elméletét,
gyakorlati módszereit; a szervezeti kultúra működését, hatásait,
közigazgatási szervezési-vezetési menedzsment, közigazgatási technológiai, mobil
elektronikus igazgatásszervezési ismereteket,
európai integrációs és közösségi politikai, valamint a nemzetközi migrációval összefüggő
ismereteket;
társadalmak közötti, illetve saját társadalmi struktúrák közötti kommunikációs
ismereteket,
közigazgatási adatbáziskezelési, dokumentumkezelési és informatikai védelmi
ismereteket,
közigazgatási szaknyelvi ismereteket.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- stratégiai gondolkodásra,
- döntés-előkészítő és döntéshozó feladatok ellátására, döntési javaslatok kidolgozásához
szükséges probléma- és megoldáselemzésre,
- irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására,
- modern szervezési technikák alkalmazására,
- szervezeti folyamatok és rendszerek tervezésére,
- konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási technikák alkalmazására,
- informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására,
- közszolgáltató szervezetek működési elveinek és rendszerének áttekintésére, elemzésére,
- központi közigazgatásban jogalkotási, jogalkalmazási, valamint igazgatási feladatok
ellátására,
- közszolgálati, humánpolitikai feladatok irányítására és végrehajtására,
- költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi feladatainak szervezésre,
- nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére,
- az Európai Unió szerveinél igazgatási feladatok ellátására,
- a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására, információk hasznosításra.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kiemelkedő szervezői, koordinációs készség,
- kreativitás, rugalmasság, jó logikai készség,
- jó kommunikációs és együttműködési attitűd,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- önálló munkavégzésre való alkalmasság,
- intuíció és módszeresség,
- információ feldolgozási képesség,
- a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után a vezetői feladatok ellátására,
- egyenlő bánásmód melletti elkötelezettség,
- empátia az egyes ügyfelek irányában, segítőkészség, esélyegyenlőség biztosítása az
állampolgárok jogérvényesítése során.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 10-15 kredit
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közigazgatáselmélet, európai közigazgatás- és alkotmánytörténet.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 65-90 kredit
összehasonlító alkotmányjog, államtan, jogalkotástan, önkormányzati modellek, közpolitika,
gazdaság és közigazgatás, gazdasági jog, közpénzügytan, EU közpénzügyek, EU
jogrendszere, nemzetközi kapcsolatok elmélete és története, adatbázis-kezelés, informatikai
védelem a közigazgatástan, elektronikus és mobil igazgatásszervezés, dokumentumkezelés és
tájékoztatórendszerek a közigazgatásban, társadalmi és kultúraközi kommunikáció.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 10-12 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
közigazgatási jogági jogalkalmazói ismeretek, szakigazgatási ismeretek, közigazgatási
szakmenedzsment, közigazgatási informatikai ismeretek, szaknyelvi ismeretek.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
10 hetes szakmai gyakorlat követelményeinek teljesítése.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kreditek megállapítása alapjául
szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján korábbi
tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:
társadalomtudományi ismeretek, állam- és jogtudományi alapismeretek, általános igazgatási
ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyi-közgazdasági ismeretek, közszolgálati és
munkajogi ismeretek, menedzsment ismeretek, európai uniós ismeretek, informatikai
alapismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzék a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
3. JOGÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS
1. A mesterképzési szak megnevezése: jogász (Law)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítése: MA)
- szakképzettség: okleveles jogász
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Jurist
Az oklevél doktori címet tanúsít, rövidített jelölése: dr. jur.
3. Képzési terület: jogi és igazgatási
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4. A képzési idő félévekben: 10 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit
5.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 80-110 kredit
5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 115-130 kredit
5.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-50 kredit
5.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit
5.5. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 15 kredit
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan jogászok képzése, akik az állam- és jogtudomány, valamint a jogászi
tevékenységekhez kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak birtokában, a
jogrendszer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek, a jogalkotás és a jogalkalmazás
módszereinek ismeretében, korszerű szakismereteik és jogászi kultúrájuk alapján alkalmasak
jogászi tevékenységre, tanulmányaik doktori képzés keretében való folytatására, gyakorlati
tapasztalatok megszerzésével, szakmai továbbképzéssel a jogi szakvizsgához kötött
munkakörök betöltésére.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismereteket,
- tételes jogi ismereteket,
- a hazai, az európai és a nemzetközi jog ismereteit,
- a tudományos munkához, kutatáshoz szükséges problémamegoldó technikákat,
módszereket,
- a globális társadalmi, politikai és jogi folyamatokat.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az állam- és jogtudományok területén az ismeretek rendszerezett megértésére,
elsajátítására, alkalmazására és gyakorlati hasznosítására,
- a változó tételes jog önálló megismerésére és értelmezésére,
- szakmai továbbképzésben való részvételre,
- az állam és jogtudományok területén megszerzett szakmai tapasztalat alapján új
problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
- konfliktusok több szempontú értelmezésére, mediatív szerepkör betöltésére,
- önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére,
- szakmai együttműködésre a társadalompolitika és a gazdaság területén dolgozó
szakértőkkel;
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- módszeresség és kreativitás a jogszabályok értelmezésében,
- társadalmi és jogi problémák felismerő és megoldó készsége,
- információ feldolgozási képesség,
- önálló tanulási készség az új ismeretek megszerzésének területén,
- széles körű műveltség,
- konfliktusban álló felek közötti közvetítés képessége,
- érzékenység a környezeti változások iránt,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
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alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkába való részvételre, kellő gyakorlat után
vezetői feladatok ellátására,
egyenlő bánásmód melletti elkötelezettség.

7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. Alapozó ismeretek: 80-110 kredit
általános társadalomtudományi ismeretek, szakmai nyelvismeret: 25-40 kredit
az általános értelmiségi hivatást szolgáló, a társadalomtudományi műveltséget megalapozó
ismeretek, valamint a sajátos idegen nyelvi (latin nyelv) ismeretek;
jogtudományi alapozó ismeretek: 55-70 kredit
elméleti (jog- és állambölcselet, jogszociológia) és történeti (magyar és egyetemes
jogtörténet, római jog) jogi ismeretek;
7.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 115-130 kredit
ágazati jogtudományok főbb területeit felölelő magánjogi, államtudományi (alkotmányjog és
közigazgatási jog), büntetőjogi, valamint nemzetközi és európai jogi ismeretek;
7.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: 30-50 kredit
az alapvető jogintézményekkel kapcsolatos ismeretek elmélyítése, a jogászi szemléletmód
kialakítása, a joggyakorlat alapelemeinek elsajátítása, összehasonlító jogi ismeretek, valamint
a jogszabály-előkészítés (jogalkotás) sajátosságainak megismerése.
8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A jogalkalmazói készség kialakítását elősegítő 6-12 hetes igazságszolgáltatási, közigazgatási
vagy egyéb jogalkalmazási szakmai gyakorlat, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
4. EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: európai és nemzetközi igazgatás (European and
International Administration)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles európai és nemzetközi igazgatásszervező
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: European and International
Administration Expert
3. Képzési terület: jogi és igazgatási
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a jogi és igazgatási képzési terület
alapképzési szakjai.
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4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: politológia, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kommunikáció,
nemzetközi tanulmányok alapképzési szakok, továbbá a gazdaságtudományok képzési terület
üzleti képzési ágának alapképzési szakjai.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12-18 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 75-85 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a
nemzetközi, különösen az európai uniós szervezetek, a hazai külügyi, illetve a magyar
központi és helyi közigazgatás megfelelő feladatait ellátni. A végzettek felkészültek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a szervezési és irányítási szakismereteket;
- a nagyvállalatok és a közigazgatási szervek közötti kapcsolattartás fontosabb elemeit;
- az igazgatásban meghonosodott informatikai és elektronikus irányítási, továbbá
jogszabály-nyilvántartó rendszereket;
- a nemzetközi tárgyalásokhoz, illetve kapcsolattartáshoz szükséges protokolláris
viselkedéskultúrát és tárgyalástechnikát;
- az európai és nemzetközi kapcsolatrendszer szakmai ismeretanyagát,
- az EU támogatási és pályázati rendszerét, az egyes uniós pályázatok gyakorlati
megvalósításának menetrendjét;
- a hatósági eljárások Európában alkalmazott legfontosabb szabályait;
- az európai és nemzetközi kapcsolatokban alkalmazott munkanyelvek legalább egyikét
tárgyalóképes szinten.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a nemzetközi szervezetek – különös tekintettel az Európai Unió szervezeteinek –
munkájában való részvételre,
- nemzetközi, illetve európai vonatkozású döntések előkészítésére,
- nemzetközi tárgyalások előkészítésére és megszervezésére,
- nemzetközi tárgyalásokon való (idegen nyelven történő) részvételre,
- külkapcsolatokat gondozó szervezetek, szervezeti egységek munkájának megszervezésére
és vezetésére, továbbá ezen szervezetek, szervezeti egységek nemzetközi képviseletére,
- hatósági eljárások lefolytatására,
- nemzetközi vállalatokban és a külföldi kapcsolatokkal rendelkező magánigazgatási
szférában szervezési és irányítási feladatok ellátására,
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az európai és a hazai jogalkotó és kodifikációs (szabályozó) munkában való részvételre,
hatósági eljárás lefolytatására,
szervezeti egységek irányítására, humánerőforrás-gazdálkodási feladatok megtervezésére
és irányítására,
az igazgatásban meghonosodott informatikai és elektronikus irányítási és kommunikációs
rendszerek alkalmazására,
nemzetközi vonatkozású szakmai kapcsolattartásra, levelezésre és tárgyalásra.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- megfelelő kommunikációs ismeretek és kapcsolatteremtő képesség,
- viselkedési kultúra,
- a nemzetközi kapcsolatok fontosságához és sajátosságaihoz igazodó
felelősségtudat.

fokozott

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 12-18 kredit
politikatudományi ismeretek, az európai alkotmány- és közigazgatás történetének ismerete,
összehasonlító alkotmánytani ismeretek, a világ nagy térségeinek gazdasági, politikai,
társadalmi jellemzőinek ismerete, kommunikációs alapismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 75-85 kredit
- közigazgatási és pénzügyi ismeretek: összehasonlító és európai közigazgatási jog, ezen
belül regionális igazgatás és területi önkormányzati rendszerek az EU tagállamaiban,
európai uniós és összehasonlító közigazgatási eljárásjog, közszolgálati jog és
közszolgálati rendszerek az EU-ban és az egyes tagállamokban, a kelet-közép európai
országok közigazgatási rendszerének összehasonlítása, a külügyi igazgatás különös
szabályai, valamint közpénzügyek és államháztartás az EU-ban;
- Európai Uniós ismeretek: az EU döntéshozatali eljárása és egyes szakpolitikái, továbbá az
EU támogatási és pályázati rendszere, valamint az európai közigazgatási büntetőjog
ismeretanyaga,
- nemzetközi köz- és magánjogi ismeretek: univerzális és regionális nemzetközi szervezetek,
külügyi igazgatás és a diplomáciai, valamint a konzuli kapcsolatok joga, az emberi jogok
nemzetközi védelme, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal összefüggő ismeretanyag,
- kommunikációs ismeretek: kultúraközi kommunikáció, a nemzetközi tárgyalások
menedzsmentje, tárgyalástechnika és protokoll (az idegen nyelvi felkészítő tárgyak a
szabadon választható tantárgyak körébe tartoznak),
- szervezéstani ismeretek: menedzsment-ismeretek a közcélú szervezetek vonatkozásában,
EU projektmenedzsment.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 18-22 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 8-12 kredit
a kisebbségek jogai, az esélyegyenlőség biztosításának nemzetközi eszközrendszere, a
külkereskedelemre vonatkozó ismeretek, a nemzetközi versenyjog, a migráció problémái;
diplomamunka: 10 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat 4 hetes gyakorlat, amelynek legalább felét idegen nyelvi, vagy a
nemzetközi igazgatással, illetve a humanitárius vagy fejlesztési segélyezéssel kifejezetten
foglalkozó szakmai környezetben kell a hallgatónak teljesítenie.
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10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy ezzel
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél; vagy két különböző idegen nyelvből
államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű
érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- társadalomtudományi alapismeretek (társadalomelméleti, politikaelméleti, szociológiai
ismeretek); jogtudományi ismeretek (jogi alapismeretek, közjogi és magánjogi ismeretek);
kiegészítő szakmai alapozó ismeretek (közgazdasági, szervezési és vezetési,
számítástechnikai ismeretek);
- igazgatástörténeti ismeretek (alkotmány– és közigazgatástörténet); általános igazgatási
ismeretek (a közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog alapintézményei);
szakigazgatási ismeretek (a szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a nemzetközi
igazgatásra); pénzügyi jogi és pénzügytani ismeretek (belföldi és nemzetközi adójog,
nemzetközi pénzügyek, államháztartástani alapismeretek); közszolgálati és munkajogi
ismeretek; nemzetközi ismeretek (nemzetközi közjog alapintézményei, a diplomácia
elmélete és gyakorlata, nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga);
európai uniós ismeretek (az EU története, szervezete, EU közjog és politika, uniós
kereskedelmi jog); kommunikációs ismeretek (idegen nyelvi ismeretek);
- továbbá legalább egy idegen nyelvből legalább középfokú C típusú államilag elismert
vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó 10 kreditet a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
5. MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI
MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
(Employment Relations and Social Security Administration)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles munkaügyi és társadalombiztosítási szakember
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Employment Relations and Social Security
Expert
- választható szakirányok: munkaügyi kapcsolatok, társadalombiztosítási igazgatási
(Employment Relations, Social Security)
3. Képzési terület: jogi és igazgatási
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a munkaügyi és
társadalombiztosítási igazgatási alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási főiskolai szintű szak.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban vehetők figyelembe az
igazgatásszervező, az igazságügyi igazgatási és a nemzetközi igazgatási alapképzési szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok,
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma:10-15 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-45 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése a munkaügy és a társadalombiztosítás területén,
akik jogi és szakmai ismereteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek a hazai és
nemzetközi munkaügyi kapcsolatok alakításában, társadalombiztosítási és egyéb szociális
biztonsággal kapcsolatos ügyek intézésében. A végzettek megfelelő szakmai és vezetői
felkészültséggel rendelkeznek.
Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a kapcsolódó alapjogok hazai és nemzetközi rendszerét, sajátosságait,
- a munka- és szociális jogi ügyekben eljáró nemzetközi bíróságok struktúráját és fontosabb
eljárási szabályait,
- az egyenlő bánásmód hazai és nemzetközi szabályozását, a vonatkozó fontosabb bírói
esetjogot,
- az EU szociálpolitikáját,
- a szakhoz kötődő migrációs jelenségek mechanizmusait és szabályait,
- a vállalatok, szervezetek minőségirányítási rendszerét,
- a vállalatok belső stratégiai felépítését, irányítását, mechanizmusait,
- az üzleti tervezés folyamatait és rendszerét,
- a munkaügyi és szociális igazgatási rendszer fontosabb informatikai hátterét,
- a szociális és munkaügyi szakigazgatás struktúráját, működési szabályait,
- a munkanélküliség hazai kezelésének rendszerét, sajátosságait,
- a munkahelyi egészség és biztonság gyakorlati kérdéseit,
- a vonatkozó pénzügyi és adójogi ismereteket;
továbbbá
aa) munkaügyi kapcsolatok szakirányon:
- a kollektív tárgyalás és alku folyamatának előkészítési, tervezési feladatait,
- a kollektív tárgyalás és alku folyamatában a szakértői és tanácsadói közreműködés
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szabályait és feladatait,
a makro- és mezoszintű érdekegyeztetés intézményeit,
a munkaügyi konfliktusok és viták jellemzőit, az optimális vitarendezési eszközöket és
eljárásokat,
a vállalatok, költségvetési intézmények szintjén működő különböző érdekegyeztetési
fórumokat, azok létrehozásának módszertanát, eljárási szabályainak kidolgozását,
a munkavállalói, munkáltatói érdekképviseletek, képviseletek tevékenységének szervezési
elméletét és gyakorlatát,
az állam munkaügyi kapcsolatokat szabályozó tevékenységének tervezési és végrehajtási
feladatait,
a munkavédelem, a munkaerő-piaci politikák, a foglalkoztatáspolitika, a munkavállalók és
a munkáltatók érdekképviseleti szervei közti munkaügyi kapcsolatok rendjét és azok
betartásának ellenőrzési eszközeit,
az Európai Unió csúcsszintű és az ágazati szociális párbeszéd hátterét;

ab) társadalombiztosítási igazgatási szakirányon:
- a központi és helyi társadalombiztosításban, az adóigazgatási szerveknél (járulékigazgatási
feladatok), valamint a magánbiztosítóknál szükséges igazgatási ismereteket,
- az egyes társadalombiztosítási, illetve magánbiztosítási ellátások, valamint egyéb szociális
ellátások megállapítására és folyósítására vonatkozó speciális jogszabályokat,
- a foglalkoztatóknál felmerülő szociális kérdések elméletét és gyakorlatát,
- az egészségügyi szolgáltatóknál szükséges működtetéssel és finanszírozással kapcsolatos
ismereteket,
- a költségvetési szervek, illetve a magánbiztosítási pénztárak gazdálkodási-pénzügyi
feladatainak ellátásához szükséges ismereteket,
- a társadalombiztosítási rendszer és a magánbiztosítási rendszer ellenőrzésére vonatkozó
ismereteket,
- az EU-hoz kapcsolódó szociális ügyek jogi szabályozását és azok eljárási mechanizmusait.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az alapjogok megértésére, és annak logikai rendszerén alapuló szabályozás előkészítésre,
- a minőségirányítási standardok alkalmazására, minőségirányítási folyamatok
megszervezésére, lebonyolítására és ellenőrzésére,
- a vállalatok hatékony stratégiai szervezésére,
- a munkaügyi és szociális igazgatási rendszer fontosabb informatikai programjainak
alkalmazására,
- mind a szociális, mind a munkaügyi szakigazgatás erősségeinek és hiányosságainak
felismerésére, szervezeti összekapcsolódások átlátására és a szervezeti elméleti tudás
magabiztos gyakorlati alkalmazására,
- az EU szociálpolitikájának részletszabályainak komplex rendszerű áttekintésére, bírósági
esetjog ismeretére és alkalmazására, valamint az ellátásokhoz kapcsolható
formanyomtatványok használatára,
- a szakhoz kötődő migrációs szabályok alkalmazására és e témakörhöz tartozó
tanácsadásra,
- a munkanélküliség kezelését szolgáló rendszer átfogó ismeretére, a kapcsolódó gyakorlati
ismeretek alkalmazására,
- munkahelyi egészség- és biztonságvédelem gyakorlati kialakítására, a kockázatok
felismerésére és elhárítására.
- a szakirányokhoz kapcsolódó pénzügyi és adójogi ismeretek gyakorlati használatára,
- egyenlő bánásmód hazai és nemzetközi bírói esetjogának elemző, kritikai alkalmazására;

231

továbbá
ba) munkaügyi kapcsolatok szakirányon:
- a konfliktuskezelő módszerek alkalmazására,
- az emberi erőforrás menedzsment, a minőségbiztosítás területén, valamint munkaügyi,
személyügyi kutatási feladatok ellátására, az eredmények nemzetközi és hazai szakmai
fórumokon történő prezentálására és közlésére,
- a munkaügyi kapcsolatokkal foglalkozó szakirodalomban történő megfelelő
tájékozódásra, annak értő és kritikai feldolgozására,
- a munkaügyi kapcsolatok folyamataiban tervező, szervező, elemző, értékelő
munkakörökben való tevékenységre,
- a foglalkoztatással összefüggő szabályok adaptálására és alkotó továbbfejlesztésére,
- a munkahelyi belső szabályzatok kialakításában, a munkaügyi nyilvántartások
megalkotásában, vezetésében való aktív részvételre,
- a munkaügyi kapcsolatok és a személyügyi feladatok menedzselésére,
- munkajogi jogalkalmazásra és tanácsadásra.
bb) társadalombiztosítási igazgatási szakirányon:
- a társadalombiztosítási, illetve a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés
szervezésére, irányítására,
- a munkavégzéshez kapcsolódó vezetői, irányítói, kommunikációs és konfliktuskezelő
módszerek alkalmazására,
- a társadalombiztosítással kapcsolatos adatok, adatsorok feldolgozására, értékelésére, az
eredmények prezentálására és közlésére,
- a társadalombiztosítással foglalkozó szak- és jogirodalomban történő megfelelő
tájékozódásra, annak értő alkalmazására,
- az egészségbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás, a balesetbiztosítás, a családtámogatási- és
munkanélküli ellátórendszer, a humán magánbiztosítás és az egyéb szociális
ellátórendszerek működtetésével és finanszírozásával kapcsolatos feladatok
megtervezésére, megszervezésére és menedzselésére,
- a társadalombiztosítással összefüggő szabályok adaptálására és alkotó továbbfejlesztésére,
- magyar, nemzetközi és európai uniós szociális jogi normák és bírói gyakorlat
alkalmazására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- probléma felismerési és problémamegoldó képesség,
- képesség önálló szakmai álláspont kialakítására,
- magas szintű kommunikációs és tárgyalási készség,
- kreativitás,
- pozitív gondolkodás,
- rendszerező és áttekintő képesség,
- a szakmai-etikai normák tisztelete,
- vezetői attitűd.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 10-15 kredit
társadalomtudományi ismeretek: stratégiai menedzsment;
jogtudományi ismeretek: polgári és társasági jog, valamint alapjogok védelme a hazai és a
nemzetközi jogban;
kiegészítő szakmai ismeretek: minőségmenedzsment.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-45 kredit
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eljárás nemzetközi bíróságok előtt, munkaügyi és szociális igazgatási informatika,
alkalmazott eljárásjog, alkalmazott szociális szakigazgatás, az EU szociális dimenziója,
alkalmazott munkaügyi szakigazgatás, migráció, a munkanélküliség kezelésének hazai
gyakorlata, munkaegészségügy, munkabiztonság, pénzügyi és adójogi ismeretek a
gyakorlatban, kontrolling, emberi erőforrás gazdálkodás, egyenlő bánásmód.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 60-75 kredit:
differenciált szakmai ismeretek: 40-55 kredit
munkaügyi kapcsolatok szakirányon:
költségvetési intézmények munkaügyi kapcsolatai, a participáció nemzetközi és hazai
gyakorlata, kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata, szociális
párbeszéd gyakorlati vonatkozásai Magyarországon és az EU-ban, magyar, európai és
nemzetközi munkajog, a munkaügyi viták rendezésének hazai és nemzetközi szabályozása,
nyomásgyakorló eszközök hazai és nemzetközi szabályozása, munkaügyi ellenőrzés, atipikus
foglalkoztatás, tárgyalástechnikák gyakorlata, az állam és a szociális partnerek
együttműködésének gyakorlati vonatkozásai, szakmai gyakorlat;
társadalombiztosítási igazgatási szakirányon:
egészségbiztosítás, rehabilitációval kapcsolatos biztosítási ismeretek, társadalombiztosítási
nyugdíj, kötelező magánnyugdíj-pénztárak, családtámogatás, nem járulék alapú ellátások,
szociális biztonsági rendszerek koordinációja az EU-ban, kiegészítő magánbiztosítás,
alkalmazott munkajog, tartós ápolás hazai és nemzetközi kérdései, nyitott koordináció,
szakmai gyakorlat;
diplomamunka: 15 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat 3-6 hetes időtartamú, a versenyszféra vagy a közszféra olyan
munkaköreiben végzett szakmai munka, ahol a munkaügyi kapcsolatok, valamint a
társadalombiztosítási szakirányokhoz tartozó ismeretek gyakorlati alkalmazására kerül sor. A
szakmai gyakorlat kreditértéke 5 kredit.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbi
ismeretekből: társadalomtudományi ismeretek, állam- és jogtudományi alapismeretek,
általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyi-közgazdasági ismeretek,
közszolgálati és munkajogi ismeretek, menedzsment ismeretek, európai uniós ismeretek,
munkaügyi kapcsolatok ismeretek, társadalombiztosítási-szociális jogi ismeretek.
6. KRIMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: kriminológia (Criminology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
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szakképzettség: okleveles kriminológus
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Criminologist

3. Képzési terület: jogi és igazgatási képzési terület
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a szociológia, a szociális munka, a
szociálpedagógia, a társadalmi tanulmányok, a bűnügyi igazgatási, igazságügyi igazgatási,
rendészeti igazgatási, a büntetés-végrehajtási nevelő alapképzési szakok és a jogász egységes,
osztatlan mesterképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető a gyógypedagógia, a pszichológia, a kulturális antropológia, a politológia, a
nemzetközi tanulmányok, az igazgatásszervező és a nemzetközi igazgatási alapképzési szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 19-25 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-55 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz/szakirányhoz rendelhető kreditek száma: 12-34 kredit
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan jogi és társadalomtudományi felkészültséggel, interdiszciplináris
ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a bűnelkövetők társadalmi
integrációját, illetve az áldozatsegítést szolgáló, felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök
betöltésére, a kriminálpolitika részterületein (büntetőpolitika, bűnmegelőzés, áldozati politika
és a bűnözés elleni nemzetközi fellépés) a jogállami követelményeknek megfelelő és a
társadalmi integrációt szolgáló döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, elemzői,
szakértői feladatok elvégzésére, valamint a bűnözés, annak megjelenési formái, a
bűnelkövetővé, illetve áldozattá válás, bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás
működésének kutatására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori
képzésben történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a magyar alkotmányos jogrendszer alapjait,
- a magyar igazságszolgáltatási rendszert,
- a globális társadalmi, politikai és jogi folyamatokat,
- a társadalmi folyamatok és jelenségek egymásra hatásának mechanizmusait,
- az emberi és az állampolgári jogokat, valamint a védelmüket és érvényesülésüket szolgáló
hazai és nemzetközi intézményrendszert,
- nemzetközi szervezeteknek (különösen: az Egyesült Nemzetek Szervezete, Európa
Tanács, Európai Unió) a bűnözés visszaszorítását, megelőzését szolgáló tevékenységét és
intézményes eszközeit,
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-

az integrált társadalomtudományi, statisztikai és tudományos kutatási módszereket,
a számítógépes kommunikáció alkalmazói szintű ismereteit,
a szakmai és etikai normákat.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- kriminológiai ismeretek alkalmazására a pártfogó felügyelői, az áldozatsegítői, a
bűnmegelőzési és a büntetés-végrehajtási intézményrendszerben, a gyermek- és
ifjúságvédelem intézményeiben, mediátorként a büntetőeljárásban és a bűnmegelőzésben,
továbbá a személy- és vagyonvédelmi vállalkozásokban, valamint civil bűnmegelőzési
programokban,
- a bűnüldözés, a büntető igazságszolgáltatás, a bűnmegelőzés és az áldozatsegítés
intézményei közötti, jogállami követelményeknek megfelelő együttműködés tervezésére
és kivitelezésére,
- integrált ismeretek alkalmazására a bűnözéssel kapcsolatos szakpolitikák végrehajtása
során,
- a kriminálpolitika egyes részterületein a jogállami követelményeknek megfelelő és a
társadalmi integrációt szolgáló tervezés, döntés előkészítés és szakmai koncepciók,
programok kidolgozására,
- kriminálpolitikai stratégiák, koncepciók, kriminálpolitikai tárgyú jogszabálytervezetek,
stratégiák, programok és jogszabályok véleményezésére,
- szaktanácsadásra az előző tárgykörökben.
- a bűnözés és részjelenségei elemzésére, értelmezésére, törvényszerűségeinek, társadalmi
összefüggéseinek feltárására,
- a büntető igazságszolgáltatási rendszer és egyes intézményei működésének elemzésére, a
büntető igazságszolgáltatás és kriminalitás jellemzői közötti összefüggések vizsgálatára,
- kriminálstatisztikai adatok értékelésére,
- a bűnelkövetővé válás kockázati tényezőinek vizsgálatára,
- viktimizációs kutatásokra,
- kriminálpolitikai döntések és bűnmegelőzési programok értékelő vizsgálatára,
- kriminológiai kutatási eredmények és ismeretek nyilvánosság előtti szakszerű
kommunikációjára.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- etikai, jogállami és hatékonysági szempontoknak egyaránt megfelelő problémamegoldás
képessége,
- segítő szakmákban szükséges objektivitás, diszkrimináció mentesség, tolerancia,
humánum,
- megalapozott helyzetelemzés és probléma-felismerési képesség,
- szakmai és etikai normákhoz való alkalmazkodás,
- önálló szakmai álláspont kialakításának képessége,
- innovatív, rugalmas problémakezelés,
- kritikai attitűd.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 19-25 kredit
kriminológiai alapismeretek; alapvető elméleti irányzatok, korunk főbb kriminológiai
irányzatai, társadalmi struktúra, devianciák, bűnözés; a devianciák szociológiája, társadalmi
reprodukciója; az egyetemes és a magyar kriminológia története; a jelenkori kriminálpolitika
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és bűnözés kontroll tendenciái; alkalmazott kriminológiai ismeretek; kutatási módszertan a
kriminológiában.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 45-55 kredit
alkotmányjogi, közigazgatási jogi és családjogi alapismeretek, jogszociológiai alapismeretek,
gyermekjogi- és gyámügyi alapismeretek, kriminálpszichológiai alapismeretek,
szociálpolitikai alapismeretek, rendészeti alapismeretek, kriminálpolitika, büntetőjog,
büntető-eljárásjog és büntető igazságszolgáltatás, emberi jogok, szabálysértési jog,
viktimológia, helyreállító igazságszolgáltatás elmélete és gyakorlata a kriminálpolitikában,
szakkriminológia, pönológia, büntetés-végrehajtási ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 27-45 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 12-34 kredit
fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása, családszociológia és szocializáció, családon belüli
erőszak, addiktológia, gender (nem) és bűnözés, kisebbségszociológia és romológia,
közpolitika, pártfogó felügyelet. Áldozatsegítés, bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata.
szubkultúrák, kulturális konfliktusok és a bűnmegelőzés, gyermekvédelem és reszocializáció.
büntetés-végrehajtás és reszocializáció, a bűnözés elleni fellépés intézményes eszközei
nemzetközi szervezetekben (ENSZ, Európa Tanács, Európai Unió), kommunikációs
alapismeretek, szakmai gyakorlat ;
diplomamunka: 15 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat az első két félév követelményeinek teljesítését követően (60 kreditérték
megszerzése után) a bűnözéskontroll egyes intézményeinek (pártfogói szolgálat,
áldozatsegítés,
közvetítői
eljárás,
bűnmegelőzés,
büntetésvégrehajtás,
speciális
gyermekvédelem) tevékenységében való közreműködésből álló 200 órás szakmai munka,
feladatterv alapján, tanszéki koordinációval, tereptanárok közreműködésével. A szakmai
gyakorlat helyszíne lehet minden olyan állami, önkormányzati vagy nem állami (NGO)
hatóság, intézmény vagy szervezet, amely bűnözési kontroll feladatokat lát el. A hallgató – az
intézmény döntése alapján – a gyakorlatnak legfeljebb az 50 % -át teljesítheti saját
munkahelyén. A szakmai gyakorlat teljesítése kritériumkövetelmény.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol német, francia, spanyol vagy orosz nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A 4.2. pontban felsorolt szakokon szerezett szakképzettség esetén a hallgatónak a kredit
megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási intézményben meghatározott –
összevetése alapján elismerhető legyen legalább 40 kredit az alábbiak szerint:
- 20 kredit jogtudományi és igazgatási,
- 20 kredit társadalomtudományi és pedagógiai (szociológia, politológia, pszichológia,
gyógypedagógia)
ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökből legalább kettőben
legalább 10-10 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó, legfeljebb 20 kreditet a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két
féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint kell megszerezni.
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A 4.3. pontban felsorolt szakokon szerezett szakképzettség esetén a hallgatónak a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott –
összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az
alábbi ismeretkörökben:
- jogtudományi és igazgatási ismeretek,
- társadalomtudományi ismeretek: szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia,
pszichológia, kulturális antropológia,
- szociális és pedagógiai ismeretek: szociális munka, szociálpedagógia, gyógypedagógia.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökből legalább kettőben
legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó, legfeljebb 30 kreditet a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két
féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint kell megszerezni.
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VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET
1. EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségügyi szociális munka (Social Work in
Health Care)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles egészségügyi szociális munkás
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker in Health Care
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a szociális munka és a
szociálpedagógia alapképzési szakok.
4.2. A bementhez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció,
egészségügyi szervező, társadalmi tanulmányok, szociológia, politológia, pszichológia,
pedagógia.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-60 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
35-50 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 5 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészség- és társadalomtudományok
területén megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek az egészségügyi
és szociális problémák kezelésére a szakmai, a társadalmi és az ágazatközi együttműködés
során. A végzettek aktív résztvevőivé válnak a preventív tevékenységeknek és az akut
problémák megoldására irányuló tevékenységi formáknak, illetve az utógondozásnak.
Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
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-

az egészségi állapotot meghatározó egyéni, társadalmi, epidemiológiai és jogi
feltételrendszerek összefüggéseinek, kutatásának és elemzésének komplex ismerete,
szolgáltatástervezési és evaluációs ismeretek,
egészségtudományi ismeretek,
alkalmazott magatartástudományi, mentálhigiénés és lélektani ismeretek,
rehabilitációs ismeretek,
a szociális munka ismeretei,
az egészségügyi menedzsment ismeretei;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az integrált szakmai ismeretek felhasználására és gyakorlati alkalmazására,
- az egészségügyi és szociális problémák egyéni és társadalmi összefüggéseinek feltárására
és elemzésére, fejlesztési programok kidolgozására,
- önálló segítő folyamatok kidolgozására és kivitelezésére,
- az egészségügyi és szociális problémák komplex kezelésére,
- szociális diagnosztika és terápia kidolgozására és alkalmazására,
- az egészségügyi és a szociális szolgáltatók, valamint a mikrokörnyezet között a hatékony
problémamegoldás érdekében egyéni és környezeti erőforrások feltárására, mozgósítására
és együttműködés kialakítására,
- szociális segítő feladatok ellátására speciális egészségügyi és mentális problémákkal
küzdő csoportok esetében,
- a rehabilitáció részeként szociális fejlesztő programok kidolgozására és alkalmazására a
speciális rehabilitációt igénylő betegségek és csoportok esetében,
- team–munkában való részvételre;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- jó kommunikációs készség,
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő, elemző és megoldó készség,
- információ–feldolgozási képesség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- igény a szakmai továbbképzésben való részvételre,
- kezdeményezőkészség,
- személyes felelősségvállalás,
- döntéshozatali képesség,
- rendszerszemléletű gondolkodásmód,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 15-20 kredit
- az egészségi állapot társadalmi összetevői és a jóléti ellátások: a társadalmi státus, az
egészségi állapot és az életmód összefüggései, epidemiológiai, demográfiai alapismeretek,
egészségpolitika és gazdaságtan, az egészségügy jogi szabályozása, betegjogok,
egészségszociológiai, egészségpszichológiai ismeretek, jóléti politikák, biztosítási és
finanszírozási rendszerek;
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szociális munka ismeretei: az egészségügyi szociális munka alkalmazott módszerei és
beavatkozási technikái, a szociális munka gyakorlata;
- egészségtudományi ismeretek: környezet-egészségügyi ismeretek, valamint munka- és
élelmezésügyi ismeretek, humán ökológia, egészségfejlesztés, egészségpedagógia,
egészségmegőrzés;
8.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei: 50-60 kredit
- szociális munka ismeretei: szociális munka idősekkel, szociális munka
egészségkárosodottakkal, szociális munka szenvedélybetegekkel, krízisintervenció,
szociális és egészségügyi prevenció, egészségügyi szociális munka, a szociális segítés
etikája és gazdaságtana;
- alkalmazott
magatartástudományi,
mentálhigiénés
és
lélektani
ismeretek:
szociálpszichológia és szociálpszichiátria, a deviancia lélektana, a családlélektan alapjai, a
betegség lélektana, ápoláslélektan, veszteségpszichológia, pszichiátria, mentálhigiénés,
pszichiátriai és pszichoterápiás ismeretek;
- rehabilitáció és társadalmi integráció: rehabilitációs ismeretek, speciális csoportok
rehabilitációja;
- menedzsment ismeretek: egészségügyi menedzsment, projektmenedzsment, kutatásmódszertani ismeretek, szolgáltatások tervezése és evaluációja;
- egészségtudományi ismeretek: speciális csoportok egészségügyi és szociális jellemzői,
egészségügyi és szociális szolgáltatások;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 35-50 kredit differenciált
szakmai ismeretek ismeretkörei:
- öregedéstudomány:
az öregedés biológiai és élettani jellemzői, az idősödő társadalom társadalompolitikai
vonatkozásai, az öregedés lélektana, az egészséges öregedés esélyei, ökológiai
gerontológia, pszichiátriai betegségek időskorban, a környezet, a munka, a táplálkozás és
a társadalom szerepe az öregedés folyamatában, időskori egészségmegőrzés, a szociális
munka speciális feladatai az idősgondozásban;
- fogyatékosságtan:
fogyatékkal élők helyzete és életminősége, esélyegyenlőség és társadalmi befogadás,
befogadást segítő programok, fogyatékosok rehabilitációja;
- mentális és szenvedélybetegségek:
mentális és szenvedélybetegségek egészségügyi és társadalmi jellemzői, egyéni, családi,
közösségi hatásai, kulturális összetevői, megelőzés és kezelés, terápiás és mentálhigiénés
módszerek, rehabilitáció;
- szociális munka tartós, illetve krónikus betegekkel:
krónikus fertőző, illetve nem fertőző betegségekkel küzdők helyzete, veszélyeztetett
csoportok, a megelőzés, a célzott hatékony segítségnyújtás és a rehabilitáció
eszközrendszere, haldoklás és gyászfeldolgozás;
diplomamunka: 20 kredit.
-

9. A képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat követelményei:
A képzéshez intenzív terepgyakorlat kapcsolódik, legalább 15 kredit értékben, 400-450 óra
időtartamban. Az intenzív terepgyakorlat megosztható a szakmai törzsanyag és a differenciált
szakmai anyag ismeretkörei között.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van vagy nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből egy
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államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű
érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
11.1. Az ápolás és betegellátás, az egészségügyi gondozás és prevenció, az egészségügyi
szervező alapképzési szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit
megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott –
összevetése alapján elismerhető legyen 45 kredit a szociális munka és a szociálpolitika
alapismereteiből.
A hiányzó, legfeljebb 20 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
11.2. A politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, pedagógia és pszichológia
alapképzési szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit megállapítása
alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján
elismerhető legyen 45 kredit a szociális munka és az egészségügy alapismereteiből, amelyből
legalább 25 kredit a szociális munka legalább 20 kredit az egészségügy témaköréből legyen
elismerhető
A hiányzó, legfeljebb 20 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
11.3. A pedagógusképzési terület alapképzési szakjain szerzett szakképzettség alapján a
hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 40 kredit a szociális munka és a
szociálpolitika, valamint 20 kredit az egészségügy alapismereteiből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató, a hiányzó további 30 kreditet a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
2. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: népegészségügyi (Public Health)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles népegészségügyi szakember
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Public Health
- választható szakirányok: népegészségügyi felügyelő, epidemiológia, környezet- és
foglalkozás-egészségügyi, egészségfejlesztés (Public Health Inspector, Epidemiology,
Environmental and Occupational Health, Health Promotion)
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: egészségügyi gondozás és
prevenció, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű
közegészségügyi járványügyi felügyelő és védőnő szakok.
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4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 3 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
6.1. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30–34 kredit;
6.2. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-45 kredit;
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma: 3-6 kredit;
6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 12 kredit;
6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan népegészségügyi szakemberek képzése, akik a népegészségügyi
tevékenység tudományos alapját jelentő és az ahhoz kapcsolódó módszertani és gyakorlati
ismeretek birtokában képesek a lakosság egészségi állapotának javítására, a betegségek
megelőzésére a szakmai, az össztársadalmi és az ágazatközi együttműködés során. A
végzettek felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés formájában
történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- egészségügyi és népegészségügyi ismeretek,
- vezetési és szervezetelméleti ismeretek,
- menedzsment és kommunikációs ismeretek,
- ökológiai, környezet–egészségtani és környezetvédelmi ismeretek,
- biostatisztikai és epidemiológiai ismeretek;
- táplálkozás-egészségügyi ismeretek;
- munkabiztonsági ismeretek;
- kémiai biztonsági ismeretek.
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
ba) népegészségügyi felügyelő szakirányon:
- a lakosság népegészségügyi szükségleteinek és igényeinek feltárására, azok
rangsorolására és kezelésére,
- népegészségügyi hatósági feladatok ellátására vezetői és végrehajtói szinten,
- szervezetfejlesztésre, népegészségügyi programok, akciók tervezésére, szervezésére,
irányítására és értékelésére,
- egészségterv készítésére;
bb) epidemiológia szakirányon:
- a lakosság egészségi állapotának és az azt befolyásoló tényezőknek, valamint a
betegségek megelőzési és kezelési lehetőségeinek biostatisztikai/epidemiológiai
elemzésére, jellemzésére és monitorozására,
- statisztikai programcsomag alkalmazására adatkezelés és –elemzés céljából,
- statisztikai elemzések elvégzésére,
- etiológiai, intervenciós, diagnosztikus és prognosztikus epidemiológiai kutatások
megvalósítására,
- meta-analízis készítésére,
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-

döntéselemzési problémák megoldására
mintavételi eljárások elvégzésére;

bc) környezet- és foglalkozás-egészségügyi szakirányon:
- a környezet állapota (külső, belső, valamint munkahelyi) és az egészségi állapot közötti
összefüggések feltárására, elemzésére és jellemzésére,
- az egészséget károsító környezeti tényezők azonosítására, ezek hatásainak csökkentésére,
kiküszöbölésére,
- környezeti monitorozás elvégzésére,
- kémiai biztonsági felügyelet ellátására,
- sugár-egészségügyi felügyelet ellátására,
- környezeti kockázatbecslés és -elemzés elkészítésére,
- munkabiztonsági és élelmiszer-biztonsági felügyelet ellátására;
bd) egészségfejlesztés szakirányon:
- a népegészségügyi szükségletek kielégítését célzó egészségfejlesztési és
betegségmegelőzési programok tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és értékelésére,
- célcsoportok egészségi, kulturális és társadalmi-gazdasági szempontú jellemzésére,
- kapcsolatépítésre egyénekkel, csoportokkal és intézményekkel,
- egészségfejlesztési programok tervezésére, lebonyolítására és értékelésére,
- egészségterv készítésére;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- jó kommunikációs és együttműködési készségek,
- önálló véleményalkotás,
- vezetői képességek,
- környezettel szembeni érzékenység,
- hatékony konfliktuskezelés.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-34 kredit
kutatási módszerek, elemzések és értékelések a népegészségügyi gyakorlatban; egészségügyi
rendszerek és egészségpolitika; egészség-gazdaságtan; kommunikáció a népegészségügyi
gyakorlatban; népegészségügyi projekt-tervezés és megvalósítás;
8.2. Szakmai törzsanyag kötelezően válaszható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: 40-45 kredit
népegészségügyi felügyelő szakirányon:
az egészséget meghatározó környezeti és társadalmi tényezők felmérése és kezelése;
egészségterv készítése és megvalósítása; környezeti kockázatbecslés, -kezelés és
kommunikáció; a népegészségügyi felügyelet európai kitekintésben; államigazgatási
szakismeretek;
epidemiológia szakirányon:
modern biostatisztikai módszerek; egészségfelmérések; klinikai és genetikai epidemiológia;
epidemiológiai vizsgálatok tervezése, lebonyolítása és elemzése; az eredmények értelmezése
a népegészségügyi és a klinikai gyakorlatban;
környezet- és foglalkozás-egészségügyi szakirányon:
a természeti, az épített és a munkahelyi környezet, valamint a táplálkozás és élelmezés hatása
az egészségre; környezetmonitorozás; környezeti kockázatbecslés, -kezelés és kommunikáció;
környezet-egészségügyi rendszerek és szabályozások;
egészségfejlesztés szakirányon:
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különböző társadalmi csoportok (kiemelten a hátrányos helyzetűek) népegészségügyi
problémáinak azonosítása és kezelése; környezeti kockázatbecslés, -kezelés és
kommunikáció; egészségfejlesztési projektek tervezése, lebonyolítása és értékelése;
diplomamunka: 12 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául
szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján korábbi
tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit az alábbi ismeretkörökből:
biostatisztika és az epidemiológia alapjai, népegészségügyi medicina, környezetegészségügyi, munka-, foglalkozás- és táplálkozás-egészségügyi alapismeretek,
egészségfejlesztési alapismeretek, számítástechnika és egészségügyi informatika,
egészségügyi államigazgatás.
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
3. EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségpszichológia (Health Psychology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles egészségpszichológus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Health Psychologist
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudományi
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: pszichológia alapképzési szak,
valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű
pszichológus szak.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: orvos egységes,
osztatlan szak, az egészségügyi szociális munka mesterképzési szak, a népegészségügyi
mesterképzési szak egészségfejlesztő szakiránya, továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot
adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
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5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 22 – 32 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 46 – 56 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 26 – 34 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 12 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészség- és a pszichológiai tudományok
releváns ismereteinek elsajátításával és az ahhoz kapcsolódó módszertani és gyakorlati
ismeretek birtokában képesek a mentális egészségfejlesztés és egészség-rehabilitáció területén
jelentkező feladatok ellátására, a lakosság mentális egészségi állapotának javítására, a
kedvezőtlen egészségmagatartások leküzdésében pszichológiai segítséget, valamint az ezen a
területen dolgozó más szakembereknek pszichológiai szupervíziót, támogatást, és
konzultációs lehetőséget nyújtva. A végzettek felkészültségük alapján alkalmasak
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az egyének és közösségek, a népesség egészségi állapotának megismerésére szolgáló
módszertant,
- az egészség és betegség elméleteit,
- a szakmai ismeretek továbbfejlesztését szolgáló információforrásokat;
- az egészséget és betegséget meghatározó tényezőket (kockázati tényezők), különös
tekintettel az egészségmagatartás kialakítása szempontjából kiemelt jelentőségű
viselkedés és egyéb tényezőket,
- a kommunikáció elméletét és gyakorlatát, kiemelten pár- és csoporthelyzetekben,
egészségügyi helyzetekben, valamint döntések előkészítésében,
- környezetpszichológiai szempontok érvényesítését az egészségügyi ellátórendszerben,
- az egészségmagatartás elméletét és kutatásának módszertanát,
- az egészségkárosító magatartásformák megelőzésének és kezelésének elméletét és
gyakorlatát (szenvedélybetegség, dohányzás, táplálkozási zavarok, stb.),
- az egészségfejlesztés és -nevelés elméletét és gyakorlatát,
- a pszichoszomatikus és szomato-pszichikus kórképek kiegészítő pszichológiai ellátásának
módszertanát,
- a rehabilitáció különböző területeit és azok pszichológiai vonatkozásait,
- krónikus beteg, rokkant és terminális állapotú betegek pszichológiai ellátását.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az egészségmagatartás meghatározó tényezőinek vizsgálatára és azok megváltoztatására,
- a lakosság népegészségügyi szükségleteinek és igényeinek feltárására,
- a gyermek- és felnőttkori magatartászavarok azonosítására és hatékony ellátására,
- a mentális egészségfejlesztés módszertanának alkalmazására egyéni, csoport és közösségi
szinteken,
- segítő kapcsolati és alap-pszichoterápiás ellátás nyújtására,
- krónikus betegek, rokkant és terminális állapotú egyének pszichológiai ellátására,
- csoport és krízisintervenciós módszerek alkalmazására,
- a tanácsadás módszereinek alkalmazására,
- kutatási projektek tervezésére és kivitelezésére.
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c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- jó kommunikációs és együttműködési készségek,
- önálló véleményalkotás,
- vezetői készségek,
- környezettel szembeni érzékenység,
- hatékony konfliktuskezelés.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapozó törzsanyag kötelező ismeretkörei: 22-34 kredit
a viselkedés bio-pszicho-szociális alapjai; biostatisztika és epidemiológia; népegészségügyi
medicina és környezetegészségtan.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 46-56 kredit
személyiséglélektan és családi dinamika; az egészséges személyiség működése; betegségre
hajlamosító személyiségtényezők; pszichodiagnosztika és kutatásmódszertan; megelőző
orvostan és népegészségtan; egészségfejlesztés és –nevelés; segítő kapcsolatok és
pszichoterápia.
8.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 26 – 34 kredit
pszichopatológia
és
magatartászavarok;
krízishelyzetek;
krónikus
betegségek,
szenvedélybetegségek és függőségek lélektana; pszichoszomatika; pszichés zavarok egyéni és
csoportos terápiáinak elmélete és gyakorlata.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
Az egyéni és közösségi szinten végzett egészségpszichológiai tevékenység elmélyítésére a
terepgyakorlat formájában megvalósuló szakmai gyakorlat és kutatómunka időtartama
legalább 10 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg. A gyakorlat és
kutatómunka kreditértéke 20-24 kredit.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatóknak a kredit megállapítása alapjául
szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján korábbi
tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit az alábbi ismeretkörökből:
evolúciós és fejlődéslélektan, kísérleti/általános pszichológia, személyiséglélektan,
szociálpszichológia, a pszichológia alkalmazása és története, diagnosztika a klinikai és
egészségpszichológiában.
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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4. ÁLTALÁNOS ORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN
KÉPZÉS
1. A mesterképzési szak megnevezése: általános orvos (Medicine)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles orvosdoktor
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Doctor of Medicine
Az oklevél doktori címet tanúsít, rövidített jelölése: dr.med.
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4. A képzési idő félévekben: 12 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 360 kredit;
5.1. Alapozó ismeretek: 92–124 kredit;
5.2. Előkészítő klinikai ismeretek: 44– 64 kredit;
5.3. Klinikai alapismeretek: 138-186 kredit;
5.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
5.5. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 18 kredit;
5.6. A gyakorlati ismeretek aránya: intézményi tanterv szerint legalább 65 %.
6. A szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan általános orvosok képzése, akik a képzési idő alatt elsajátított
ismeretanyaguk, szakmai készségeik, orvosi szemléletük és magatartásuk alapján a szakma
szabályai szerint részt vehetnek az egészségügyi ellátásban; ezen tevékenységük során
messzemenően figyelembe veszik a betegek sajátosságait, emberi méltóságát, jogait, és ennek
megfelelően döntenek, illetve cselekszenek; kellő ismeretanyaggal és készségekkel
rendelkeznek ahhoz, hogy első, majd ráépített szakorvosképzési programba
bekapcsolódhassanak és ezt követően sikeres szakvizsgájuk birtokában, választott
szakterületükön önálló szakorvosi munkát végezzenek; megfelelő elméleti ismeretek és
gyakorlati készségek birtokában képesek bekapcsolódni a doktori képzésbe.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az egészséges emberi test felépítését és működését, a molekuláris szinttől a komplett
szervezetig;
- a betegségek kialakulásának mechanizmusait, a betegségek által okozott strukturális és
funkcionális elváltozásokat;
- a gyakran előforduló betegségek okait, tüneteit, etiopathogenezisét, korai diagnosztikáját,
a gyógyításukra szolgáló eljárások lényegét, ezek indikációit és kontraindikációit,
valamint ezen eljárások kockázatát;
- a betegségek gyógyszeres kezelésének lehetőségeit, a gyógyszeres terápia élettani és
patológiai alapjait, valamint az eljárások veszélyeit;
- a legfontosabb klinikai és laboratóriumi vizsgálatokat, a gyógyító eljárásokat és ezek
értékelését, alapvető műtéttani és fizioterápiás ismereteket;
- az orvostechnikai berendezések működési elveit és alkalmazási területeit;
- felhasználói szinten a korszerű egészségügyi ellátás, kutatás és ismeretszerzés információs
rendszereit;
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a szomatikus és pszichés elváltozások közötti kapcsolatokat, képesek arra, hogy ne
betegséget, vagy beteg szerveket, hanem a beteg embert kezeljék;
az egyén és a társadalom egészségvédelmének, egészségfejlesztésének, az egészség
helyreállításának tudományos alapjait, az egészségre veszélyes ártalmakat;
a megelőzés (primer, szekunder és tercier prevenció) elméleti és gyakorlati alapjait, az
egészségügyi szűrővizsgálatok elvi alapjait és a gyakorlati megvalósításának módszereit
és rendszerét;
az egészségügyi rendszer felépítését és működését, az egészségügy szervezetét,
irányítását, gazdaságának alapjait, valamint az egészségügyi biztosítási rendszert;
az emberek közötti kapcsolatok legfontosabb törvényszerűségeit;
az orvosi tevékenység legfontosabb etikai vonatkozásait és jogi szakkérdéseit.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az adott betegség gyógyítására legalkalmasabb eljárás kiválasztására;
- életmentésre;
- alapvető klinikai készségeket igénylő beavatkozások felügyelet nélküli meghatározott
szakmai standardok szerinti kivitelezésére;
- megfelelő orvos-beteg kapcsolat kialakítására, a betegnek betegségéről – megfelelő
szinten – felvilágosítás nyújtására és meggyőzésére a gyógyítás szükségességéről;
- a betegtől és a beteg környezetétől anamnézis felvételére;
- a páciens fizikális megvizsgálására;
- a vizsgálati eredmények interpretálására;
- diagnózis felállítására, laboratóriumi alapvizsgálatok elvégzésére és eredményei
értékelésére;
- leletek készítésére;
- gyógyszerek felírására;
- a betegek megfelelő irányítására;
- más orvosokkal és szakalkalmazottakkal történő együttműködésre és konzultálásra;
- a betegségek megelőzési módszereinek alkalmazására;
- az egészségre ártalmas magatartásformák és életmód felismerésére;
- a megelőző orvostudomány ismereteinek alkalmazására, szükség esetén megfelelő
hatósági intézkedések kezdeményezésére, illetve megtételére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- empátiás készség, segíteni akarás,
- megfelelő szintű kommunikációs képesség (beteggel, teammel, társadalommal),
- kreativitás, rugalmasság,
- kritikus gondolkodás,
- problémafelismerő és –megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- információfeldolgozási képesség,
- tanulási készség, jó memória, a folyamatos szakmai önképzés igénye,
- hajlandóság a megszerzett tudás átadására,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás,
- méltányos hozzáállás,
- alkalmasság csoportmunkában való részvételre.
7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. Alapozó és előkészítő klinikai ismeretek: 136-188 kredit
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Általános természettudományi alapismeretek:
orvosi fizika/biofizika, biostatisztika, informatika, méréstechnikai ismeretek, orvosi kémia,
biokémia, sejtbiológia, molekuláris biológia, molekuláris genetika.
Orvostudományi alapismeretek:
anatómia, szövet- és fejlődéstan, orvosi élettan, patológia, patofiziológia/klinikai fiziológia,
mikrobiológia, az immunológia alapjai, klinikai propedeutika (belgyógyászati és sebészeti
propedeutika, műtéttani alapismeretek), klinikai biokémia/klinikai laboratóriumi diagnosztika,
orvosi képalkotó eljárások, orvosi elsősegélynyújtás, megelőző orvostan és népegészségtan,
orvosi gyógyszertan.
Magatartástudományi alapismeretek:
orvosi etika, orvosi pszichológia, orvosi kommunikáció.
7.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei 138-186 kredit:
klinikai alapismeretek: belgyógyászat (kardiológia, gasztroenterológia, hematológia, klinikai
endokrinológia, anyagcserebetegségek, diabetológia, nephrológia, klinikai immunológia,
pulmonológia), gyermekgyógyászat, általános sebészet, traumatológia, aneszteziológia és
intenzív terápia, szülészet-nőgyógyászat, neurológia, pszichiátria, farmakoterápia, fül-orrgégegyógyászat, infektológia - fertőző betegségek, klinikai genetika, klinikai onkológia,
ortopédia, oxyológia, bőrgyógyászat, radiológia, szemészet, urológia, fogászat és
szájsebészet, családorvostani bevezető, igazságügyi orvostan, továbbá választható ismeretek.
A kötelezően választható ismeretek aránya: legalább 15 %.
8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat magában foglalja az ápolástani gyakorlatot, továbbá a belgyógyászati,
gyermekgyógyászati, sebészeti, szülészeti és nőgyógyászati, neurológiai és pszichiátria
gyakorlatot, valamint a családorvosi praxisgyakorlatot. A szakmai gyakorlatok időtartamát és
követelményeit a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg azzal, hogy annak
időtartama legalább 6 hét.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, spanyol vagy orosz vagy nemzeti és
etnikai kisebbségi nyelvből egy nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
5. FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS
1. A mesterképzési szak megnevezése: fogorvos (Dentistry)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve MSc)
- szakképzettség: okleveles fogorvos doktor
- szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Dentist (D.M.D. - doctor medicinae
dentariae)
Az oklevél doktori címet tanúsít, rövidített jelölése: dr. med. dent.
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4. A képzési idő félévekben: 10 félév
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5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit;
5.1. Alapozó ismeretek: 80–100 kredit;
5.2. Előkészítő klinikai ismeretek: 45– 59 kredit;
5.3. Klinikai alapismeretek: 115-131 kredit;
5.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
5.5. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 15 kredit;
5.6. A gyakorlati ismeretek aránya: intézményi tanterv szerint legalább 65 %.
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan fogorvosok képzése, akik az elsajátított ismeretanyag és szakmai
készségek birtokában megfelelő orvosi szemlélettel és magatartással rendelkeznek. Fogorvosi
tevékenységet folytatnak az egészségügyi ellátásban, melynek során figyelembe veszik a
betegek eltérő sajátosságait, emberi méltóságát, jogait, és ennek megfelelően döntenek, illetve
cselekszenek. Megfelelő szakképzési program sikeres szakvizsgával dokumentált
teljesítésével választott szakterületükön önálló fogorvosi munkát végeznek; megfelelő
elméleti ismeretek és gyakorlati készségek birtokában képesek bekapcsolódni a doktori
képzésbe.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az egyén és a társadalom egészségvédelmének alapjait,
- a gyakrabban előforduló munkaegészségügyi ártalmak okait, tüneteit, megelőzésüket, s
ezek gyógyítását,
- a fogorvostudomány területéhez tartozó megbetegedésekkel kapcsolatban a prevenció, a
diagnosztika, a terápia és a rehabilitáció feladatait,
- az egészség fogalmát és annak kritériumait,
- a fontosabb és korszerű fogászati diagnosztikai eljárások és módszerek lényegét, azok
várható információit, ezen vizsgálatok indikációit és kontraindikációit, kockázati tényezőit
és az eredmények diagnosztikus értékét,
- a fog- és szájbetegségek, a gyakoribb általános betegségek szájban megnyilvánuló
tüneteit,
- a gyakori(bb) fog- és szájbetegségek, valamint szájtünetekkel is járó általános betegségek
etiopatogenezisét, korai diagnosztikáját, ezek gyógyításának lehetőségeit és módszereit,
- a fogászati és szájsebészeti szűrővizsgálatok rendszerét, különös tekintettel az onkológiai
célzatú megelőzésre,
- a fontos és korszerű fogorvosi terápiás eljárások lényegét, ezen eljárások elméleti és
gyakorlati alapjait, valamint e terápiás beavatkozások várható eredményeit,
mellékhatásait,
- a fogászatban alkalmazott anyagokat, ezek főbb jellemzőit, alkalmazásuk indikációit és
kontraindikációit,
- az orális rehabilitáció lehetőségeit és módszereit,
- a kiemelt népegészségügyi ártalmak etiopatogenezisét, megoldását,
- a fogászati infekciókontroll elvét, gyakorlati alkalmazásának szükségességét és
lehetőségeit,
- a szájsebészeti műtétek, illetve az arc- és állcsont sebészeti műtétek indikációit, valamint
kockázatait,
- a fogászati ellátásban előforduló betegségek pszichológiai és szociológiai vonatkozásait,
- az egészségügyi biztosítás rendszerét és az egészségügyi szolgálat szervezeti felépítését,
ezen belül a fogorvosi/fogászati ellátás rendszerét és finanszírozási rendelkezéseit, és a
fogorvosi gyakorlathoz szükséges etikai és jogi ismereteket,
- az egészségügy gazdasági vonatkozásait.
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- szakszerű anamnézis felvételére a vizsgált személytől és annak környezetétől,
- annak megállapítására, hogy fogászati szempontból a vizsgált személy állapota megfelelőe az egészség kritériumainak, feltárható-e az egészségére ártalmas magatartás és életmód,
ha fellelhető kóros eltérés, melyek ezek fő jellemzői,
- szakszerű kórleírás és dokumentáció vezetésére,
- döntéshozatalra a fogorvosi beavatkozásról, továbbá az általános orvoshoz, szakorvoshoz
történő utalásról vagy egyéb intézkedésről,
- a sztomatológiai prevenció módszereinek alkalmazására az alapellátásban és a lakosság
egészségnevelésében,
- megfelelő együttműködés kialakítására teamekkel,
- a fogtechnikai munkák ellenőrzésére és a kész fogművek elbírálására,
- a fogorvos munkájához szükséges klinikai és műszeres vizsgáló módszerek
alkalmazására, értékelésére, a vizsgálatok eredményeiből történő helyes következtetések
levonására,
- az azonnali fogorvosi beavatkozást igénylő betegségek felismerésére,
- életmentő beavatkozások elvégzésére az orvosi elsősegélynyújtásban,
- a fogászati ellátásban használatos berendezések és műszerek kezelésére, ismerik ezek
baleset- és munkavédelmi szabályait.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- megfelelő manuális készségek,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- együttműködési készség, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátásának képessége,
- kreativitás,
- jó problémamegoldó készség.
7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. Alapozó és előkészítő klinikai ismeretek 125-159 kredit:
Alapozó ismertek:
alapozó tantárgyak (fizika, kémia, biokémia, sejtbiológia), morfológia (anatómia, szövettan,
fejlődéstan), molekuláris biológia (biokémia), patológia (általános és orális patológia,
általános és orális patofiziológia, általános és orális mikrobiológia), funkcionális biológia
(fiziológia, orális biológia), magatartástudomány (pszichológia, szociológia, etika) – 80-100
kredit;
Előkészítő klinikai ismeretek:
bevezetés a klinikai módszerekbe (belgyógyászat, sebészet, fogászati preklinikum),
diagnosztika (laboratóriumi diagnosztika, patológiai diagnosztika, diagnosztikus képalkotó
eljárások, általános és orális radiológia), népegészségtan (gazdasági ismeretek), gyógyszertan
(farmakoterápia, toxikológia) – 45-59 kredit;
7.2. Szakmai törzsanyag 115-131 kredit:
Klinikai ismeretek: 25-31 kredit
a megbetegedések és terápiájuk komplex ismerete (orvosi genetika, belgyógyászat, sebészet,
bőrgyógyászat,
szemészet,
fül-orr-gégegyógyászat,
szájnyálkahártya-betegségek,
gyermekgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, neurológia, pszichiátria, oxiológia stb.),
továbbá választható ismeretek.
Fogászati klinikai modul: 90-100 kredit
preventív fogászat, oralis diagnosztika, megtartó fogászat (konzerváló fogászat, endodontia,
parodontológia stb.), szájsebészet (fogsebészet, arc- és állcsontsebészet stb.), helyreállító
fogászat (fogpótlástan), gyermekfogászat, fogszabályozás, továbbá választható ismeretek.
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A kötelezően választható ismeretek aránya: legalább 15 %.
Diplomamunka: 20 kredit.
8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat magában foglalja a kórházi, az ápolástani, az odontotechnológiai, az
extractio, az általános fogászati, a szájsebészeti gyakorlatot. Időtartama legalább 10 hét.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelvből vagy
nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

6. GYÓGYSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN
KÉPZÉS
1. A mesterképzési szak megnevezése: gyógyszerész (Pharmacy)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve MSc)
- szakképzettség: okleveles gyógyszerész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Pharmacist (Pharm. D – doctor
pharmaciae)
Az oklevél doktori címet tanúsít, rövidített jelölése: dr. pharm.
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4. A képzési idő félévekben: 10 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit;
5.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditérték: 70 – 95 kredit;
5.2. Orvosi-biológiai ismeretekhez rendelhető kreditérték: 60 – 80 kredit;
5.3. Szaktudományi ismeretekhez rendelhető kreditérték: 100 – 160 kredit;
5.4. Szakmai gyakorlathoz rendelhető kreditérték: 22-24 kredit;
5.5. Diplomamunkához rendelhető kreditérték: 10 kredit;
5.6. Szabadon választható tárgyakhoz rendelhető kreditérték: 15 kredit;
5.7. Gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint legalább 40 %.
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan gyógyszerészek képzése, akik az elsajátított magas szintű
természettudományos és medicinális megalapozottságú ismeretanyag, szakmai készségek,
gyógyszerészi szemlélet és magatartás alapján vesznek részt a gyógyszerellátásban,
gyógyszergyártásban, az egészségügyi ellátásban, a gyógyszer-kereskedelemben, a
gyógyszerészettel kapcsolatos egészségügyi hatósági és egyéb munkákban, a
gyógyszerésztudományi, biológiai, kémiai, medicinális orientációjú tudományos kutatásban,
úgy, hogy ezen tevékenységük során messzemenően figyelembe veszik a hozzájuk fordulók
eltérő sajátosságait, emberi méltóságát, jogait, és ennek megfelelően döntenek, illetve
cselekszenek, valamint megfelelő szakképzési program sikeres szakvizsgával dokumentált
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teljesítése után, választott szakterületükön majd önálló szakgyógyszerészi munkát végeznek.
Megfelelő elméleti ismeretek és gyakorlati készségek birtokában képesek bekapcsolódni a
doktori képzésbe.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a természettudományos alapismereteket fizika, kémia, analitika, biológia
tudományterületeken,
- a hagyományos és alternatív (homeopata) terápiában és a diagnosztikában használatos
gyógyszerek, gyógynövények és anyagok tulajdonságait, az élő szervezetre gyakorolt
hatásukat, kölcsönhatásaikat és alkalmazásuk kockázatait, a gyógyászati segédeszközök
alkalmazását,
- a betegségek főbb tüneteit, gyógyszerterápiás lehetőségeit és az alkalmazható
gyógyszerek adagolásának ismereteit,
- a kis-, közép- és nagyüzemi gyógyszerkészítés elméleti és gyakorlati alapjait,
- gyógyszer-ellenőrzési módszerek elméleti és gyakorlati alapjait,
- a kémiai analitikai, a biológiai és a mikrobiológiai gyógyszer-ellenőrzési módszerek
elméletét és gyakorlatát,
- a gyógyszerellátás vonatkozó jogszabályait és intézményrendszerét,
- a gyógyszerek forgalomba hozatali eljárását,
- a gyógyszergazdálkodás alapelveit, vezetési, szervezési, valamint alapvető közgazdasági
és gyógyszer-kereskedelmi ismereteket,
- a klinikai, a kórházi gyógyszerészet és a klinikai farmakológia alapjait,
- a prevenció és az egészséges életvitelre nevelés általános elveit és gyakorlatát,
- a gyógyszerészi gondozás, a gyógyszer-információ, betegségmegelőző és az egészségügyi
felvilágosító tevékenység gyakorlatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- önálló gyógyszerészi munka végzésére a gyógyszerellátás, a gyógyszerkészítés, a
gyógyszerellenőrzés és a gyógyszerismertetés feladatainak ellátására,
- az egészségügyi ellátást igénybevevő járó és fekvőbeteg gyógyszerrel, gyógyászati
anyagokkal és gyógyászati segédeszközökkel való ellátására,
- a gyógyszer-kereskedelem minden szintjén - export, import, nagykereskedelem - a
gyógyszerészeti szakmai követelmények megvalósulásának szavatolására,
- a gyógyszerek minőségének a gyártástól a felhasználásig történő biztosítására,
- nagy volumenű (gyógyszergyártás) és egyedi igényeket kielégítő gyógyszerkészítmények
előállítására,
- a gyógyszerügy országos és regionális szervezeti egységeiben (OEP, ÁNTSZ, stb.)
gyógyszerügyi szakigazgatás területén folytatott tevékenységre,
- egészségügyi szakszemélyzet részére a gyógyszerekkel kapcsolatos szakmai
tájékoztatásra, gyógyszerismertetésre a racionális gyógyszerrendelés elősegítése
érdekében,
- betegek részére a gyógyszerekről és azok helyes használatával kapcsolatos tanácsadásra,
- gyógyszerkutatásba és fejlesztésbe való bekapcsolódásra,
- szakirányú szakképzésbe történő bekapcsolódásra,
- felsőoktatási intézményekben kutatói és oktatói állások betöltésére.
c) A szakképzés gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- nagyfokú felelősség- és hivatástudat,
- magas szintű elméleti tudás, gyakorlati készségek, szakmai és általános műveltség,
- jó koncentrálóképesség, figyelemösszpontosítás,
- problémafelismerő és megoldó készség,
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szakmai ismereteket integráló képesség, az elméleti tudás helyzetorientált felhasználása,
jó döntéshozatali képesség,
készség csoportmunkára, kellő szervezési készség, alkalmasság vezetői feladatok
ellátására,
etikai normák betartása, empátiakészség, szakmai diszkréció, emberi problémákkal,
helyzetekkel szembeni érzékenység,
jó kapcsolatteremtő képesség betegekkel, hozzátartozókkal és más egészségügyi
szakemberekkel,
igény szakmai továbbképzésben való részvételre, élethosszig tartó tanulásra.

7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. Alapozó ismeretek:
a) Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek: 70 - 95 kredit
matematika, informatika, biostatisztika, fizika–biofizika, általános kémia, szervetlen kémia,
szerves kémia, analitikai (kvalitatív, kvantitatív) kémia, fizikai kémia, biokémia, kolloidika.
b) Orvosi-biológiai elméleti ismeretek és gyakorlati készségek: 60-80 kredit
gyógyszerészi biológia, anatómia, élettan, kórélettan, mikrobiológia, immunológia,
népegészségtan, gyógyszerészi növénytan, elsősegélynyújtás, latin nyelv.
7.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei:
Szaktudományi elméleti és gyakorlati ismeretek: 100-160 kredit
gyógyszerészi
kémia,
gyógynövényés
drogismeret,
gyógyszeranalízis,
gyógyszertechnológia,
biofarmácia,
gyógyszerhatástan,
gyógyszerügyi
szervezés
(szakigazgatás), klinikai (gyógyszerterápiás) ismeretek, klinikai gyógyszerészet,
gyógyszerészi etika, gyógyszerészi gondozás, továbbá választható ismeretek.
A kötelezően választható ismeretek aránya: legalább 15 %.
Diplomamunka: 10 kredit.
8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
6 hónap záróvizsga előtti szakmai gyakorlat (2 + 4 hónap bontásban) - akkreditált
közforgalmú, illetve intézeti gyógyszertárban teljesítendő.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvből
vagy nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
7. TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1.A mesterképzési szak megnevezése: táplálkozástudományi (Nutritional Sciences)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles táplálkozástudományi szakember
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Nutritionist
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: ápolás és betegellátás alapképzési
szak ápoló, dietetikus szakiránya, egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak
védőnő, népegészségügyi ellenőr szakiránya, orvos, fogorvos, gyógyszerész egységes
osztatlan szakok, élelmiszermérnöki alapképzési szak, állatorvosi egységes osztatlan szak,
biológia alapképzési szak, továbbá az 1993. évi törvény szerinti főiskolai szintű ápoló,
dietetikus, közegészségügyi-járványügyi felügyelő, védőnő, élelmiszer technológus mérnöki,
biológiatanári, biológus laboratóriumi operátor, egyetemi szintű ápoló, védőnő,
népegészségügyi felügyelő, egészségügyi tanár, általános orvostudományi, fogorvostudományi,
gyógyszerésztudományi,
élelmiszer
minőségbiztosító
agrármérnöki,
élelmiszermérnöki, alkalmazott növénybiológus, alkalmazott zoológus, biofizikus, biológus,
molekuláris biológus, biológiatanári, állatorvosi szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető szakok: humánkineziológia, rekreáció-szervezés és egészségfejlesztés alapképzési
szak egészségfejlesztés szakiránya, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki,
kertészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, kémia, biomérnöki, környezetmérnöki alapképzési
szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-38 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan multidiszciplináris ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik
egészségügyi, élelmiszeripari és természettudományos szemléletük, tudásuk birtokában
képesek a világszerte fokozódó igénynek megfelelően az egészségmegőrzés szempontjait is
figyelembe vevő minőségi élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek, táplálék-kiegészítők,
speciális tápszerek, gyógytermékek, gyógyhatású termékek fejlesztésére és magas szintű
táplálkozástudományi kutató, tanácsadó, egészségnevelő munkára, az élelmiszerbiztonsággal
és toxikológiai vizsgálatokkal kapcsolatos jelenleg átalakulóban levő szabályozási rendszer
kialakítására ágazatközi és társadalmi együttműködésben hazánkban és az Európai Unióban.
A mesterszakon elsajátított kellő mélységű ismeretek alapján a végzettek alkalmasak
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a modern táplálkozás- és élelmiszertudományi, egészség- és orvostudományi ismereteket,
- a statisztikai és epidemiológiai elemző módszereket,
- a szervezetbe kerülő anyagok élettani-farmakológiai hatásait, toxikológiai ismereteket,
- dietetikai ismereteket, a táplálkozásterápia lehetőségeit, gyakorlati alkalmazását a
termékfejlesztés szempontjából,
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élelmiszeripari ismereteket,
a termékfejlesztés folyamatát, gazdasági környezetbe illesztését, élelmiszercímkézés
törvényi szabályozását, élelmiszerjogi ismereteket,
élelmiszerek minőségének vizsgálatára alkalmas analitikai, biológiai, mikrobiológiai,
farmakológiai módszereket,
élelmiszerbiztonságot, minőségügyi rendszereket, minőségbiztosítás kérdéseit.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- minőségi, funkcionális élelmiszer, táplálékkiegészítő, tápszer és egyéb gyógytermék
fejlesztésére, egészségügyi hatásainak lemérésére és toxikológiai vizsgálatára,
- élelmiszeripari technológiai újításokra,
- az élelmiszerek minőségének meghatározására, egészségügyi szempontok érvényesítésére,
- hazai és nemzetközi szervezetekben a táplálkozástudománnyal, élelmezéssel kapcsolatos
területeken szakértői és szaktanácsadási feladatok ellátására, vállalati, kutatóintézeti és
szakigazgatási szinten, egészségpolitikai döntések előkészítésére,
- az előbbieket szolgáló szabványok, jogalkotási gyakorlat és intézményi rendszer
kialakításában való részvételre,
- az egészséges táplálkozás és a kórállapotoknak megfelelő élelmiszerek és étrendek
összetételének meghatározására,
- az európai uniós pályázati rendszerek által preferált innovatív kutató-fejlesztő munka
végzésére,
- önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére, tudomány- és munkaterületük
alkotó művelésére, továbbfejlesztésére és eredményeik gyakorlati hasznosítására,
- a megoldandó problémák megértésére, szakterületük speciális problémáinak biztonságos
megoldására, eredeti ötletek felvetésére, innovatív tevékenység folytatására,
- multidiszciplináris team tagjaként tevékenykedni,
- szakmai elvárásoknak megfelelő hiteles döntések meghozatalára,
- egészségiparban, a wellness- és gyógyturizmus, szállodaipar területén helyes táplálkozási
gyakorlatnak megfelelő étrendek összeállítására, a dietetikai gyakorlat javítására az
egészség fenntartása és betegségmegelőző céllal,
- táplálkozási és élelmezési szaktanácsadóként egészségmegőrző és betegségmegelőző
célból csoportos dietetikai szaktanácsadásra, a hozzájuk fordulók esetében el tudják
dönteni kiket kell klinikai dietetikushoz, orvoshoz irányítaniuk,
- a táplálkozástudomány eredményeinek népszerűsítésére a lakosság népegészségügyi
mutatóinak javítása érdekében,
- ismereteik folyamatos bővítésére magyar és idegen nyelvű szakirodalom felhasználásával.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás,
- önálló véleményalkotás,
- jó szervező és koordináló készség, menedzselési képesség,
- kezdeményező, döntéshozatali képesség, alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat
megszerzése után vezetői feladatok ellátására,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára, etikus magatartás,
- képesség és készség a tudomány eszköztárával problémák felismerésére és megoldására,
- motiváltság az ismeretanyag folyamatos bővítésére, az új ismeretek alkalmazására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök: 25-35 kredit
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tudományos kiértékelés módszerei: biostatisztika, epidemiológia, orvosi biokémia, orvosi
mikrobiológia, humán élettan, molekuláris neurobiológia, gyógyszertan és toxikológia,
genomika, nutrigenomika.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25-38 kredit
klinikai
ismeretek,
klinikai
immunológia,
funkcionális
élelmiszertudomány,
táplálkozásterápia, klinikai dietetika, dietetika gyakorlat, etika, pszichológiai ismeretek,
élelmiszer nyersanyagismeret, élelmiszertechnológia, termékfejlesztés, biológiai, élettani,
farmakológiai hatás vizsgálómódszerei, toxikológiai, klinikai vizsgálatok, innovatív és
gazdasági ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 30-40 kredit:
táplálkozás és energiaháztartás szabályozása, táplálkozás és anyagcsere biokémiája,
táplálkozás egészségtan és epidemiológia, élelmezésbiztonság, gyógynövények, gyógyszerélelmiszer interakciók, egészségmegőrző diéták és konyhatechnikai gyakorlat, funkcionális
élelmiszerek,
génmódosított
élelmiszerek,
élelmiszeranalitika,
élelmiszerhigiénia,
élelmiszerbiztonság, agrokemikáliák és élelmiszerbiztonság, minőségügy, minőségbiztosítás,
élelmiszerjog.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat négy hetes diplomaírással kapcsolatos laboratóriumi, dietetikai vagy
termelési gyakorlat.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben meghatározott
összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányaiból az alábbi
ismeretkörökben:
– természet- és egészségtudományi ismeretek: 40 kredit az alábbi ismeretkörökből: biológia,
sejtbiológia, mikrobiológia, genetika, kémia, biokémia, anatómia;
– agrártudományi és gazdasági ismeretek: 10 kredit az alábbi ismeretkörökből: élelmiszer
kémia, élelmiszeripari alapműveletek, gazdasági-gazdálkodási ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A további 10 kreditet a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan a felvételtől számított két féléven belül a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze meg.
8. KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: komplex rehabilitáció (Complex Rehabilitation)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles rehabilitációs szakember
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Rehabilitationist
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe az ápolás és betegellátás
alapképzési szak ápolás és gyógytornász szakirányai, az egészségügyi gondozás és
prevenció, a humánkineziológia, a szociális munka, a szociálpedagógia és a pszichológia
alapképzési szakok.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe elsősorban a
konduktor, a gyógypedagógia, a rekreáció szervezés, az egészségfejlesztés, a szociális
munka, a szociálpedagógia, és a pszichológia alapképzési szakok, valamint az
egészségszervező alapképzési szak egészségturizmus-szervező szakiránya.
4 . 3 A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény főiskolai és egyetemi szakok, illetve azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául
szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága
elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit.
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-60 kredit.
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-28 kredit.
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit.
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 12 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint: legalább 40%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a komplex rehabilitáció minden
színterén (egészségügyi, szociális, pedagógiai és foglalkoztatási rehabilitáció),
multidiszciplináris team tagjaként és önállóan egyaránt, adekvát ellátási protokollok
alkalmazásával konkrét – az egyén illetve esetenként célzott közösségek társadalomba való
mielőbbi be- vagy visszaillesztését szolgáló – rehabilitációs tevékenység tervezésére és
megvalósítására, valamint a rehabilitációs tevékenység eredményességének mérésére,
értékelésére, kommunikálására és javítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés
keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a komplex rehabilitáció fogalmát, módszereit,
- az alapképzettségük által biztosított kompetenciák hasznosítási lehetőségeit a komplex
rehabilitáció rendszerében,
- a rehabilitáció különböző területein a szakmai protokollokban nevesített teszteket és
diagnosztikai eljárásokat,
- a rehabilitáció területén alkalmazható kvantitatív és kvalitatív kutatási módszertant és
módszereket,
- a rehabilitációs ellátásra vonatkozó alapvető etikai normákat,
- a rehabilitációs ellátás és a rehabilitációs munkatársi hatáskör jogi szabályozásának
rendszerét.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a rehabilitáció területén a szakmai ismeretek, illetve a szakirodalom kritikus értékelésére,
felhasználására és bővítésére,
- a rehabilitációs tevékenységek és folyamatok szakszerű tervezésére, monitorozására és
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értékelésére,
a rehabilitáció területén végzett ellátásban és kutatásban alapképzettségüknek megfelelő
közreműködésre,
szakmai és kutatási beszámoló készítésére, illetve azok prezentálására,
a rehabilitációs tevékenység kapcsán szakszerű kommunikációs tevékenység végzésére,
pályázatok készítésére a rehabilitáció területén.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- önálló szakmai álláspont kialakítása,
- - jó együttműködési készség,
- - nyitottság az új jelenségek, új tudományos eredmények iránt,
- - igény a folyamatos önképzésre,
- - a szakmai-etikai normák tisztelete.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. A mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 15-20 kredit
egészségtudományi ismeretek: az egészségi állapot meghatározó tényezői (az egészség
fizikai, mentális és szociális dimenziói; a rehabilitáció szempontjából alapvető fontosságú
fiziológiai, pszichológiai, kineziológiai, epidemiológiai és biostatisztikai ismeretek, a
betegségek és a fogyatékosságok fizikai, társadalmi, jogi, környezeti meghatározottsága,
társadalmi/gazdasági következményei);
rehabilitáció-specifikus ismeretek: a funkciózavarok definiálása, alapvető vizsgálati
módszerek, osztályozási rendszerek, a rehabilitáció alapvető fogalomrendszere, szakmaetikai
és jogi ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 50-60 kredit:
népegészségügyi ismeretek, magatartástudományi ismeretek, epidemiológiai és biostatisztikai
kutatások, klinikai oksági kapcsolatok, a rehabilitációs tevékenység elméleti alapjai,
rehabilitációs ellátási rendszerek, kommunikációs ismeretek, az irodalomkutatás kritikus
szemlélete, kutatástervezési alapismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 37-40 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 25-28 kredit
kutatási projekttervezés; kognitív értékelés; szociális és foglalkoztatási ismeretek; szociális és
viselkedési tényezők vizsgálata; életminőség kutatás a rehabilitációban; speciális kutatás a
stroke területén; speciális kutatás a spasticitás területén; ergonómiai kutatás; pedagógiai
rehabilitáció specialitásai az elvesztett képességek újratanulásában;
diplomamunka: 12 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a negyedik félévben végzett, átlagosan heti két napos gyakorlat. A
szakmai gyakorlat színterei a felsőoktatási intézmény által elfogadott, rehabilitációs
tevékenységet folytató szakmai intézmények, intézetek, osztályok.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió bármely hivatalos idegen nyelvéből vagy
nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből legalább egy államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél
szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben
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meghatározott összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább
25 kredit az alábbi ismeretkörökből: fiziológia, pszichológia, kineziológia, pedagógia. A
hiányzó legfeljebb 15 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
9. ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: ápolás (Nursing)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
 szakképzettség: okleveles ápoló
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Nurse
3. Képzési terület: egészségtudományi
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az ápolás és betegellátás alapképzési
szak ápoló szakiránya.
5. A képzési idő félévekben: 3 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 22-29 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 18-23 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 26-30 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 5 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 12 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan egészségtudományi szakemberek képzése, akik ismerik a hazai
egészségügy működését, az ápolás közép- és felsőszintű intézményrendszerét és az
egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében. Alkalmasak
az ápolás tudományos problémáinak megoldásában, új ápolási ismeretek felkutatásában és
gyakorlati hasznosításuk előmozdításában történő hatékony részvételre. A végzettek
felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a biostatisztikai mutatókat,
- a megfelelő adatgyűjtési módszereket és adatforrásokat,
- a szakirodalom forrásait, a könyvtári és az internetes keresés módszereit,
- az egészségügyi tudományos kutatások alaptípusait,
- az alapvető statisztikai módszereket,
- az egészséget befolyásoló tényezőket,
- a jelentősebb betegségek epidemiológiáját,
- az egészségügyi és népegészségügyi rendszer működését,
- az egészségügyi menedzsmentet,
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a megfelelő egészségügyi jogi ismeretanyagot,
az egészségpolitika és –gazdaságtan rendszerét,
ápolástani kutatások alapját és módszertanát,
a vezetéshez, irányításhoz szükséges ismereteket, módszereket;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az ápolási folyamathoz kapcsolódó szervezési és vezetési feladatok elvégzésére,
- népegészségügyi problémák, prioritások és célok megfogalmazására,
- együttműködés kiépítésére egyénekkel és intézményekkel,
- a modern statisztikai módszerek eredményeinek értelmezésére,
- programtervezésre, azok lebonyolítására és értékelésére,
- a szakterülethez kapcsolódó erőforrás-menedzsment feladatainak ellátására,
- költségvetés tervezésére és pályázatírásra,
- tudományos munka tervezésére, megszervezésére és lebonyolítására,
- egészség-gazdaságtani mutatók értelmezésére,
- a népesség egészségi állapotának jellemzésére,
- szakirodalom-kutatásra, a szakirodalom kritikus értékelésére, tanulmányok írására,
előadás készítésére,
- média-kommunikációra;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kommunikációs készség,
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő, elemző és megoldó készség,
- információ feldolgozási képesség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség,
- az egészségügy területén széles műveltség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 22-29 kredit
egészségügyi menedzsment és minőségbiztosítás, népegészségtan-egészségpolitika,
egészségügyi rendszerek nemzetközi áttekintése, szervezet- és vezetés pszichológia,
szervezetszociológia, pedagógia, egészségügyi jog, munkajog, tudományos kutatás és
biostatisztika
8.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei: 56-65 kredit
általános szakmai ismeretek: 18-23 kredit
bizonyítékokon alapuló egészségügy, prezentációkészítés és előadás-módszertan, korszerű
epidemiológia, egészség- és társadalombiztosítás, egészségfejlesztés-egészségpedagógia,
felsőoktatási ismeretek, egészségügyi informatika,
ápolási ismeretek: 26-30 kredit
ápoláskutatás,
ápolásoktatás,
ápolásvezetés
és
irányítás,
projektmenedzsment,
ápolásmarketing, szakápolási módszertan, közösségi ápolás, transzkulturális ápolás és
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gondozás, korszerű klinikai és farmakológiai ismeretek, genetika, klinikai és területi
gyakorlatok;
diplomamunka: 12 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy államilag elismert középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. Az
államilag elismert nyelvvizsga letehető nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből is.
10. KLINIKAI LABORATÓRIUMI KUTATÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: klinikai laboratóriumi kutató (Clinical Laboratory
Sciences)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
 végzettségi szint: mesterfokozat (master; rövidítve: MSc)
 szakképzettség: okleveles klinikai laboratóriumi kutató
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Clinical Laboratory Scientist
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: orvosi laboratóriumi és képalkotó
diagnosztikai analitikus alapképzési szak orvosi kutató laboratóriumi analitikus szakiránya,
valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti orvosdiagnosztikai
laboratóriumi analitikus főiskolai szintű szak.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe az orvosi
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus szak orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitikus szakiránya; a biológia; a kémia; a molekuláris bionika és a biomérnöki alapképzési
szakok, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű
szakok az orvostudományok és a természettudományok területéről.
5. A képzési idő félévekben: 3 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma:12-15 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-50 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 11-16 kredit
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 8 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 12 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A mesterképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a klinikai kutatómunka
általános és speciális szabályait, követelményeit és a gyakorlatban aktívan tudják művelni a
klinikai kutatásokat. Végezni, szervezni és kontrollálni tudják a gyógyszeres és egyéb terápiás
eljárások, illetve a diagnosztikai módszerek klinikai kipróbálását és evaluálását. Olyan
ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, melyek lehetővé teszik, hogy a gyógyszer és
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laboratóriumi diagnosztikum kutatás területén bekapcsolódjanak a fejlesztő, gyártáselőkészítő
munkában, illetve a gyártási technológiák kivitelezésébe. Képesek a tudomány új
felismeréseinek befogadására és a folyamatos továbbképzésre. Megfelelő ismeretekkel
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a klinikai kutatások komplex elméleti alapjait és módszertanát,
- a legfontosabb betegségek, betegségcsoportok patobiokémiai hátterét,
- a klinikai kutatásokhoz szükséges genetikai, genomikai, fehérjebiokémiai, immunológiai
és farmakológiai alapokat,
- a klinikai kutatások kiértékeléséhez szükséges epidemiológiai és biostatisztikai
módszereket,
- a kutatásmenedzsment (kutatás-tervezés, irodalomkeresés, projekt menedzsment, közlés,
kutatói karrierépítés, pályázati tevékenység, stb.) alapjait,
- a klinikai kipróbálások szabályait,
- az esettanulmányok elkészítésének módszertanát,
- a bioetikai ajánlásokat és szabályokat,
- az embereken, illetve emberekből származó anyagokkal való tudományos kísérletekre és a
humán genetikai vizsgálatokra vonatkozó jogszabályokat.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a klinikai kutatások által igényelt vizsgáló módszerek alkalmazására, az így nyert adatok
feldolgozására, értékelésére, az eredmények prezentálására és közlésére,
- a szakirodalomban történő megfelelő tájékozódásra, annak értő és kritikai feldolgozására,
- az alapkutatások legfontosabb módszereinek a klinikai kutatások céljából történő
felhasználására,
- a biostatisztikai és epidemiológiai módszertan gyakorlati alkalmazására a klinikai
epidemiológiai kutatásokban,
- új módszerek/eszközök/műszerek beállítására, egyes módszertani eljárások adaptálására és
alkotó továbbfejlesztésére,
- gyógyszer és in vitro diagnosztikum fejlesztésében, gyártás-előkészítésében és a gyártási
folyamatok menedzselésében való aktív, alkotó részvételre,
- gyógyszerek és in vitro diagnosztikumok klinikai kipróbálásának megtervezésére és
menedzselésére,
- hasznosan és felelősséggel végzett orvosdiagnosztikai tevékenységre orvosdiagnosztikai
laboratóriumokban, és megfelelő szakképzési periódus után alkalmasak a klinikai
biokémikus szakképesítés megszerzésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
önálló szakmai álláspont kialakítása,
jó együttműködési készség, kutató csoportok munkájába való beilleszkedés,
nyitottság az új jelenségek, új tudományos eredmények iránt,
a tudomány új felismeréseinek befogadása és igény a folyamatos önképzésre,
a szakmai-etikai normák tisztelete,
kritikus értékelés és a tevékenység állandó javítása.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. A mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 12-15 kredit
patobiokémia (betegségismeret, a legfontosabb betegségek patobiokémiája, a betegségekben
bekövetkező kóros biokémiai regulációk); biostatisztika, (statisztikai módszerek
orvosbiológiai alkalmazása, a klinikai kutatásokhoz speciálisan kifejlesztett statisztikai
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eljárások, ezek elérhetősége és gyakorlati alkalmazása, a biostatisztikai programok
haszálatának ismerete); tudományos közlés elméleti alapjai, gyakorlata, tudományos irodalom
és adatbázis keresés.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 45-50 kredit:
molekuláris genetika és genomika a klinikai kutatásban; a fehérjekutatás modern módszerei,
proteomika a klinikai kutatásban; immunológia és immunológiai módszerek a klinikai
kutatásban; bizonyítékokon alapuló orvoslás; klinikai epidemiológia; klinikai farmakológia;
termékorientált gyógyszer és diagnosztikum kutatások, klinikai kipróbálások; klinikai
esettanulmányok; bioetika.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 23-28 kredit:
differenciált szakmai ismeretek: 11-16 kredit
lipidek speciális vizsgáló módszerei; szénhidrátok speciális vizsgáló módszerei; a klinikai
kutatás kiemelt területei (malignus megbetegedések, vaszkuláris, trombotikus betegségek);
neurobiológia; modern morfológiai vizsgáló módszerek; sejtbiológiai, sejtélettani vizsgáló
módszerek; farmakológiai kutatásban használt módszerek; immunológiai laboratóriumi
gyakorlatok,
diplomamunka: 12 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat kutatólaboratóriumi illetve epidemiológiai szakmai gyakorlat. A
hallgatók a felsőoktatási intézmény kutatólaboratóriumaiban kutatási projektekben való
részvétellel sajátítják el a gyakorlatban a kutatás, tervezés, kivitelezés, és az eredmény
értékelés módszertanát, amelynek kreditértéke 9-13 kredit.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvéből, vagy
valamelyik magyarországi nemzeti, illetve etnikai kisebbség nyelvéből egy államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány,
vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A 4.2 pontban felsorolt szakokon szerezett szakképzettség esetén a hallgatónak a kredit
megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott –
összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit az alábbi ismeretekből.
- 15 kredit: orvosi biokémia, klinikai kémia, klinikai biokémia, molekuláris biológia,
sejtbiológia, általános farmakológia, neurobiológia, sejt és szövettenyésztés, kutatás
menedzsment, hematológiai és hemosztazeológia, immunológia ismeretekből, továbbá
- 15 kredit értékű, a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan is
megszerezhető ismeretekből: molekuláris biológiai kutató laboratóriumi-, molekuláris
morfológiai kutató laboratóriumi-, sejtbiológiai és sejtélettani kutató laboratóriumi-,
farmakológiai kutató laboratóriumi-, és immunbiológiai kutató laboratóriumi gyakorlat, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
- A molekuláris bionika alapképzési szakon végzettek a fenti ismeretkörökből hiányzó
krediteket a képzéssel párhuzamosan is megszerezhetik.
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11. EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségügyi menedzser (Health Care Management)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
megszerezhető megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles egészségügyi menedzser
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Health Care Manager
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4. Mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe az egészségügyi szervező
alapképzési szak és a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe
továbbá azok az alap- és egységes, osztatlan vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi szintű alapképzési
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. Képzési idő félévekben: 3 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 23-27 kredit.
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 38-42 kredit.
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 13-19 kredit.
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális érteke: 5 kredit.
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 8 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%.
7. A mesterképzési szak célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A szak célja olyan egészségügyi menedzserek képzése, akik képesek a hazai és nemzetközi
gazdasági-társadalmi környezethez alkalmazkodva az egészségügyi rendszer makro- és
mikroszinten való vezetési feladatainak ellátására és szakértői kompetenciákkal rendelkeznek.
Cél az egészségügy számára átfogó ismeretekkel rendelkező kompetens szakemberek,
vezetők képzése, kiemelt cél az egészségügy területén a rendszerben való gondolkodás
alapján a döntéshozatali kompetenciák fejlesztése. A végzettek megfelelő ismeretekkel
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek az egészségügyi rendszer, illetve az egészségügyi
szervezetek vonatkozásában ismerik:
- a jövőre vonatkozó vízió és stratégiai elképzelések kidolgozásának, elfogadtatásának, és
végrehajtásának módszertanát;
- a vezetés (tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés) elméleti alapjait és eszközrendszerét,
- a szervezeti erőforrások (humán, tárgyi és pénzügyi) integrált menedzsment szemléletét és
eszközeit,
- a folyamatos innováció és fejlesztés érdekében az információgyűjtés, és értékelés
technikáit,
- a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer (szervezet és környezet) építésével, és ápolásával
kapcsolatos kialakult gyakorlatokat;
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-

valamint hazai és nemzetközi egészségügyi projektek koordinálásának elméleti és
gyakorlati vonatkozásait.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a magyar egészségügyi rendszer, a nemzetközi egészségügyi rendszerekkel történő
összehasonlító elemzésére,
- az egészségügyi rendszer teljesítményének kritikai értékelésére,
- egészségpolitikai programok elemzésében, értékelésében és kidolgozásában való
részvételre,
- az egészségi állapot alakulásának makroszintű elemzésére,
- epidemiológiai vizsgálatok kritikai elemzésére,
- az egészségügyi szervezetek működését meghatározó pénzügyi, gazdasági, jogi, etikai és
technológiai környezet elemzésére és értékelésére,
- tevékenységi területre vonatkozó küldetés és jövőkép kidolgozására,
- stratégiai terv, rövid és középtávú tervek készítésére és stratégiai ellenőrzés végzésére,
- az egészségügyben felmerülő etikai problémák felismerésére és intézményes kezelésére,
- a szervezési feladatok hatékony végzésére,
- az egészségügyi intézmények szervezetének elemzésére és tervezésére, munkafolyamatelemzésre,
- szervezeti változtatások hatékony vezetésére,
- beosztottak közvetlen irányítására, motivációs eszközök alkalmazására, a beosztottak
munkájának operatív ellenőrzésére,
- az emberi erőforrások stratégiai menedzsmentjére,
- az egészségügyi szervezet kultúrájának elemzésére és átalakítására,
- intézményes minőségbiztosítási rendszer kiépítésére és működtetésére,
- a vezetői funkciók hatékony gyakorlását megalapozó információs és kommunikációs
rendszer tervezésére, alakítására és helyes használatára, az intézményes adatgyűjtési
rendszer működtetésére,
- a vezetési feladatok problémaközpontú megközelítésére és a szervezeti döntéshozatali
módszerek alkalmazására, konfliktusok kezelésére, a vezetői ellenőrzéssel kapcsolatos
feladatok ellátására, a vezetői munkát átfogó koordinációra,
- projektek tervezésére és irányítására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- hatékony és hiteles kommunikáció és személyközi kapcsolatok kiépítése,
- csoportmunkára való alkalmasság,
- projektfeladatok irányítására való képesség,
- konfliktuskezelési képességek és problémamegoldás,
- az írásos és elektronikus közlés és multimédiás szemléltetés módszerei és technikái,
- együttműködési képesség egyénekkel és intézményekkel,
- a tudományos munka önálló végzése, megszervezése, irányítása és lebonyolítása,
publikálása.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 23-27 kredit
egészségügyi rendszerek elemzése, az egészségügy közgazdaságtanának alapismeretei,
epidemiológia és egészségügyi statisztika, egészségügyi jogi ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 38-42 kredit
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egészségügyi finanszírozás és rendszerfejlesztés, emberi erőforrás menedzsment és munkajog
az egészségügyben, menedzseri készségek és eszközök az egészségügyben, egészségügyi
informatika, minőségmenedzsment az egészségügyben, döntéselmélet az egészségügyben, az
egészségügyi menedzsment etikai kérdései, az uniós tagság egészségügyi vonatkozásai.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 21-27 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 13-19 kredit
egészségügyi szervezetek vezetése, egészségpolitika, területi szakmai gyakorlat;
diplomamunka: 8 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény tanterve által meghatározott egészségügyi
intézményben önállóan vagy mentor mellett végzett projektmunka, melynek kreditértéke 9
kredit.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél
megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésben való felvétel feltételei:
A 4.2 pontban meghatározott szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit
megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott –
összevetése alapján elismerhető legyen 30 kredit a pénzügy-számvitel, menedzsment alapjai,
szervezeti magatartás, controlling és kerettervezés ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 15
kredittel rendelkezzen a hallgató, továbbá rendelkezzen az egészségügyi ellátó rendszer
szervezésében szerzett legalább egy éves szakmai gyakorlattal. A hiányzó - legfeljebb 15 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől
számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint kell megszerezni.
12. RADIOGRÁFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: radiográfia (Radiography)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles radiográfus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Radiographer
- választható szakirányok: diagnosztikai, nukleáris medicina, sugárterápia
(Diagnostics, Nuclear Medicine, Radiotherapy)
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az orvosi laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak képalkotó diagnosztika szakiránya.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
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vehető szakok: az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak
orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika, valamint orvosi kutatólaboratóriumi analitika
szakirányai, az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya, a biomérnöki és a
biológia alapképzési szak, az egészségügyi mérnöki mesterképzési szak, valamint az e
szakoknak megfelelő korábbi, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, továbbá a főiskolai szintű diagnosztikai képalkotó szak.
5. A képzési idő félévekben: 3 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-25 kredit
6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 5 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 12 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a képalkotó diagnosztika, a nukleáris
medicina (izotópdiagnosztika) és a sugárterápia területein szerzett ismereteik birtokában,
hivatástudattal és az etikai normák betartásával képesek a szakterület speciális
követelményeinek megfelelni, ismerik és alkalmazni tudják az egyes modalitások speciális
módszereit, és képesek a legújabb fejlesztések, vizsgálati és terápiás eljárások elméleti
elsajátítására és azok bevezetésére, alkalmazására. Kellő ismerettel rendelkezve alkalmazni és
irányítani tudják a diagnosztikai munkahelyeken működő informatikai rendszereket
(HIS/RIS/PACS; teleradiológia), ismerik és alkalmazzák a képfeldolgozás korszerű
módszereit. Megfelelő ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a diagnosztikai és terápiás képalkotás elméletét és gyakorlatát,
- a vezetési és szervezetelméleti ismereteket,
- a menedzsment alapjait és technikáit,
- a kommunikáció alapjait,
- a kutatásmenedzsment sajátosságait,
- az info-kommunikációs technológiákat,
- a módszertani, és technikai ismereteket,
- a munkabiztonsági szabályokat;
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
ba) diagnosztikai szakirányon:
- a radiológia diagnosztikai és terápiás módszereinek önálló alkalmazására, az új módszerek
adaptálására, beállítására,
- a radiológiai módszerekkel nyert adatok elemzésére,
- a korszerű radiológiai képfeldolgozás módszereinek alkalmazására;
bb) nukleáris medicina szakirányon:
- a nukleáris medicina diagnosztikai és terápiás módszereinek önálló alkalmazására, az új
módszerek adaptálására, beállítására,
- a nukleáris medicina módszerekkel nyert adatok elemzésére,
- a radiogyógyszerek és radiodiagnosztikumok jelölésére,
- a radioaktív hulladékok megfelelő kezelésére;
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bc) sugárterápia szakirányon:
- a sugárterápia módszereinek önálló alkalmazására,
- a sugárterápiás beavatkozások önálló végrehajtására,
- a sugárterápiás tervezési folyamatban való részvételre;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- jó kommunikációs és együttműködési készségek,
- önálló véleményalkotás,
- vezetői képességek,
- környezettel szembeni érzékenység,
- etikai normák betartása,
- szakmai hivatástudat,
- hatékony konfliktuskezelés.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 15-20 kredit
elméleti modul: alkalmazott matematikai módszerek a képalkotásban; biológiai folyamatok
számítógépes elemzése; sugárbiológiai ismeretek; részletes multimodális keresztmetszeti
anatómia;
patológiai-radiológiai-radiofarmakológiai-klinikai
korreláció;
betegségek
molekuláris alapjai; bizonyítékokon alapuló orvoslás;
informatikai modul: alkalmazott statisztikai módszerek; komplex egészségügyi informatikai
rendszerek; telemedicina-teleradiológia; korszerű képfeldolgozó módszerek;
egészségügyi menedzsment modul: integrált irányítási menedzsment az egészségügyben;
egészségügyi finanszírozási rendszerek; betegjogok; kommunikáció, érzelmi intelligencia és
szervezetépítés;
ergonómia
alapjai;
radiológiai
és
radiográfiai
nemzetközi
kapcsolatrendszerek.
8.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-35 kredit
alkalmazott kutatás modul: képalkotó kutatási módszertan; kutatástervezés, pályázati
rendszerek; kutatás-monitoring; innováció a kutatásban; az irodalomkutatás kritikus
szemlélete;
korszerű diagnosztika modul: képalkotó diagnosztikai protokollok és kivizsgálási algoritmus;
a leletezés alapjai - strukturált leletezés; komputer segített diagnosztikai rendszerek.
terápiás modul: multimodális képalkotás a terápiás tervezésben; képi vezérelt terápiás
protokollok; képi vezérelt RF abláció; MR vezérelt fókuszált UH; intravascularis terápiás
módszerek.
molekuláris képalkotás modul: radiofarmakológia és a metabolizmus multimodális
leképezése; molekuláris képalkotás és terápia; funkcionális MR vizsgálatok; in vivo MR
spektroszkópia;
8.3. Szakmai törzsanyag kötelezően válaszható ismeretkörei:32-37 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 20-25 kredit
diagnosztikai szakirányon:
radiológiai képalkotás modul: képalkotás a sürgősségi ellátásban; neuroradiológiai és fej-nyak
képalkotás; mellkasi és kardiológiai képalkotás; abdominális képalkotás; urogenitális
képalkotás; musculoskeletális képalkotás; vascularis és intervencionális képalkotás;
gyermekradiológia; komplex emlődiagnosztika; törvényszéki radiológia; minőségbiztosítás a
radiológiában; korszerű sugárvédelem a radiológiai diagnosztikában, szakmai gyakorlat;
nukleáris medicina szakirányon:
nukleáris medicina modul: alkalmazott nukleáris medicina; hibrid rendszerek (PET-CT,
SPECT-CT, PET-MR); korszerű radiogyógyszerészet; izotópdiagnosztikai berendezések
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minőségbiztosítása; korszerű izotópterápiás módszerek; korszerű sugárvédelem a nukleáris
medicinában, szakmai gyakorlat;
sugárterápia szakirányon:
sugárterápia modul: alkalmazott sugárterápia a korszerű onkológiai kezelésben; sugárterápiás
tervezés; speciális sugárterápiás módszerek; a sugársebészet alapjai; nehézion terápiák alapjai;
minőségbiztosítás a sugárterápiában; korszerű sugárvédelem a sugárterápiában, szakmai
gyakorlat;
diplomamunka: 12 kredit
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat választott szakiránynak megfelelően diagnosztikai vagy nukleáris
medicina vagy sugárterápiás munkahelyeken végzett, legalább 4 hetes szakmai tevékenység,
amelynek kreditértékét a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely hivatalos nyelvéből államilag
elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
11.1 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű diagnosztikai
képalkotó szakon szerzett szakképzettség esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy
a hallgató a hiányzó 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint az alábbi ismeretkörökből megszerezze:
egészségügyi informatika, alkalmazott anatómia és képalkotó módszerek, izotópdiagnosztika
és terápia, sugárterápia, a digitális képfeldolgozás alapjai, a multimodális képfeldolgozás
alapjai, dokumentáció és leletezés, minőségbiztosítás és vezetésmenedzsment a képalkotó
diagnosztikában, izotópdiagnosztika és terápia szakmai gyakorlat, sugárterápia szakmai
gyakorlat, radiológia szakmai gyakorlat
11.2 A diagnosztikai képalkotó főiskolai szakon szerzett szakképzettségtől eltérő, 4.2.
pontban meghatározott szakokon szerzett szakképzettségek esetében a hallgató a kredit
megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján rendelkezzen legalább 60 kredittel az alábbi ismeretkörökből:
biofizika, informatika, anatómia, élettan, biokémia, biológia, patológia, neuroanatómia,
farmakológia, molekuláris biológia, izotóptechnika, képalkotás eszközei, képrögzítés
folyamata és fajtái, a digitális képfeldolgozás alapjai, sugárbiológia, sugárvédelem,
radiológiai képalkotás, hagyományos radiológia, UH-, CT-, MR képalkotás, alkalmazott
anatómia és képalkotó módszerek, angiográfia, intervenciós radiológia, sugárterápia,
izotópdiagnosztika és terápia, a multimodális képfeldolgozás alapjai.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó, legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
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VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET
1. SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: szociológia (Sociology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 szakképzettség: okleveles szociológus
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sociologist
3. Képzési terület: társadalomtudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia, társadalmi
tanulmányok alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető szakok: történelem, nemzetközi tanulmányok, politológia, szociális munka,
szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, kommunikáció- és médiatudomány, kulturális
antropológia, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodási és
menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás,
pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató alapképzési szakok, jogász
egységes, osztatlan szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-24 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 20-24 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
65-75 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 5 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 25 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 20 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan társadalomtudományi felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése,
akik a társadalmi élet különböző területein (politika, kutatás, oktatás, kultúra, média,
gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalomtervezés és
–irányítás, stb.) önállóan vagy teamben végzendő döntéshozói, irányítási, tervezési,
szervezési, szakértői, kutatási és oktatási feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A
végzettek megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és
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nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- a magyar társadalom átfogó ismerete,
- a társadalomtudományi, szociológiai ismeretek,
- a térség, a régió, a földrész társadalmi problémáinak, jellegzetességeinek, fejlődési
paradigmáinak részletes ismerete,
- az Európai Unió társadalmi, intézményi rendszerének ismerete,
- a globális társadalmi folyamatok és problémák ismerete,
- társadalomelméleti, szociológiai és kutatás-módszertani ismeretek,
- a társadalmi folyamatok és jelenségek egymásra hatásának megértését segítő
interdiszciplináris ismeretek,
- vezetői ismeretek,
- alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban és elemzésben,
- a környezetvédelem, a szakmában releváns jogi szabályozás és a szakmai etika alapvető
ismerete,
- a kutatáshoz és a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete,
- a globális gazdasági folyamatok és ezek társadalmi hatásainak ismerete,
- a szakmai-etikai normák ismerete és alkalmazása;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az elméleti ismeretek professzionális szintű alkalmazására,
- a társadalmi valóság fogalmi rendezésére és értelmezésére,
- a társadalommal kapcsolatos kutatások tervezésére, irányítására és szervezésére,
- önálló és a csoport keretek közt történő kutatómunka végzésére,
- a tanult kvalitatív és kvantitatív kutatási technikák gyakorlatban történő problémamegoldó
alkalmazására,
- a kutatási eredmények interpretálására ill. a szakmai tudás nyilvánosság előtti szakszerű
megjelenítésére,
- szakmai tanácsadásra, döntések előkészítésére,
- elméleti és gyakorlati kutatómunkára, valamint innovatív fejlesztési feladatok elvégzésére,
- új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- integrált ismeretek széles körű alkalmazására a társadalomtudományok területén;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- önálló szakmai álláspont kialakításának képessége,
- kritikai attitűd,
- nyitottság az új társadalomtudományi eredmények ill. a társadalom új jelenségei iránt,
- idegennyelv tudás, jó kommunikációs képességek,
- kreativitás, nyitottság, rugalmasság, empátia,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség, önképzés
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- problémacentrikus látásmód, problémamegoldó gondolkodás,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
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alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
társadalomtudományos alapismeretek: 20-24 kredit
szociológiaelmélet, szociológiatörténet, társadalomelmélet, szociálpszichológia;
értelmiségképző tárgyak, általános ismeretek: 5-7 kredit
episztemológia, filozófia, pszichoanalízis, identitásszociológia
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-24 kredit
kutatásmódszertan, kvantitatív és kvalitatív elemzési eljárások, diszkurzuselemzés,
szakszöveg elemzése és fordítása
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 65-75 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 40-50 kredit
a szociológia szakterületei: migráció, kisebbségszociológia, művészetszociológia,
tudásszociológia, oktatás, iskolarendszer, deviancia, szervezetek működése, csoportdinamika,
a társadalmi-nem (gender) problémák, vallásszociológia, kommunikáció- és
médiaszociológia;
diplomamunka: 25 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol, francia vagy német nyelvek valamelyikéből és még
egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
11.1. A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
– társadalomtudományi
alapismeretek:
szociológia,
pszichológia,
filozófia,
történelemtudomány, antropológia, politológia;
– gazdasági és jogi ismeretek: közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, környezetvédelem,
jogtudomány;
– kommunikációs, kulturális, piac- és közvélemény-kutatási ismeretek;
– szakmai ismeretek: szociológiai, társadalomtudományi kutatás módszertan;
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
11.2. A 4.2. pontban meghatározott szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a
kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott –
összevetése alapján elismerhető legyen 20 kredit a szociológia és társadalomtudományi
ismeretkörökből.
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2. POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: politikatudomány (Political Science)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
megszerezhető megjelölése:
 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 szakképzettség: okleveles politológus
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Political Scientist
3. Képzési terület: társadalomtudományi
4. Mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a politológia, a nemzetközi
tanulmányok, a társadalmi tanulmányok és az igazgatásszervező alapképzési szakok, valamint
az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű politológia, nemzetközi kapcsolatok,
nemzetközi tanulmányok, közigazgatási szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető szakok: a kommunikáció és médiatudomány, a kulturális antropológia, a szociológia,
alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, emberi erőforrások, nemzetközi
gazdálkodás, történelem, szabad bölcsészet, andragógia alapképzési szakok, osztatlan,
egységes jogász mesterképzési szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
5. Képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 18-20 kredit
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-40 kredit
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális érteke: 15 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40 %.
7. A mesterképzési szak célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A szak célja olyan politológusok képzése, akik ismerik a társadalom politikai rendszerére és
viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom
szerveződésére és a közpolitika formálására vonatkozó tudományos elméleteket és a
gyakorlati alkalmazáshoz szükséges tudásanyagot. Az elméleti és módszertani szakirányokon
végzettek megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés
keretében történő folytatására, illetve tudományos karrier kialakítására politikatudományi
posztgraduális műhelyek munkájába történő bekapcsolódással. A gyakorlati ismeretekre
nagyobb súlyt helyező szakirányok végzettei alkalmassá válnak arra, hogy politikai
intézményekben, nemzetközi szervezetekben vagy velük érintkező gazdasági-társadalmi
szervezetekben döntéselőkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munkát végezzenek.
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a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a magyar, az európai és az angolszász politikai rendszereket,
- politikatudományi fogalmakat,
- politikaelméleti ismereteket,
- a politikai elemzés módszertanát,
- a társadalomtudományokra jellemző adatgyűjtési, -feldolgozási és értelmezési
technikákat,
- a politikai kutatás problémamegoldó technikáit,
- a politikai intézmények (elsősorban az állam) és folyamatok mélyebb összefüggéseit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a politikatudomány szakterületeinek megfelelő önálló elemző munka végzésére, illetve
mások elemzésének elbírálására, vélemény megformálására,
- a politika világára vonatkozó önálló kérdések és kutatási témák felvetésére,
- a politikatudomány forrásainak használatára, adatok kikeresésére, illetve adatok
generálására,
- más tudományág képviselői előtt saját szaktudományuk tudásanyagának, megismerési
szempontjainak és módszereinek bemutatására,
- tudományos vitákban való részvételre,
- szakmai témák megértésére, bemutatására angol nyelven (szóban és írásban); a nyelvi
kompetenciájuk növelésére más idegen nyelvek elsajátításával,
- politikával kapcsolatos szakértői anyagok elkészítésére és politikatudományi kutatások
elvégzésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- lényeglátás és kreativitás,
- önálló szakmai vélemény kialakításának képessége,
- felelősségteljes magatartás a politikai kutatások során szerzett tudás és információk
kezelése tekintetében,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- igény a folyamatos önművelésre és a köznapi életben mások politikai véleményének
tiszteletben tartására,
- kritikai viszonyulás a politikai jelenségekhez,
- módszertani tudatosság.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
ismeretkörök: 18-20 kredit
társadalomtudományi alapismeretek: társadalomtörténet, közgazdaságtan, kommunikáció,
értelmiségképző tárgyak, általános ismeretek: eszmetörténet, filozófia, pszichológia.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-35 kredit
a politikatudomány története, intézményesülése, ismeretelméleti kérdései, politikaelmélet,
politikatörténet, demokráciaelmélet, politikai gondolkodás részterületei, politikai gazdaságtan,
politikai intézmények, összehasonlító politikatudomány, közpolitika és közigazgatás, a
politikai kutatás kvantitatív és kvalitatív módszerei, közgazdaságtan, szociológia,
pszichológia, filozófia, jogtudomány, alkotmányjog, történettudomány, nemzetközi
tanulmányok, kommunikációelmélet;
8.3. a szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 35-40 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
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politikai kutatás módszertana, komparatisztika, a politika intézményei (állam, kormányzat,
pártok, pártrendszerek stb.), ágazati politikák, közigazgatás, regionalizmus, európai
integráció, politikai rekrutáció, elitek, politikai kommunikáció, média, politikai menedzsment;
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga és az Európai Unió egy másik hivatalos idegen nyelvéből vagy orosz
nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésben való felvétel feltételei:
11.1. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit a
politikatudomány, politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi viszonyok elmélete,
Európa-tanulmányok, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika ismeretkörökből.
11.2. A 4.3 pontban meghatározott szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a
kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott –
összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit a politikatudomány, politikai gondolkodás,
politikatörténet, nemzetközi viszonyok elmélete, Európa-tanulmányok, alkotmánytan,
közigazgatástan, közpolitika ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
3. SZOCIÁLIS MUNKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: szociális munka (Social Work)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 szakképzettség: okleveles szociális munkás
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker
 választható szakirányok: általános szociális munka, klinikai szociális munka (General
Social Work, Clinical Social Work)
3. Képzési terület: társadalomtudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a
szociálpedagógia alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
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kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-50 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-40 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az emberi viselkedésre és a
társadalmi rendszerekre vonatkozó ismereteik birtokában az emberi jogokon és a társadalmi
igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt és a demokratikus viszonyok erősítését
szolgáló szociális munka végzésére, döntési alternatívák kidolgozására, szolgáltatások
tervezésére, menedzselésére, értékelésére. A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a társadalom működési szabályszerűségeit,
- a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok feltárási lehetőségeit,
- szociális munka korszerű elméletét és gyakorlatát,
- a szociális területen felmerülő új problémák, jelenségek kritikus elemzési módozatait,
- a kutatáshoz és a tudományos munka végzéséhez szükséges módszereket, eljárásokat és
technikákat.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az intézményi működést segítő/megalapozó szervezeti és adminisztrációs feladatok
meghatározására és ellátására,
- a szociális szolgáltatások működésének folyamatos monitorozására és értékelésére,
- a szociális munka körülményeit és feltételeit meghatározó társadalmi és szakmai
folyamatok tudományosan megalapozott vizsgálatára,
- a kutatási tapasztalatokból adódó feladatok gyakorlati megvalósítására,
- beavatkozási folyamatok tervezésére, menedzselésére, megvalósítására,
- intézményvezetésben, szolgáltatások tervezésében való részvételre,
- kutatási tervek kialakítására és menedzselésére,
- szakmai állásfoglalás kialakítására,
- nemzetközi együttműködésben folyó tevékenység munkájába való bekapcsolódásra,
- prezentációk összeállítására,
- önálló munkavégzésre a szociális területen.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- empátia,
- szociális érzékenység,
- jó kommunikációs képesség,
- interdiszciplináris teamben való hatékony munkavégzés,
- szakmai ismereteik átadásának képessége,
- döntéshozatali képesség,
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-

jó problémamegoldó képesség.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 15-20 kredit
a szociális munka társadalomtudományi vonatkozásai: a szociális munka elméletét
meghatározó ismeretek a társtudományok köréből (szociológia, közgazdaságtan, állam- és
jogtudomány, politikatudomány, pszichológia, kommunikációtudomány);
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-50 kredit
a szociális munka és a szociálpolitika elmélete (a szociális munka és a szociálpolitika elméleti
modelljei, a szociális munka nemzetközi, illetve európai aspektusai, elméleti műhelymunka);
a szociális munka módszertana (a szociális munka korszerű módszerei a főbb szociális
problémák mentén, módszerek a szociális munka szervezeti kontextusához kapcsolódóan,
módszerek a szociális munka kutatása körében).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően válaszható ismeretkörei: 35-40 kredit;
differenciált szakmai ismeretek:
- általános szociális munka szakirány: a szociális munka területei (a szegénység és
kirekesztés, a szenvedélybetegség, a munka és a foglalkoztatás, addiktológia, counseling);
szociális munka projekt (a klienscsoport jellemzői, a klienscsoporttal végzett szociális
munka módszertani kérdései);
- klinikai szociális munka szakirány: a klinikai szociális munka területei (megelőzés, kríziskezelés, rehabilitáció, mentálhigiéné, közösségi ellátási formák, az ön- és kölcsönös
segítés, az önkéntesség); szociális munka projekt (a klinikai szociális munka kliensei, a
klinikai szociális munka módszertani kérdései).
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a szociális munka területeihez kapcsolódó, külső terepen – feladatterv
alapján, tereptanár közvetlen irányítása mellett – végzett folyamatos, hetenként legalább 8
óra, összesen legalább 300 óra intenzív szakmai munkát jelent, amelynek kreditértéke 8-15
kredit. A terepgyakorlat feladata, hogy a hallgató képessé váljon az elméleti, módszertani
ismeretek, valamint a képzés során megszerzett új gyakorlati tapasztalatok integrálására;
továbbá hogy a hallgató elsajátítsa a mesterképzési szakon megszerezhető gyakorlati
kompetenciákat. A hallgató – az intézmény döntése alapján – a gyakorlatnak legfeljebb
egyharmad részét teljesítheti saját munkahelyén.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamelyik hivatalos idegen nyelvéből
államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű
érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
11.1. A 4.2. pont szerinti szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia alapképzési
szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául
szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján
elismerhető legyen 30 kredit a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből.
A hiányzó kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felvételtől számított két féléven belül is teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
11.2. A 4.3. pont szerinti szakok közül a pszichológia alapképzési szakon, a
pedagógusképzési terület alapképzési szakjain, továbbá az ápolás és betegellátás, az
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egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szakjain szerzett szakképzettség alapján a
hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 45 kredit a szociális munka és a
szociálpolitika alapismereteiből, amelyből legalább 15 kredit a szociális munka elméleti és
módszertani témaköréből, legalább 15 kredit a szociális munka gyakorlatának témaköréből, és
legalább 15 kredit a szociálpolitika témaköréből legyen elismerhető. A hiányzó, legfeljebb 30
kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől
számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint meg kell szerezni.
11.3. A 4.3. pont szerinti más szakokon szerzett szakképzettség alapján a mesterképzésbe való
felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek –
felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit a
szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből, amelyből legalább 15 kredit a szociális
munka elméleti és módszertani témaköréből, legalább 15 kredit a szociális munka
gyakorlatának témaköréből, és legalább 15 kredit a szociálpolitika témaköréből legyen
elismerhető. A hiányzó legfeljebb 30 kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthető a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
4. SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: szociálpolitika (Social Policy)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 szakképzettség: okleveles szociálpolitikus
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Policy Expert
 választható szakirányok: általános szociálpolitika, területi szociálpolitika,
foglalkoztatáspolitika (General Social Policy, Local and Regional Social Policy,
Employment Policy)
3. Képzési terület: társadalomtudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a
szociálpedagógia alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit;
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6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-45 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 35%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szociálpolitikai szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti és
módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom- és szociálpolitika területén a
szakpolitika alkotásában való részvételre, az ellátórendszer működtetésében való
közreműködésre, a társadalmi érdekek képviseletére, valamint a társadalom- és szociálpolitika
elméleti művelésére, kutatására és oktatására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a társadalom, a gazdaság, a politika, az állam és a jog működésének alapvető
szabályszerűségeit,
- azoknak a tényezőknek a szerepét, amelyek gátolják fontos szükségletek kielégítését, az
erőforrások méltányos és funkcionális elosztását,
- az emberi és állampolgári jogok, valamint a társadalmi igazságosság érvényesülésének
hatékony formáit,
- a szociálpolitika korszerű elméleteit és módszereit,
- a hazai és nemzetközi szociálpolitikai rendszerek működését,
- a szociálpolitikai intézmény- és eszközrendszer átalakításának lehetőségeit,
- az egészség-, és nyugdíjbiztosítás alapvető elveit, a családtámogatási rendszereket, a
kiegészítő biztosításokat,
- a szociális biztonság és a szociális védelem intézmény-, és ellátórendszereinek egymáshoz
való viszonyát, arányait.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a társadalmi folyamatok tudományos igényű és interdiszciplináris elemzésére,
- a szociálpolitikai tevékenység társadalmi-gazdasági hatékonyságának, társadalmi
elfogadottságának mérésére és azoknak a tényezőknek az elemzésére, amelyek a
szociálpolitikára hatást gyakorolhatnak,
- társadalmi szükségletek, problémák, kockázatok azonosítására és elemzésére,
- beavatkozási folyamatok és szakpolitikai döntések tervezésére, menedzselésére,
megvalósítására,
- közösségek szervezésére és fejlesztésére, érdekeik képviseletére,
- szociális közigazgatási tevékenységre,
- szociális ellátórendszerek szervezésére, szociális intézmények fenntartói, illetve vezetői
feladatainak ellátására,
- társadalmi szervezetek létrehozásában és működtetésében való közreműködésre,
- kutatási tervek kialakítására és menedzselésére,
- szakmai ismereteik átadására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- személyek iránti empátia, szociális helyzetek iránti érzékenység,
- értékek, érdekek azonosításának, továbbá a saját érdekek és értékek professzionális
kezelésének képessége,
- önálló, kreatív munkavégzés képessége,
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szervezetekben, interdiszciplináris teamben, nemzetközi együttműködésben folyó
tevékenységre való képesség,
racionális elemzés, problémamegoldás, döntéshozatal, érvelés képessége,
képesség a sikeres kommunikációra különböző személyekkel, csoportokkal, illetve a
nyilvánossággal különböző módokon és helyzetekben,
prezentációk, dokumentumok, tervek kidolgozásának képessége.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 15-20 kredit
a szociálpolitika elméleti alapjai (a társadalom- és szociálpolitika történeti és jelenkori
modelljei, a szociálpolitika elméletét megalapozó ismeretek a társtudományok köréből:
szociológia, jóléti közgazdaságtan, állam- és jogtudomány, politikatudomány).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-45 kredit
a társadalom- és szociálpolitika elmélete (társadalompolitikai felfogások és megoldások, a
szociálpolitika változásait magyarázó modellek: történeti, közpolitikai és más magyarázatok,
szociálpolitikai felfogások és megoldások, szociálpolitikai rendszerek összehasonlítása,
szociálpolitika az Európai Unióban, elméleti műhelymunka;) a szociálpolitikai tevékenység
módszerei (a szociálpolitikai kutatás és elemzés módszerei, a szociálpolitikai tervezés és
politikaalkotás módszerei, szociális közszolgáltatások és intézmények szervezésének, illetve
vezetésének módszerei).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően válaszható ismeretkörei: 30-40 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
általános szociálpolitika: társadalom- és szociálpolitikai rendszerek komplex elemzése
(szociális jövedelemtranszferek, szociális szolgáltatások, a munka világához kapcsolódó
megoldások, valamint más rendszerek); társadalmi problémák és azokra irányuló politikák
komplex elemzése (szegénység, társadalmi exklúzió, egyes életkori csoportok problémái, a
munka világának problémái); szociálpolitika projekt (önálló tervezési-elemzési feladat,
terepgyakorlat);
– foglalkoztatáspolitika: A munka világának változása és ennek társadalmi, gazdasági
összefüggései (A társadalmi hátrányok munkaerő-piaci gyökerei. A foglalkoztatást
meghatározó tényezők. A munka világával összefüggő politizálás, igazgatás, és
közszolgáltatás). A munkaerő-piaci és foglalkoztatási rendszerek komplex elemzése
(Munkaerő-piaci folyamatok elemzése. Foglalkoztatási formák. Vállalati
munkaszervezet, belső munkaerőpiacok. Munkaerő-piaci politikák és eszközök. A
regionális és kistérségi stratégiai tervezés. Lokális munkaerő-piaci politikák.)
Szociálpolitikai projekt (önálló tervezési-elemzési feladat, terepgyakorlat);
– területi szociálpolitika: A területi tényezők társadalmi szerep (A területi tényezők
társadalmi, gazdasági, foglalkoztatási és más hatásai. Társadalmi hátrányok területi
összefüggései. A politizálás, igazgatás, közszolgáltatás területi, illetve helyi keretei.)
A területfejlesztésre, illetve a területi szociális ellátásra irányuló rendszerek komplex
elemzése (Területfejlesztési politikák és eszközök. Vidékfejlesztés, humán erőforrás
fejlesztés. A regionális, a kistérségi, települési szociálpolitika működése. Módszerek a
területfejlesztés és a területi szociálpolitika körében.) Szociálpolitika projekt (önálló
tervezési-elemzési feladat, terepgyakorlat).
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9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a szociálpolitika műveléséhez kapcsolódó, projektszerű, külső terepen
végzett folyamatos, hetenként legalább 8 óra, összesen legalább 240 óra intenzív szakmai
munkát jelent, amelynek kreditértéke 8-12 kredit.
A terepgyakorlat feladata, hogy a hallgató képessé váljon az elméleti, módszertani ismeretek,
valamint a képzés során megszerzett új gyakorlati tapasztalatok integrálására; továbbá hogy a
hallgató elsajátítsa a mesterképzési szakon megszerezhető gyakorlati kompetenciákat. A
hallgató – az intézmény döntése alapján – a gyakorlatnak legfeljebb 1/3 részét teljesítheti saját
munkahelyén.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamelyik hivatalos idegen nyelvéből
államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű
érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
11.1. A 4.2. pont szerinti szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia alapképzési
szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául
szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján
elismerhető legyen 30 kredit a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből.
A hiányzó kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felvételtől számított két féléven belül is teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
11.2. A 4.3. pont szerinti szakokon szerzett szakképzettség alapján a mesterképzésbe való
felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek –
felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit a
szociális munka, a szociálpolitika, a szociológia és a jogtudomány alapismereteiből, amelyből
legalább 15 kredit a szociális munka témaköreiből, és legalább 15 kredit a szociálpolitika
témaköreiből legyen elismerhető. A hiányzó legfeljebb 30 kredit a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is
teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint.
5. KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: kulturális antropológia (Cultural Anthropology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 szakképzettség: okleveles kulturális antropológus
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Cultural Anthropologist
 választható szakirányok: alkalmazott antropológia, vizuális antropológia (Applied
Anthropology, Visual Anthropology)
3. Képzési terület: társadalomtudomány
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a kulturális antropológia, a
szociológia, a társadalmi tanulmányok, a politológia, a néprajz, a nemzetközi tanulmányok, a
romológia és a szociális munka alapképzési szak, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény
szerinti egyetemi szintű szociálpolitika szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a magyar, a történelem, bármilyen idegennyelv, a
szociálpedagógia, az informatikus könyvtáros, a kommunikáció- és médiatudomány, a
földrajz, a pszichológia, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, a
gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a
nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató
alapképzési szakok, a jogász egységes, osztatlan szak, a tanító alapképzési szak ember és
társadalom, vizuális nevelés műveltségterülete, továbbá 1993. évi LXXX. törvény szerinti
általános nyelvészet, filozófia, esztétika, művészettörténet egyetemi szintű szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-45 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan gyakorlati társadalomtudományi tudással rendelkező szakemberek
képzése, akik a kulturális antropológia elméleteinek, módszertanának kutatástechnikáinak
ismeretében szerzett tudásuk révén képesek a kulturális-társadalmi élethelyzeteket jellemző
problémák, változási folyamatok, konfliktusok felismerésére, megértésére, elemzésére, a
társadalmi élet alakításában tevőleges szerepet játszó intézmények, szervezetek döntéseinek
tudományos megalapozottságú szakvéleménnyel történő segítésére, valamint megoldási
javaslatok kezdeményezésére és a társadalmi problémák megoldásában, végrehajtásában
döntéshozó szakemberként való közreműködésre. Megszerzett ismereteik birtokában
alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a kulturális diverzitás típusait, globális jellemzőit;
- a komplex és hagyományos kultúrákkal kapcsolatos elméleteket és fogalmakat;
- a kulturális antropológia történetét, elméleteit és módszereit;
- az alapvető szakantropológiai irányokat;
- önállóan megtervezett és megvalósított kutatásaikhoz vagy tudományos munkájukhoz a
széles körben alkalmazható, elfogadott szakspecifikus problémamegoldó technikákat;
- a kulturális antropológia etikai normáit.
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a kulturális és társadalmi folyamatok különböző területei problémáinak önálló
értelmezésére, teoretikus értékelésére, valamint ezekre vonatkozóan gyakorlati javaslatok
megtételére, interdiszciplináris együttműködést követelő döntések előkészítésére;
- minőségi és mennyiségi adatok önálló antropológiai terepmunka során szerzett
felgyűjtésére, bemutatására, értékelésére, értelmezésére, és magyarázatára; illetve az
eredmények közvetítésére más tudományterületek szakemberei számára;
- a kulturális antropológia kurrens elméletei és bevett kutatás-módszertani koncepciói
alapján független és tudományosan megalapozott álláspont kifejtésére és önálló nézet
megalkotására;
- a tudományterület kurrens irányzatainak kritikai szemléletű művelésére;
- az antropológiaelmélet és módszertan képesség szintű gyakorlására, kritikai álláspont
kialakítására és szükség esetén a holisztikus szemléletet követelő komplex kulturális és
társadalmi problémák megoldásában önálló javaslatok kidolgozására;
- önképzésre, a kulturális antropológia területén szerzett jártasság elmélyítésére;
- komplex és hagyományos társadalmak szociokulturális jelenségeinek, változási
tendenciáinak, konfliktusainak értő elemzésére, önállóan tervezett és kivitelezett kutatási
projektekben történő megvalósítására;
- stratégiai kutatási programokban, a tudásterület oktatásában, a hazai államiönkormányzati, valamint civil-nonprofit szférában feladatok ellátására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a kulturális antropológia művelésének készségszintű szakismeretét megalapozó elméleti
és módszertani felkészültség;
- kommunikációs érzékenység és adoptációs képesség;
- együttműködési, kezdeményező, valamint döntéshozó készség;
- a kulturális antropológiai munka természetéből – az állomásozó terepmunkából következő, kutatásetikai és módszertani értelemben reflektáló tudatosság;
- a társadalmi és kulturális „másság‖, akár szélsőséges formákban megnyilvánuló eseteinek
toleráns és empatikus kezelésére alkalmas tudás;
- a kulturális antropológiai gyakorlat révén szerzett – a kultúrát saját feltételei szerint
belülről megértő – tapasztalatok széleskörű megismertetésének és átadásának készsége a
társtudományok és az érdeklődő közvélemény számára.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 15-20 kredit
a kulturális antropológia elméleti és gyakorlati alapjai (kulturális antropológia elméletét és
gyakorlatát megalapozó bevezető ismeretek, terepmunka-technikák és módszerek).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-45 kredit
Afrika antropológiája, Amerika antropológiája, Ausztrália antropológiája, Ázsia
antropológiája, Európa antropológiája, vallásantropológia, gazdasági antropológia,
szociálantropológia, politikai antropológia, antropológiai elméletek és módszerek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően válaszható ismeretkörei: 30-40 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
szakirányt nem-választók: recens szakantropológiai megközelítések, napjaink kulturális
antropológiai elméletei, módszerei, vitái és etikai kérdései, alkalmazott antropológia, vizuális
antropológia, orvosi antropológia, városantropológia, ökológiai antropológia;
alkalmazott antropológia szakirányt választók: az alkalmazott kulturális antropológia
története, elmélete és módszertana, fő területei;
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vizuális antropológia szakirányt választók: vizuális antropológiai elméletek és módszerek, az
antropológiai film története és formanyelve.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg. Ez olyan
terepmunkát jelent, amelynek az értéke 12-16 kredit.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél
megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
Mind a 4.2. és a 4.3. pont szerinti szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a
kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott –
összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit a korábbi tanulmányai szerint az
alábbi ismeretkörökben: szociológiai, társadalomtörténeti, művelődéstörténeti, néprajzi,
általános nyelvészeti, filozófiai/esztétikai, kommunikációelméleti, földrajzi, pszicholólógiai
ismeretek, a tanító szak „ember és társadalom‖ műveltségterületéről 34-37 kredit, illetve a
„vizuális nevelés‖ műveltségterületéről 33 kredit; valamint 10 kredit a kulturális antropológia
alapismereteiből.
A hiányzó kreditek a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felvételtől számított két féléven belül is teljesíthetők a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
6. NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetközi tanulmányok (International Relations)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
megszerezhető megjelölése:
 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
 szakképzettség: okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Relations Expert
 választható szakirányok: diplomáciai, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, regionális
és civilizációs tanulmányok, Európa-tanulmányok (Diplomacy, International
Economic Relations, Regional and Civilization Studies, European Studies)
3. Képzési terület: társadalomtudomány
4. Mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: nemzetközi tanulmányok
alapképzési szak, valamint az 1993. LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű nemzetközi
tanulmányok, valamint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak, továbbá főiskolai szintű
nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11.pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető szakok: kommunikáció és médiatudomány, politológia, szociológia, társadalmi
tanulmányok, kulturális antropológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus
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könyvtáros, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodás és
menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás,
pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató, igazgatásszervező, nemzetközi
igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, határrendészeti és védelmi vezetői,
nemzetbiztonsági, katonai vezetői, történelem, anglisztika, germanisztika, romanisztika,
szlavisztika, romológia, keleti nyelvek és kultúrák, szabad bölcsészet alapképzési szakok.
4.3. A 11.pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. Képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 7-15 kredit
6.2. Szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-75 kredit
6.3. Differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit
6.4. Szabadon választható tárgyakhoz rendelt kreditek minimális értéke: 6 kredit
6.5. Diplomamunkához rendelt kreditérték: 8 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább: 20%
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles
társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek
Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének
értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A
képzést elvégző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek.
Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló
gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a nemzetközi rendszer
gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére. Képesek elhelyezni a
kelet-közép-európai térség perspektíváit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett
hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő
diszciplináris – civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti –, valamint
gyakorlati – diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai – jellegű ismeretekkel rendelkeznek.
Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- nemzetközi kapcsolatok elméleteit,
- globális gazdasági folyamatokat és elméleti reflexióját,
- nemzetközi kapcsolatok történeti, jogi, politikai vonatkozásait,
- az Európai Unió politikáit, illetve jogi, intézményi, gazdasági rendszerét,
- magyar külpolitika történetét, jelenét,
- nemzetközi rendszer és a civilizációk viszonyát taglaló elméleteket,
- regionális és civilizációs tanulmányokat,
- a nemzetközi elemzések problémamegoldó technikáit,
- szakmai-etikai normákat.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a nemzetközi tanulmányok szakterületein önálló elemző munka elvégzésére,
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a nemzetközi, illetve európai integrációs folyamatok megértésére, előrejelzésére és
formálására,
nemzetközi gazdasági, politikai, jogi szakterületeken döntések előkészítésére és döntések
meghozatalára,
szakmai-tudományos vitákban való részvételre,
integrált ismeretek széleskörű alkalmazására a társadalomtudományok és a külügyi
elemzés területén,
nemzetközi kapcsolatok építésére,
szakterületükön tárgyalások lefolytatására idegen nyelven,
diplomataként, nemzetközi szakértőként, kutatóként, újságíróként, illetve az
államigazgatás és a multinacionális vállalatok alkalmazottjaiként feladatok ellátására.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok, készségek:
- lényeglátás és kreativitás,
- önálló szakmai vélemény kialakításának képessége,
- problémacentrikus szemléletmód, problémamegoldó képesség,
- felelősségteljes magatartás a nemzetközi elemzések során szerzett tudás és információk
kezelését illetően,
- szakmai továbbképzés, önművelés iránti nyitottság,
- toleráns magatartásforma: más vélemények tiszteletben tartása,
- kritikai magatartásforma a vizsgált jelenségek és a megismert elméleti paradigmák
vonatkozásában,
- kooperatív magatartás: alkalmasság csoportmunkára,
- módszertani tudatosság.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
ismeretkörök: 7-15 kredit
összehasonlító államjog, európai civilizáció történeti, kulturális aspektusai.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 60-75 kredit
nemzetközi politikaelmélet, külpolitikai döntéshozatal, nemzetközi kapcsolatok jogi, történeti,
gazdasági aspektusai, magyar külpolitika története, differenciált ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 30-35 kredit
diplomáciai, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, regionális és civilizációs tanulmányok,
Európa-tanulmányok.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat követelményeit a felsőoktatási intézmény tanterve és a hallgató szakmai
előtanulmányai határozzák meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
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.
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11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- társadalomtudományi
alapismeretek:
szociológia,
pszichológia,
filozófia,
antropológia, pszichológia,
- jogi-igazgatási ismeretek: közjogtudomány, alkotmánytan, közigazgatástan,
közpolitika, gazdasági jog,
- gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro- mikroökonómia, vállalatgazdaságtan,
pénzügytan,
- politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok,
- történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és
kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
7. SURVEY STATISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: survey statisztika (Survey Statistics)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles survey statisztikus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Survey Statistician
3. Képzési terület: társadalomtudományi
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a társadalmi tanulmányok
alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető
további alapképzési szakok: természettudományi, műszaki, agrár, informatikai,
gazdaságtudományi és társadalomtudományi képzési terület alapképzési szakjai.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az alapvagy mesterfokozatot adó képzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyek a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése után a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottságának határozata alapján minősülnek elfogadhatónak.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-25 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-50 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 5 kredit;
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6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 20 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan statisztikusok képzése, akik társadalomtudományi elméleti és gyakorlati,
valamint matematikai, statisztikai ismereteik birtokában felkészültek a társadalomkutatásban
alkalmazott statisztikai adatelemzésre.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a társadalomkutatásban alkalmazott statisztika matematikai alapismereteit (vektorterek
alapfogalmai, lineáris leképezések és mátrixok, a matematikai analízis alapfogalmai,
deriválás és integrálás egy és többváltozós esetben),
- társadalomtudományi ismereteket (a mai magyar társadalom szerkezete, demográfiai
helyzete, a társadalmi egyenlőtlenségek, a társadalmi leszakadás, munkanélküliség,
szegénység, marginalizáció, a társadalmi változásokat leíró elméletek, a racionális
cselekvés elmélete, a piaci mechanizmusok működésének közgazdasági szabályai),
- a társadalomkutatásban alkalmazott statisztika elméletét és módszertanát (valószínűségi
mező, egy- és többváltozós valószínűségeloszlások és momentumaik, a feltételes várható
érték általános fogalma, statisztikai mező, statisztikai becslés és hipotézisvizsgálat, a
többváltozós normális eloszlás tulajdonságain alapuló összefüggésvizsgálati és
dimenziócsökkentő eljárások, a normalitás feltételének elvetése mellett alkalmazható
nemparaméteres és robusztus eljárások, számítógépes szimuláción alapuló eljárások,
kategoriális változókra vonatkozó eljárások, grafikus modellek),
- társadalomtudományi, szociológiai és kutatás-módszertani ismereteket (a statisztikai
mintavétel elmélete, egyszerű véletlen minta, rétegezett és többlépcsős mintavétel,
panelvizsgálat, a mintavétel gyakorlati megvalósítása során fellépő kérdések,
számítógépes adatelemzés módszerei, adatbányászat, kutatástervezés és szervezés),
- alkalmazói szintű ismereteket a számítógépes kommunikációban és a statisztikai
adatelemzésben (statisztikai programcsomagok használata és programozása, az R
statisztikai programnyelv ismerete, a számítógépes prezentáció eszközei).
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett statisztikai ismeretek gyakorlati alkalmazására, új elemzési módszerek
elsajátítására, és gyakorlat igényei szerint új eszközök és módszerek kifejlesztésére,
- a tudományos vagy üzleti megrendelő felől érkezett kutatási kérdés átfogalmazása a
statisztika nyelvére; a kérdésnek megfelelő vizsgálat teljes megtervezésére, az adatgyűjtés
módszerének, a mintavétel módjának kidolgozására,
- az empirikus kutatás megszervezésére, teljes körű lebonyolítása,
- adatelemzés során megfelelő statisztikai elemzési technika megválasztására és ennek
számítástechnikai megvalósítására,
- az eredmények megfelelő bemutatására, beleértve a kutatási jelentés írását és a
megrendelőnek nyújtott prezentációt,
- az empirikus kutatások átfogó – statisztikai és gazdasági hatékonyság-szempontú –
értékelésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- szakmai igényesség,
- analitikus gondolkodás,
- precizitás és a lényegkiemelés képessége,
- szakmai kommunikációs készség magyar és angol nyelven.

289

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
matematikai alapismeretek: 10-14 kredit
egy- és többváltozós matematikai analízis, lineáris algebra.
társadalomtudományi alapismeretek: 8-12 kredit
társadalomismeret, közgazdaságtan.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-35 kredit
matematikai statisztika, kategorális változók statisztikája, mintavétel, adatelemzés,
közvélemény- és piackutatás, statisztikai programozás, kvalitatív kutatások, társadalmi
folyamatok.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-50 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
a survey statisztika alkalmazási szakterületei: sztochasztikus szimuláció, játékelmélet és
társadalmi hálózatok elemzése, közvélemény- és piackutatás, adatbányászat, szakmai
gyakorlat.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 6 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy
oklevél megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
– társadalomtudományi ismeretek: (legalább 30 kredit) társadalomtudományi és
közgazdasági elméleti és gyakorlati ismeretek,
– matematikai statisztikai és alkalmazott statisztikai ismeretek: (legalább 30 kredit)
(statisztika, lineráris algebra és analízis, valószínűségszámítás, adatelemzés,
társadalomkutatási módszertan)
– államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű
érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 35
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
8. TÁRSADALMI NEMEK TANULMÁNYA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: társadalmi nemek tanulmánya (Gender Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
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végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
szakképzettség: okleveles, társadalmi nemek tanulmányának kutatója
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Gender Studies Expert
választható szakirányok: elméleti, szakértői (Theory, Applied Gender Studies)

3. Képzési terület: társadalomtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: bármely bölcsészettudományi,
társadalomtudományi, gazdaságtudományi vagy jogi és igazgatási képzési terület alapképzési
szakja.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-30 kredit;
6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek értéke: 30 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 10%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a társadalmi nemek tudományában
megszerzett elméleti, módszertani és gyakorlati ismereteik birtokában képesek
szakterületükön önálló, kreatív gondolkodásra, és a társadalom– illetve bölcsészettudományok
körébe tartozó, a társadalmi nemek vizsgálatára fókuszáló kutatások ill. a társadalmi
nemekkel kapcsolatos szakmai tevékenységek végzésére az akadémiai, állami és a civil
szférában. Megfelelő alapokkal rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a társadalmi nemek tanulmányozásának fogalmi keretét,
- a társadalmi nemek tanulmányozása során alkalmazott interdiszciplináris gondolkodás
alapjait,
- a nemi esélyegyenlőség problémakörét mind empirikus, mind elméleti szinten,
- az egyes bölcsészettudományi illetve társadalomtudományi terület fogalmi kereteit és
annak társadalmi nemek szempontú kritikáját,
- a szakmai-etikai normákat és azok alkalmazását.
Az elméleti szakirányon végzettek ismerik továbbá:
- az általános kutatás-módszertani ismereteket,
- a tudományos és elemzői munkához szükséges problémamegoldó technikákat.
Az esélyegyenlőség szakirányon végzettek ismerik továbbá:
- a nemi egyenlőtlenség megoldására tett politikai erőfeszítéseket, illetve ezek szervezeteit,
módszereit,
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a nemi egyenlőtlenségek problémakörén munkálkodó szervezetek működését, illetve ezek
kritikus elemzését,
a nemi egyenlőtlenség, mint társadalmi probléma illeszkedését a „policy making― globális
kereteibe,

b) Az elméleti szakirányon végzettek alkalmasak:
- társadalmi problémák társadalmi nemi szempontú megközelítésére és elemzésére,
- ilyen típusú problémák megoldáslehetőségének elemzésére,
- bölcsészet és társadalomtudományi területeken társadalmi nemi szempontú tudományos
kérdések megfogalmazására,
- interdiszciplináris gondolkodás alkalmazására a tudományos munkában,
- önálló elméleti és empirikus elemzés elvégzésére,
- kutatások tervezésére, irányítására és szervezésére,
- szakmai tanácsadásra, döntések előkészítésére,
- szakirodalom felkutatására és értelmezésére,
- a kutatási eredmények interpretálására illetve a szakmai tudás nyilvánosság előtti
szakszerű megjelenítésére.
Az esélyegyenlőség szakirányon végzettek alkalmasak:
- az ezzel foglalkozó politika intézményeiben politikai elemző, döntés előkészítő, illetve azt
végrehajtó és elemző munka elvégzésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kritikus, társadalmi nemi szempontú gondolkodás,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- problémacentrikus látásmód, problémamegoldó gondolkodás,
- idegennyelv tudás,
- jó kommunikációs képességek,
- kreativitás, nyitottság, rugalmasság, empátia,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Alapozó ismertek: 15-25 kredit
alapfogalmak, történeti háttér, általános bevezetés a tudományágba, a társadalmi nemek
elméletei, interdiszciplinaris gondolkodás, bevezetés a társadalmi nemek tudományának
módszereibe, illetve a tudományos kutatómunkába társadalmi nemek területén.
8.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit
Társadalomtudományi ismeretek: (esélyegyenlőség a munka világában, nemek és nemzetek,
államelméletek nemi kritikája, vallás és nem, szexualitás és nem, nők és a politika, jóléti
államok és társadalmi nem, globalizáció kritika, posztkolonialista, orientalista elméletek,
nőmozgalmak története és elméletei); bölcsészettudományi ismeretek: (irodalomelmélet és
társadalmi nemek, queer elméletek, pop kultúra nemi olvasata, szóbeliség és történetírás,
feminista média kutatás, nőirodalom, feminizmus és a férfitudományok, a test elméletei, az
identitás történelmi keretei); diskurzus elemzés, kvalitatív kutatási módszerek, statisztikai
adatok elemzése.
8.3. Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
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differenciált szakmai anyag: 25-30 kredit
- elméleti szakirány: a társadalmi nemekkel kapcsolatos ismeretelmélet és tudományos
elméletek differenciált megismerése, az elmélet és kutatás kapcsolatának tanulmányozása;
- szakértői szakirány: a társadalmi nemekkel kapcsolatos szakmai tevékenység gyakorlása,
e tevékenység különböző területeinek tudományos megalapozása és elmélyített
megismerése;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Szakmai gyakorlat:
A szakértői szakirány 3-6 hónapos terepen végzett gyakorlatra épül, ahol nemi
egyenlőtlenséggel, illetve ennek valamely rokon témakörével foglalkoznak.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése
szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit értékű
bölcsészettudományi, társadalomtudományi ismeret.
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felvételtől számított két féléven belül is lehet teljesíteni a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
9. KOGNITÍV TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: kognitív tanulmányok (Cognitive Science)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 szakképzettség: okleveles kognitív tudományi kutató
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Cognitive Scientist
 választható szakirányok: a tudomány kognitív modelljei, kognitív idegtudomány,
pszicholingvisztika és nyelvfeldolgozás (Cognitive Models of Science, Cognitive
Neuroscience, Psycholinguistics and Language Processing)
3. Képzési terület: társadalomtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a pszichológia, a mérnök
informatikus, a programtervező informatikus, a biológia alapképzési szakok, a szabad
bölcsészet alapképzési szak filozófia szakirányon.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a szabad bölcsészet kommunikáció és médiatudomány
szakirányon, a kommunikáció és médiatudomány, a gazdaságinformatikus, az alkalmazott
közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a magyar alapképzési szak nyelvtechnológia, elméleti
nyelvészet szakirányokon, a pedagógia, a biomérnök, a vegyészmérnök, az építészmérnöki, az
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építőmérnöki a gépészmérnöki, a mechantronikai mérnöki, a villamosmérnöki, a gazdálkodási
és menedzsment, a műszaki menedzser, a matematika.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12-20 kredit;
6.2. Szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-50 kredit;
6.2. Differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit;
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.4. A diplomamunkához rendelt kreditek értéke: 20 kredit;
6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: 40-60%.
7. A mesterképzési szak célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan kutatók képzése, akik a tudáselemzés és tudásszerveződés
természettudományos módszereivel hajtják végre az emberi megismerés és a tudás komplex
vizsgálatát. A végzettek képesek kognitív tudományi kutatási feladatok végrehajtására a
tudáselemzés formális (matematikai, logikai, filozófiai, nyelvelméleti), biológiai (biológiai
rendszerek, idegrendszeri szerveződések és zavaraik), valamint mérnöki (gépi rendszerek,
számítógépes technikák) komponenseinek ötvözésével. Megszerzett ismereteik birtokában
alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a megismeréssel foglalkozó filozófiai részdiszciplínákat: ismeretelmélet, logika,
- a kognitív pszichológia szemléleti keretét és a kapcsolódó területek: az informatika, a
matematika, az idegtudomány, a neurobiológia és a nyelvészet megfelelő ismeretanyagát,
- a számítógépes kommunikáció és elemzés alkalmazói szintű ismereteit,
- a kutatáshoz és tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
- a szakmai-etikai normákat és azok alkalmazási feltételeit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- aktív számítógép-használatra,
- a szakirodalom kritikus használatára,
- kritikus fogalmi elemzések végzésére,
- empirikus kutatás tervezésére, kísérletek kivitelezésére és az eredmények feldolgozására,
- komplex viselkedési mutatók műszeres, kísérleti vizsgálatára,
- a humán kutatások módszertani és etikai szempontból megfelelő kezelésére,
- önálló kutatási munkák megtervezésére és végrehajtására,
- a kutatási eredmények interpretálására, illetve a szakmai tudás nyilvánosság előtti
szakszerű megjelenítésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- multidiszciplináris, természettudományos gondolkodás,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- kreativitás, nyitottság és rugalmasság,
- tanulási készség és jó memória,
- idegennyelv tudás, jó kommunikációs készségek,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás
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környezettel szembeni érzékenység.

8. A mesterfokozat és szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket kiegészítő, alapozó ismeretek: 12-20 kredit;
- neurobiológiai, matematikai, informatikai ismeretek, bevezetés a kognitív pszichológiába:
9-14 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek: 3-6 kredit.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-50 kredit
statisztika, kísérlettervezés, a kognitív pszichológia főágai: észlelés, emlékezet, tudat és
figyelem, gondolkodás és nyelv; nyelvészeti alapismeretek; pszicholingvisztika;
neuropszichológia; evolúciós pszichológia; ismeretelmélet; programozás; intelligens
rendszerek; tudományfilozófia; kultúraszociológia.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 50-60 kredit:
differenciált szakmai ismeretek: 30-40 kredit
a) a kognitív tudomány egyes ágainak műveléséhez szükséges speciális elméleti, módszertani
ismeretkörök:
a tudomány kognitív modelljei szakirány: tudományelmélet, tudománytörténet,
tudományfilozófia, evolúciós megismerés, továbbá a szakirányhoz kapcsolódó, a tantervben
meghatározott kötelezően választható ismeretek;
kognitív idegtudomány szakirány: kognitív idegtudomány, percepció és tanulás, kognitív
fejlődés, kognitív informatika, kognitív látás, továbbá a szakirányhoz kapcsolódó, a
tantervben meghatározott kötelezően választható ismeretek. pszicholingvisztika és
nyelvfeldolgozás szakirány: kognitív nyelvszemlélet, pszicholingvisztikai módszerek, nyelvi
megértés, gyermeknyelv, továbbá a szakirányhoz kapcsolódó, a tantervben meghatározott
kötelezően választható ismeretek;
b) a szakirányokhoz kötelezően választható további ismeretkörök.
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelv ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A 4.2.-ben felsorolt alapképzési szakokról a mesterképzési szakra való felvétel feltétele, hogy
a hallgatónak legalább 10-12 kredit elismerhető legyen a korábbi tanulmányai alapján az
alábbi ismeretkörök közül legalább három ismeretkörben: matematika, statisztika;
informatika; ismeretelmélet; logika; nyelvészet; élettani ismeretek.
10. INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterszak megnevezése: informatikus könyvtáros (Library and Information Science)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 szakképzettség: okleveles informatikus könyvtáros
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Librarian and Information Scientist
 választható szakirányok: humán informatika (tartalomszolgáltató); információ- és
tudásmenedzsment;
Internet-technológia;
iskolai
könyvtáros;
könyvtári
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minőségmenedzsment; közszolgáltató könyvtáros; különgyűjtemények; médiamatika;
nyelvészeti informatika; orvosi könyvtáros; régi nyomtatványok feldolgozása;
szaktudományi
(kutatás-fejlesztési)
információmenedzser;
tartalomfejlesztő
menedzser; üzleti információmenedzser; webtechnológia, (Human Informatics
(Content Supplier); Information and Knowledge Management; Internet Technology;
School Libraries; Library Quality Management; Public Libraries; Special
Collections; Mediamatics; Linguistic Informatics; Medical Libraries; Cataloguing of
Old Prints; Subject Area (Research and Development) Information Management;
Content Producer; Business Information Management; Webtechnology.
3. Képzési terület: társadalomtudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: informatikus könyvtáros
alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai
szintű könyvtáros, informatikus könyvtáros alapképzési szakok.
4.2. A 11. pontban meghatározott feltételekkel vehetők figyelembe továbbá azok az alapvagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6 A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 34-46 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-50 kredit
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditek száma: 6 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett informatikai és
könyvtártudományi ismereteik birtokában az információs társadalom alapintézményeiben:
könyvtárakban, gazdasági, üzleti, közigazgatási, államigazgatási, valamint kulturális
információszolgáltató intézményekben és központokban, továbbá egyéb informatikus
könyvtáros képzettséget igénylő területeken – a korszerű információs technológia teljes
eszköztárát hasznosítva – képesek az információs tartalmak előállításával, szervezésével,
feldolgozásával, tájékoztatásával kapcsolatos feladatok elvégzésére és az ezekhez kapcsolódó
szolgáltatások tervezésére és menedzselésére, a kultúra közvetítésére. Megfelelő ismeretekkel
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a könyvtár- és információtudomány korszerű elméleti alapismereteit,
- az információkezelés technológiáját,
- az információ gazdaságtanát, pénzügyi és jogi szabályozásának, valamint
szabványosításának korszerű elméleti alapismereteit,
- a potenciális könyvtár- és információhasználók szokásainak, igényeinek, elvárásainak
felmérésével kapcsolatos alapos szakmai és módszertani ismeretanyagot,
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a tudásreprezentáció hagyományos és modern könyvtári technológiáit (bibliográfiai
adatfeldolgozás, az információkereső nyelvek használata, szövegfeldolgozás, stb.),
a könyvtárak működésével, az informatikai rendszerek és alkalmazások használatával,
valamint a tartalomszolgáltatással kapcsolatos jogi szabályozást,
az információs gazdaság és az információs piac elemző ismeretanyagát,
a tudományos kutatómunka alapvető módszereit és technikáját, továbbá a tudományos
gondolkodás alapjait.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a korszerű internetalapú technológiák alkalmazására, például dinamikus weblapok
készítésére,
- a meglevő információk új szempontok szerinti feldolgozására, valamint új információk
előállításával hagyományos és webes tartalomszolgáltatás nyújtására,
- hatékony tájékoztatásra és információszolgáltatásra a hagyományos információforrások és
a korszerű információs technológiák felhasználásával,
- adatbázisok tervezésére, létrehozására és karbantartására,
- szöveges és multimediális információk archiválására, szervezésére és közreadására
elektronikus formában,
- piacképes könyvtári szolgáltatások szervezésére, menedzselésére, működtetésére,
minőségbiztosítására és folyamatos fejlesztésére (innovációra),
- a könyvtárakban keletkezett és kezelt információk szolgáltatására a társadalmi
elvárásoknak és az információs piac igényeinek megfelelően,
- felhasználói tanácsadásra,
- a megfelelő gyakorlati és menedzsment-technikák alkalmazására a fenntartókkal, piaci
szereplőkkel és felhasználókkal való kapcsolatokban,
- az információhasználat eredményeinek értékelésére és kutatások végzésére az információmenedzsment problémáinak megoldása érdekében,
- az információelemzés és információtervezés módszereinek alkalmazására,
- idegen nyelvek ismeretének birtokában a hazai és a külföldi, a magyar és az idegen nyelvű
dokumentumok gyűjtésére, analitikus és szintetikus feldolgozására, tárolására és
rendszerezett közreadására,
- a gazdasági, politikai, igazgatási, kulturális, tudományos és más (pl. szolgáltatási,
egészségügyi stb.) területeken jelentkező szakirodalmi információs igények magas szintű
kielégítésére, számítógépes információs rendszerfejlesztési feladatok végzésére,
- a különböző könyvtártípusok, szaktájékoztatási és dokumentációs intézmények,
vállalatok, intézményi részlegek megfelelő végzettséget igénylő munkaköreinek az
ellátására,
- külföldi szakmai kapcsolatok építésére,
- az üzleti és közigazgatási információmenedzser, az iskolai könyvtáros és más
szakterületek feladatainak az ellátására, informatikai szolgáltatások előállítására,
tervezésére, szervezésére és működtetésére, számítógépes szakirodalmi információs és
információkereső rendszerek alkalmazására, adaptálására és fejlesztésére,
- tudományos munkavégzésre, önmaguk művelésére és a megszerzett szakműveltség
továbbfejlesztésére, megújítására, az újabb tudományos eredmények és eszközök
megismerésére és alkalmazására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- személyes képességek: hatékony kommunikáció, felelősségtudat, szolgálatkészség,
empátia, önállóság,
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-

interperszonális készségek: kapcsolatteremtés, szervezés, tárgyalás, csoportban való
dolgozás, team-vezetés,
problémamegoldás: rugalmas és kreatív gondolkodás, soktényezős rendszerek felmérése,
összefüggések meglátása, lényeglátás, alternatív gondolkodás,
szakmai attitűdök: fejlett kritikai érzék, amely lehetővé teszi a könyvtár- és
információtudomány egyes területein jelenleg meghonosodott gyakorlat hiányosságainak
a feltárását; továbbá megfelelő vita- és kommunikációs készségek a feltárt problémák
közös megoldása érdekében; egészséges önbizalom és dinamizmus a munkakör
feladatainak elvállalásához; kezdeményező készség új feladatok és az ezekhez szükséges
hatáskör
kijelöléséhez;
döntési
képesség
konfliktushelyzetekben,
valamint
felelősségvállalás a kitűzött célok elérése érdekében; képesség és kellő motiváció az
állandóan változó társadalmi igények felismerésére, reflexiójára, a folyamatos önképzésre,
az életen át tartó tanulásra; megfelelő önismeret, képesség a meglevő tudás és képességek
(ön)kritikus értékelésére; minőségtudat és sikerorientáltság; stratégiai látásmód és
szolgáltatás-orientáltság.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1 Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 8-12 kredit
a mesterképzési szak képzési profiljához illeszkedő elméleti és gyakorlati alapozó kurzusok
(pl. társadalomtörténet, társadalomismeret, kommunikáció, közgazdaságtan, filozófia, jog).
8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 34-46 kredit
könyvtári szolgáltatások menedzselése, könyvtári feldolgozás és szolgáltatás modern
eszközei, tartalomszolgáltatás a könyvtárakban.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 60-70 kredit
differenciált szakmai ismeretek 40-50 kredit
a) választható szakirányok ismeretei: 30-40 kredit
humán
informatika
(tartalomszolgáltató)
szakirány:
alkalmazott
matematika,
számítástudomány, alkalmazott statisztika, informatikai algoritmusok, adat- és
rendszermodellek, ismeretalapú technológia, szemantikus Web, adatbányászat, E-learning, Emenedzsment, számítógépes felhasználói ismeretek (ECDL szinten), könyvtári adatbázisok
szervezése,
elektronikus
dokumentumok
és
formátumok,
információgazdaság,
olvasásszociológia, -pedagógia és -pszichológia, természetes nyelvű szövegek feldolgozása, a
tartalomszolgáltatás jogi keretei, tanulás- és kutatásmódszertan, emberi erőforrásmenedzsment, önismeret, pályaválasztás, karrier, illem, etikett, protokoll könyvtári
környezetben, mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásai, az információs
rendszerek architektúrái, alakfelismerés, térinformatika, genetikus algoritmusok;
információ- és tudásmenedzsment szakirány: elméleti és menedzsment ismeretek, az
információ- és tudásmenedzsment fogalom- és kapcsolatrendszere, információ- és
tudásmenedzsment
projektek
menedzselése,
e-tanulás,
médiadidaktika,
online
közösségfejlesztés, tudástechnológiák és eszközök, infokommunikációs rendszerek és
hálózatok, információ- és tudásszervezési technológiák, információ- és tudásmenedzsment
eszközök, tudástársadalom alkalmazások, szakmai angol;
Internet technológia szakirány: IT stratégia, az információs társadalom stratégiája, jogi és
etikai kérdései, stratégiai tervezés, információ- és projektmenedzsment, az
információmenedzsment, információmenedzsment a gyakorlatban, projektmenedzsment, a
projektmenedzsment gyakorlata, hálózati rendszerek tervezése és fejlesztése, Internet
szabványok és protokollok, webszolgáltatások tervezése és fejlesztése, Internet technológia,
IT biztonság, adatvédelem, titkosítás, elektronikus kereskedelem, elektronikus kormányzat,
adat- és szövegbányászat, szakmai angol;
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iskolai könyvtáros szakirány: pedagógiai, pszichológiai törzsanyag, neveléstörténet,
neveléselmélet,
tantervelmélet,
tantervfejlesztés,
e-learning,
menedzsment
és
információszervezés, a pedagógiai információ rendszere, az iskolai könyvtár működéséhez
szükséges irányítási ismeretek, tudásmenedzsment iskolai környezetben, tananyagszervezés,
az iskolai könyvtár vezetése, szolgáltatásmenedzsment, minőségirányítási program (MIP),
médiapedagógia, tantárgypedagógia, a gyermek- és ifjúsági irodalom története és sajátosságai,
olvasáskutatás, olvasáspedagógia, média- és taneszközismeret, médiaelemzés, médiakutatás;
könyvtári minőségmenedzsment szakirány: hazai és nemzetközi fejlesztési törekvések,
minőségirányítási rendszerek és modellek, minőségügyi dokumentáció, szabványok és jogi
szabályozás, stratégiai tervezés, erőforrás-gazdálkodás, szakértői, szakfelügyeleti
tevékenység, szervezetmenedzsment, teljeskörű minőségmenedzsment, teljesítménymérés,
szolgáltatásmenedzsment, használói igényfelmérés, használóképzés, kommunikációs
stratégiák, probléma- és konfliktuskezelés, minőségi stratégiák, minőségmenedzsment
módszertana, minőségellenőrzés, marketing és projektmenedzsment;
közszolgáltató könyvtáros szakirány: társadalom és közszolgáltatás, hazai és külföldi
fejlesztési stratégiák, tudásmenedzsment, kistérségi együttműködés menedzsmentje,
közszolgáltató
intézményrendszer,
hálózatközpontú
közszolgáltatási
modellek,
kettősfunkciójú könyvtárak menedzsmentje, kistelepülések szolgáltatási rendszere,
közszolgálati és kulturális adatbázisok és szolgáltatásaik, informatika és webfejlesztés,
audiovizuális tartalomszolgáltatás, könyvtárak, teleházak, e-pontok, dokumentumszolgáltatás,
e-ügyintézés, jogszabályok, szakfelügyeletek, módszertani ismeretek;
különgyűjtemények szakirány: tematikus különgyűjtemények, zenei gyűjtemények,
audiovizuális és elektronikus dokumentumok, helytörténeti gyűjtemények, kis- és
aprónyomtatványok, egyedi, speciális szempontú dokumentumok gyűjteménye,
különgyűjtemények formai és tartalmi feltárása (retrospektív, kurrens), információ- és
tudásszervezési kutatási módszerek és technológiák, állományvédelemi szempontok,
megoldások, kiállítás- és rendezvényszervezés, erőforrás-gazdálkodás a digitalizálási
folyamatokban,
különgyűjtemények
projektmenedzsmentje,
különgyűjtemények
digitalizálása;
médiamatika szakirány: médiakommunikáció, multimédia rendszerek, eContent - uniós
irányelvek, programtervezés, szerzői jog, információfeldolgozás, információs folyamatok
irányítása, digitális megőrzés, szélessávú szolgáltatások, webszolgáltatások fejlesztése,
médiatartalom-menedzsment, virtuális referensz szolgáltatások, tudásmenedzsment;
nyelvészeti informatika szakirány: nyelvészeti alapfogalmak, nyelvészet területei, fonológia,
laboratóriumi fonológia, szintaxis, formális nyelvek, szemantika, formális szemantika,
pragmatika, bevezetés a mesterséges intelligenciába, szakértői rendszerek, logikai
programozás, a kísérletes nyelvészet alapjai, számítógépes szövegfeldolgozás;
orvosi könyvtáros szakirány: orvosi nyelv, élettan, kórélettan alapjai, orvosi szaktájékoztatás,
alkalmazott pszichológia, könyvtáros etika, mentordidaktika, tudományos forrásanalízis,
értékelemzés, kiadványszerkesztés, bibliometria, az internet szakirányú használata,
kutatásszervezés;
régi nyomtatványok feldolgozása szakirány: régi nyomtatványok feltárása, a tartalmi feltáró
munka segédletei, európai és magyar könyvtártörténet, szellemi irányzatok története,
olvasmánytörténet, a könyvtörténet rokon területei, levéltári és térképészeti ismeretek, az írás
és az olvasás története, könyvkiadói stratégiák, a cenzúra története, a könyvillusztráció
története, a nyomdatechnika története, antikvár és restaurátori ismeretek, paleográfia, latin
nyelv;
szaktudományi (kutatás-fejlesztési) információmenedzser szakirány: a mai magyar makro- és
mikrogazdaság, tudománypolitika, könyvtári innovációk a tudományos és kulturális
információk menedzselésében, a tájékoztatási intézmények és eszközök itthon és külföldön,
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orvosi, egészségtudományi tájékoztatás, társadalomtudományi és bölcsészettudományi
tájékoztatás, közgazdaságtudományi és jogi tájékoztatás, természettudományi és műszaki
tájékoztatás, művészeti tájékoztatás, környezettudományi és agrártudományi tájékoztatás;
tartalomfejlesztő menedzser szakirány: Internet és PR, a „hálózati társadalom‖, non-profit
szervezetek menedzsmentje, speciális kollégium, webtechnológia, programozási ismeretek,
HTML ismeretek, multimédia ismeretek, hálózati ismeretek, hálózati szolgáltatások,
adatbázisok szervezése, digitális szövegek kezelése, strukturált szövegek, metaadatok, teljes
szövegű adatbázisok;
üzleti információmenedzser szakirány: piacgazdaság és könyvtárügy az információs
társadalomban, üzleti és jogi ismeretek, professzionális információkutatás- és közvetítés, az
üzleti információ elmélete és gyakorlata, korszerű információmenedzsment és marketing
módszerek, szervezeti információgazdálkodás, információs tanácsadás, térítéses
információszolgáltatás a könyvtárban, forrásszerzési, pályázatkészítési műhelymunka,
információvédelmi alapismeretek, vállalkozásalapítás, ügyviteli rendszerek;
webtechnológia szakirány: webfejlesztési irányelvek, adatbázistervezés, SQL, szemantikus
Web, névterek, ontológiák, XML, CSS, Flash, design megoldások, CMS megoldások
áttekintése, programnyelvek - (PHP/PERL/egyéb), Javascript, AJAX megoldások,
keretrendszerek
áttekintése,
adatbiztonság,
e-kereskedelem,
e-kormányzat,
alkalmazásfejlesztés;
b) szakmai gyakorlat: 10 kredit;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat követelményeit a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg,
amelynek kreditértéke 10 kredit.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, továbbá egy másik idegen nyelvből államilag
elismert, alapfokú (B1) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi vagy
oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az informatikus könyvtáros alapképzési szak ismeretköreiből.
11. KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: kommunikáció- és médiatudomány (Communication
and Media Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 szakképzettség: okleveles kommunikáció- és médiaszakértő
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Communications and Media Studies
Expert
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3. Képzési terület: társadalomtudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kommunikáció- és médiatudomány
alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai
szintű kommunikáció alapképzési szak.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető
alapképzési szakok: a bölcsészettudományi és a társadalomtudományi képzési területek
alapképzési szakjai.
4.3. A 10. pontban meghatározott feltételek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8–15 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15–25 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50–80 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan munkaerőpiac-képes szakemberek képzése, akiknek áttekintése van a
társadalmat
működtető
kulturális
rendszerek
kommunikációs
és
mediális
meghatározottságairól, következésképp a kommunikáció és a média fontosabb színtereiről és
intézményeiről, s akik ennek alapján felkészültek a fenti intézmények adekvát működtetésére,
illetőleg működésük értékelő elemzésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik
doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a médiához kapcsolódó alapfogalmakat és alapelveket,
- a társadalmi kommunikáció különböző területeinek problémáit a társadalmi
kommunikáció összefüggésein belül,
- a társadalom mibenlétével és működésével kapcsolatos alapfogalmakat és alapelveket,
- a társadalmat működtető kommunikációs és mediális rendszereket,
- a társadalmi kommunikáció fontosabb intézményeit és színtereit,
- a kommunikációs és mediális rendszerek különböző területeinek problémáit és
összefüggéseit (így többek között a média és a populáris kultúra összefüggéseit, a globális
médiapiac működési elveit, a kulturális csere globális szabályait),
- a kommunikáció és kultúra összefüggéseit, e kapcsolat különböző szintű
megnyilvánulásait,
- az állami szabályozás eszközeit,
- az Európai Unió által definiált kulturális tér mibenlétét,
- a digitális konvergencia jogi, technológiai, kulturális és gazdasági természetét,
- a kommunikáció és a média történetiségét,
- a társadalmi kommunikáció területének összefüggésein kívül eső alapfogalmakat és
alapelveket,
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az ismeret megszerzésének módjait és a kommunikációkutatás fő módszereit a
kommunikáció területén.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- hogy a kommunikáció területén és/vagy munkájukban a kommunikáció szakma
gyakorlásához szükséges követelményeknek megfeleljenek,
- a felmerülő problémák megoldására,
- önállóan vagy szervezett kurzusok keretében továbbtanulásra és/vagy további szakmai
készségek kifejlesztésére,
- az információk kritikus elemzéséhez és feldolgozásához kellően megalapozott technikák
széles skálájának felhasználására,
- az elemzés során felmerülő problémákra különböző megoldások kidolgozására,
- az élethosszig tartó tanulás folyamatában való részvételre,
- rendszerszerűen és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozni, hiányos
rendelkezésre álló adatok esetében is helytálló bírálatot vagy véleményt megfogalmazni,
döntést hozni, és az ebből adódó következtetéseket szakmai és nem szakmai közönség
számára érthetően kommunikálni,
- választott szakterületük szakmai és etikai normáinak betartására,
- egy idegen nyelven (javasoltan angolul) is szakmájuk gyakorlására,
- idegen nyelvű szakszöveg helyes értelmezésére,
- a megszerzett tudás önálló alkalmazására és gyakorlati hasznosítására,
- egy szervezeten belül – kellő szakmai gyakorlat után – vezetői munkakör betöltésére.
-

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- olyan együttműködési és kezdeményező készség, melyek szükségesek a személyes
felelősséggel járó munkakörök betöltéséhez,
- önismeret,
- egyéni döntéshozatalra való képesség,
- hatékonyságra való törekvés,
- minőségtudat és sikerorientáltság,
- kritikai önreflexió és értéktudat,
- más területekre is átvihető ismeretek,
- önfegyelem,
- önbizalom,
- önállóság,
- felelősségvállalás,
- kezdeményezőkészség,
- rugalmasság,
- rendszerszemlélet,
- döntéshozatalra való képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
- önálló tanulásra való képesség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
ismeretkörök: 8–15 kredit
társadalomtörténet és -elmélet (például társadalomfilozófia, társadalomtörténet); megismeréselméletek (például kognitív pszichológia, tudományfilozófia); a kommunikáció és a média
különböző típusú (például történeti, etológiai, szociálpszichológiai, kulturális antropológiai,
szociológiai) leírásai; a kommunikáció és a média szabályozáselméletei (például jogi, etikai,
gazdasági, politikai, kulturális).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15–25 kredit
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a közvetlen emberi kommunikáció elméletei; a társadalmi kommunikáció elméletei (például
társadalmi konfliktusok elemzése, kultúraközi konfliktusok története, medializációtörténet,
medializált társadalom); reprezentációelméletek (például a nyelv tudománya, a jelek
tudománya, tudásreprezentáció, vizuális reprezentáció).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 60–90 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 50–80 kredit
a) választható szakterületi modulok ismeretei: 20–30 kredit
- humánorientáció: nemverbális kommunikáció (vizuális és auditív kommunikáció,
mediális kommunikáció stb.); szervezeti és csoportkommunikáció; pragmatika; identitás
és másság (története, elméletei); kommunikációs hálózatok (története, elméletei) stb.;
- médiaorientáció: technológiai médiumok elméletei (műsorszerkesztés, media
programming stb.); kritikai kultúrakutatás; az információs társadalom és a hálózati
kommunikáció elméletei (például új médiumok); az identitás és a másság (története,
elméletei) stb.;
b) választható szakirányú modulok ismeretei: 30–50 kredit
kommunikáció- és médiatörténet, egyházi kommunikáció, hálózati kommunikáció,
kommunikációtudomány,
közéleti
kommunikáció,
kultúraközi
kommunikáció,
kultúratudomány, mediáció, médiatudomány, szervezeti kommunikáció, nemzetközi
kommunikáció, vizuális kommunikáció, újságírás: nyomtatott, rádiós, televíziós, online stb.;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése
szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit értékű
társadalomtudományi, kommunikáció- és médiatudományi ismeret. A hiányzó krediteket a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két
féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint kell megszerezni.
12. KISEBBSÉGPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: kisebbségpolitika (Ethnic and Minority Policy)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 szakképzettség: okleveles kisebbségpolitikai szakember
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:Ethnic and Minority Policy Expert
3. Képzési terület: társadalomtudomány
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a társadalmi tanulmányok, a
szociológia, a szociális munka, a politológia, a kulturális antropológia, a szociálpedagógia
alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az andragógia, a néprajz, a pszichológia, a romológia, a
nemzetközi tanulmányok, az emberi erőforrások, a kommunikáció és médiatudomány, a
igazságügyi igazgatási, az egészségügyi gondozás és prevenció, az egészségügyi szervező, a
gyógypedagógia, a tanító, az óvodapedagógia, a konduktor, a katonai vezető, a
nemzetbiztonsági, a büntetés-végrehajtási nevelő, a bűnügyi igazgatási alapképzési szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 14-18 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 14-18 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 25 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 54 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik az Európai Unió etnikai, nemzeti és
kisebbségi problémáit. Megszerzett jogi, politikai, szociológiai, antropológiai, közpolitikai és
történeti ismereteik birtokában képesek a kisebbségpolitika területén önállóan vagy teamben
végzendő döntéshozói, irányítási, szervezési és szakértői feladatok ellátására
önkormányzatoknál, tömegkommunikációs szerveknél, stb. A végzettek megfelelő elméleti és
gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek
a kisebbségpolitika vonatkozásában. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében
történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a kisebbségek, az etnicitás, az interetnikus és csoportközi viszonyok nemzetközi és hazai
tudásanyagát és kutatásmódszertanát,
- a folyamatok és jelenségek egymásra hatásának megértését segítő interdiszciplináris
ismereteket,
- az alkalmazói szintű számítógépes elemzési módszereket,
- a kvalitatív elemzési technikák professzionális szintű alkalmazását,
- a legjelentősebb hazai etnikai és szociális csoportok helyzetét, a többségi társadalommal
való együttélésük különféle konfliktusait, és a konfliktusok kezelésének lehetséges
módozatait,
- a kutatáshoz és a tudományos munkához szükséges problémamegoldó technikákat,
- szakmai etikai normákat és alkalmazásukat.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az elméleti ismeretek professzionális szintű alkalmazására,
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-

a kisebbségekkel kapcsolatos fogalmak rendezésére és értelmezésére,
a kisebbségekkel kapcsolatos kutatások tervezésére, irányítására és szervezésére,
önálló és a csoport keretek közt történő kutatómunka végzésére,
a tanult kvalitatív és kvantitatív kutatási technikák gyakorlatban történő problémamegoldó
alkalmazására,
a kutatási eredmények interpretálására, illetve a szakmai tudás nyilvánosság előtti
szakszerű megjelenítésére,
szakmai tanácsadásra, döntések előkészítésére,
elméleti és gyakorlati kutatómunkára, valamint innovatív fejlesztési feladatok elvégzésére,
új problémák, új jelenségek feldolgozására,
integrált ismeretek széles körű alkalmazására a kisebbségszociológia és kisebbségpolitika
területén.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- önálló szakmai álláspont kialakításának képessége,
- kritikai attitűd,
- nyitottság az új társadalomtudományi eredmények, illetve a kisebbségpolitika új
jelenségei iránt,
- idegen nyelv tudása, jó kommunikációs képességek,
- kreativitás, nyitottság, rugalmasság, empátia,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség, önképzés,
- információ feldolgozási képesség,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- problémacentrikus látásmód, problémamegoldó gondolkodás,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 14-18 kredit
a nacionalizmus és etnicitás elmélete, a nemzeti, etnikai és vallási kisebbségek története
Közép-Kelet-Európában, csoportközi viszonyok, migrációelmélet, a kisebbségi jogok magyar
és nemzetközi története, a kisebbségvédelem európai és magyar intézményrendszere.
8.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei: 64-78 kredit
8.2.1. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 14-18 kredit
az összehasonlító közpolitika, a szociális védőháló és kisebbségpolitika összefüggése, a
munkaerőpiac, szegregáció, és diszkrimináció kérdése, a kisebbségpolitika és a média, a
multikulturalizmus, a kisebbségpolitika és az európai integrációs normák, valamint a politikai
pszichológia és kommunikáció.
8.2.2. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei
választható ismeretek: 50-60 kredit
a nemzeti identitás, a kisebbségi nyelvhasználat, kisebbség és többség a régióban,
etnopolitikai konfliktusok, összehasonlító jóléti állam, önkormányzatiság, oktatáspolitika,
kisebbségek az egészségügyben, roma kisebbség Közép-Kelet-Európában, a sikeres romák,
deviancia, zsidóság Magyarországon, az antiszemitizmus, vallási kisebbségek, feminizmus,
szexuális kisebbségek, családpolitika, hajléktalanság, fogyatékosok, menekültek, lakóhelyi
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szegregáció, döntéselmélet, konfliktuskezelési technikák, diskurzusanalízis; doktori
programra felkészítő elméleti és módszertani tárgy, a többváltozós statisztikai elemzés, a
konfliktuskezelés, a tanulmányíró szeminárium, a diskurzus-analízis, a pályázatírási gyakorlat
megszerzése, valamint valamilyen kisebbségi nyelv elsajátítása.
Az itt felsorolt témakörökből az intézmény által meghirdetett kurzusok alapján a hallgató
választ úgy, hogy 50-60 kreditet összegyűjtsön.
diplomamunka: 25 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat terepmunka, amelynek időtartama legalább 3 hét a felsőoktatási
intézmény tantervében meghatározottak szerint.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol, a német, a francia, az olasz vagy a spanyol nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, melyek közül az egyik
idegen nyelv kötelezően az angol, a német, a francia, az olasz vagy a spanyol, vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A 4.2 pontban felsorolt alapképzési szakokról érkező hallgatónak a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján
korábbi tanulmányai szerint elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbi ismeretkörökben:
- társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia,
politológia (25 kredit);
- gazdasági és jogi ismeretek: közgazdaságtan, jogtudomány (12 kredit);
- kommunikációs, kulturális, piac- és közvélemény-kutatási ismeretek (8 kredit);
- kutatásmódszertan (15 kredit).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
A 4.3. pontban meghatározott szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit
megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott –
összevetése alapján elismerhető legyen 20 kredit a szociológia és társadalomtudományi
ismeretkörökből. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
13. EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS
MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (Health
Care Policy, Planning and Financing)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
 végzettségi szint: mesterfokozat (master; rövidítve: MSc)
 szakképzettség: okleveles egészségpolitikai szakértő
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 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Health Care Policy, Planning
and Financing
 választható szakirányok: egészségpolitika tervezés és elemzés; egészség-gazdaságtan
(Health Policy Planning, Health Economics)
3. Képzési terület: társadalomtudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a társadalmi tanulmányok, az
egészségügyi gondozás és prevenció, az ápolás és betegellátás, az egészségügyi szervező, az
alkalmazott közgazdaságtan és a szociológia alapképzési szakok, továbbá a közszolgálati
alapképzési szak közgazdálkodási szakiránya.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alapvagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-26 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 34-40 kredit
6.2. A differenciált szakmai, kötelezően választható anyaghoz rendelhető kreditek száma: 3642 kredit;
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma: legalább 10 kredit;
6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 12 kredit.
6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségügy területén képesek önálló
egészségpolitikai, tervezési és finanszírozási szakértői (elemző, tervező-fejlesztő és
programmenedzseri) feladatokat ellátni, és ezáltal hozzájárulni a tevékenységük színterét
jelentő intézmény, térségi (országos, regionális, kistérségi) rendszer teljesítményének,
eredményességének javításához. Megfelelő ismerettel rendelkeznek tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az egészségügy makro- és mezo-szintű rendszereinek, intézményeinek és
szolgáltatásainak elemzéséhez és a tervezéshez szükséges módszertant, továbbá
az egészségpolitika tervezés és elemzés szakirányon
- az egészségügyi rendszerek teljesítménye értékelésének elméleteit,
- az egészségpolitikai célok elérését szolgáló fejlesztéseket, intézményi kapacitásokat, a
munkaerő mennyiségét és minőségét, a szolgáltatások kínálatát, keresletét és árát, a
szolgáltatások minőségét befolyásoló eszköztárat, valamint alkalmazásának feltételeit és
korlátait,
- a kormányzat, önkormányzatok, a magánszektor, a szakmai és civil szerveződések
lehetséges szerepét az egészségpolitikai célok elérésében,
- a regionális és kistérségi multiszektorális egészségpolitika, egészségügyi fejlesztés,
stratégiai tervezés elméleti kérdéseit, nemzetközi és hazai tapasztalatait,
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a forrásteremtés és az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása elméleti kérdéseit,
nemzetközi és hazai tapasztalatait,
a térségi ellátásszervezés elméleti kérdéseit, nemzetközi és hazai tapasztalatait,
a nemzetközi kooperációk tervezésének és elemzésének módszereit,
a minőség mérésének módszereit, a minőség és hatékonyság összefüggéseit, a klinikai
kockázatkezelést,
az egészségügy emberi erőforrásainak térségi és intézményi szintű elemzését és
menedzsmentjét,
az egészségügyi intézményekben megvalósítandó stratégiai tervezésének és
minőségmenedzsmentjének elméleteit, módszereit;

az egészség-gazdaságtan szakirányon
- a bizonyítékokon alapuló orvoslás alapelveit,
- az egészségnyereség mérésének módszereit,
- a gazdasági elemzések nemzetközi gyakorlatban alkalmazott módszereit,
- a gazdasági elemzésekben alkalmazott modellezés alaptípusait,
- az egészségügyi kiadások elemzési módszereit,
- a forrásteremtés, a fejlesztések és a szolgáltatás-finanszírozási módszerek elméleteit és
módszertani kérdéseit,
- a gyógyszergazdaságtan elméleteit és módszertani kérdéseit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az egészségügy nemzetközi folyamatainak és a magyar egészségügyre gyakorolt
hatásuknak az elemzésére,
- a magyar egészségügy teljesítményének értékelésére, folyamatainak, lehetséges jövőbeli
alternatíváinak – társadalmi-gazdasági és nemzetközi összefüggéseikben történő –
elemzésére,
- az egészségügyi ellátás mezo-szintű rendszerei teljesítményének, problémáinak sokoldalú,
interdiszciplináris megközelítésére, elemzésére, döntési alternatívák kidolgozására,
hatástanulmányok készítésére,
- az egészségügyi finanszírozó és szolgáltató intézmények gazdálkodásának,
teljesítményének és működési problémáinak elemzésére, döntési alternatívák
kidolgozására, az intézmények stratégiai és rövid távú tervei elkészítésében való
közreműködésre,
- mezo- és intézményi szintű egészségügyi programok menedzselésében való
közreműködésre,
- nemzetközi szintű egészség-gazdaságtani ismeretek birtokában a szolgáltatások
minőségére, az egészségügyi technológiák, terápiák és gyógyszerek költséghatékonyságára vonatkozó elemzések megtervezésére és a releváns programok
menedzselésére,
- az elért eredmények szakmai nyilvánosság előtti szakszerű, meggyőző írásbeli és szóbeli
megjelenítésére, továbbá
az egészségpolitika tervezés és elemzés szakirányon
- a gazdasági, társadalmi és demográfiai folyamatokból eredő hatások elemzésére regionális
és kistérségi rendszerek, egészségügyi intézmények szintjén,
- országos és térségi (regionális, kistérségi) egészségügyi rendszerek teljesítményének
értékelésére, az azon alapuló egészségpolitikai döntési alternatívák megfogalmazására;
- az egészségügyi rendszerek teljesítményének értékelésére vonatkozó módszerek
hiányosságából fakadó problémák megfelelő bemutatására, interpretálására,
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a lakosság egészségi állapotának javulását, az ellátórendszer hatékonyságát és
minőségének javítását, az egyenlőtlenségek csökkentését és a finanszírozhatóság céljainak
elérését szolgáló egészségpolitikai eszköztár kritikus értékelésére, és az adott régió,
kistérség vagy intézmény sajátos körülményeire való adaptálására,
a kormányzat, önkormányzatok, a magánszektor, a szakmai és civil szerveződések
lehetséges szerepének elemzésére, javaslatok megfogalmazására az egészségpolitikai
célok elérésében,
az egészségügyi szolgáltatások finanszírozási módszerei hazai alkalmazásának
elemzésére, a magyar egészségügy finanszírozási adatbázisain alapuló elemzések
készítésére,
egy adott régió, kistérség, intézmény finanszírozási helyzetének elemzésére, javaslatok
megfogalmazására,
térségi (regionális, kistérségi) stratégiai tervek és cselekvési programok elkészítésére,
a térségi ellátásszervezést szolgáló programok elemzésére, tervezésére és menedzselésére,
az egészségügyi intézmények stratégiai tervezéséhez, az orvos-szakmai és a gazdasági
érdekek összeegyeztetéséhez szükséges ismeretek és szemlélet alkalmazására,
a nemzetközi kooperációk tervezésére és elemzésére az egészségügy országos, regionális,
kistérségi és intézményi szintjén;

az egészség-gazdaságtan szakirányon
- az életminőség mérési módszereinek alkalmazására,
- költséghatékonysági elemzés megtervezésére és kivitelezésére,
- az egészségügyi technológiák költséghatékonyságára vonatkozó szakirodalom kritikus
értékelésére,
- modellezési módszerek alkalmazására,
- az egészségügyi szolgáltatások finanszírozási módszereinek a minőségre, a
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és a hatékonyságra gyakorolt lehetséges hatásainak
elemzésére,
- a gyógyszerágazat működésének, gyógyszer-támogatási rendszerek gazdasági és
társadalompolitikai szempontok alapján történő elemzésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- önálló szakmai álláspont kialakítása,
- jó együttműködési készség,
- nyitottság az új jelenségek, új tudományos eredmények iránt,
- igény a folyamatos önképzésre,
- a szakmai-etikai normák tisztelete.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök: 20-26 kredit
bevezetés
az
egészség-gazdaságtanba;
egészségpolitika;
egészségszociológia;
egészségügyi etika és jog; epidemiológiai alapismeretek; népegészségügyi medicina.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 34-40 kredit
egészség-gazdaságtani elemzések alapjai; egészségügy az Európai Unióban; egészségügyi
rendszerek finanszírozása; komplex regionális elemzés és fejlesztés; magyar egészségügyi
rendszer; népegészségügyi programok tervezése és menedzsmentje; vállalkozás-gazdaságtan;
egészségügyi informatika; statisztikai módszerek az egészségügyi elemzésekben;
kommunikáció.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 48-54 kredit
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differenciált szakmai ismeretek: 36-42 kredit
szakirányok ismeretei:
egészségpolitika tervezés és elemzés szakirányon: a magyar egészségügy finanszírozása;
térségi fejlesztés és ellátásszervezés az egészségügyben; emberi erőforrás-menedzsment;
minőségmenedzsment; pénzügyi és számviteli ismeretek; stratégiai tervezés és menedzsment
az egészségügyi intézményekben; szociális munka és egészségügy; közigazgatási ismeretek,
egészség-gazdaságtan szakirányon: egészség-gazdaságtani elemzések módszertana,
egészségnyereség mérése; egészségügyi rendszerek finanszírozása; gyógyszer-gazdaságtan;
diplomamunka: 12 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a harmadik képzési időszak szorgalmi időszakában végzett, átlagosan
heti két napos gyakorlat. A szakmai gyakorlat színterei lehetnek: egészségügyi szolgáltató
intézmények (elsősorban kórházak), Országos Egészségbiztosítási Pénztár, regionális
egészségügyi tanácsok, Egészségügyi Minisztérium, önkéntes egészségpénztárak,
kutatóintézetek, egészségügyi technológiák fejlesztői és beszállítói, stb.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése
szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább
30 kredit az alábbi ismeretkörökből: közgazdasági ismeretek, társadalompolitika, statisztika,
politikatudomány,
szociológia,
pszichológia,
kommunikáció,
számítástechnika,
epidemiológia, népegészségügyi medicina, egészségügyi informatika, egészségügyi igazgatás.
14. KÖZÖSSÉGI ÉS CIVIL TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: közösségi és civil tanulmányok (Community and
Civil Development Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Community and Civil Development
Studies
3. Képzési terület: társadalomtudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a
bölcsészettudományi, a társadalomtudományi, a pedagógusképzési, a gazdaságtudományi és a
jogi és igazgatási képzési terület alapképzési szakjai, valamint az ezeknek megfelelő, a
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felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű
alapképzési szakok.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-15 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 75-90 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz, rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelet kreditérték: 12 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a civil társadalom és benne a nonprofit
szektor jelenlegi nemzeti, európai és globális jelentőségének és szerepének ismeretében
képesek a civil szervezeti életben, a hazai és nemzetközi hálózatok működtetésében, a
menedzsmentben és a támogatásszervezésben eredményesen tevékenykedni. A végzettek
alkalmasak a helyi fejlesztési folyamatokban, a fejlesztéssel összefüggő tervezési és értékelési
eljárásokban szakmai segítség nyújtására, a civil szervezetekhez kapcsolódó önálló munka
végzésére, intézmények, szervezetek vezetésére, projekt és kutatási tervek kialakítására és
menedzselésére, megalapozott szakmai állásfoglalások kialakítására, döntéshozatalra,
prezentációra, szakmai ismereteik átadására, interdiszciplináris teamben való hatékony
munkára, valamint nemzetközi együttműködésben folyó tevékenységre. Felkészültek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a nonprofit szektort körülvevő jogi, financiális és társadalmi közeget, szabályozókat,
jellemző folyamatokat, és azok hatásait,
- az aktuális társadalmi, gazdasági helyzetben a különböző társadalmi csoportokat,
lehetséges partnereket, a civil/nonprofit önkormányzati szereplőket,
- a civil/nonprofit szervezetek főbb jellemzőit, az egyes nonprofit szervezetek sajátos
szervezeti-működési jellemzőit,
- a lehetséges nonprofit szervezeti célok, funkciók, közönségcsoportok, tevékenységek, és
források kategóriáit és határait,
- a fejlesztési irányok kidolgozásához, a fejlesztési folyamatok megszervezéséhez és
értékeléséhez szükséges ismereteket,
- a nonprofit szervezetek alapításával és működésével kapcsolatos jogi környezetet,
- a civil/nonprofit szervezetek finanszírozásának lehetséges formáit,
- a hatékony forrásszervezési módszereket,
- a korszerű információs és kommunikációs technológiákat.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a helyi társadalom szervezeti szereplőinek a kibontakozó helyi cselekvéshez szakmai, és
fejlesztői segítséget nyújtani,
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az intézmények közötti kommunikáció és a közösségi, civil csoportok együttműködésének
a fejlesztésére a nem kormányzati szektoron belül és a három szektor között,
a tervezési, értékelési és fejlesztési folyamatokban szakmai segítőként való
közreműködésre,
a helyi, kistérségi, regionális és nemzetközi együttműködés fejlesztésére,
hazai és nemzetközi programok, projektek tervezésére és támogatások szervezésére,
képzések és tréningek szervezésére és koordinációjára,
a társadalmi nyilvánosság folyamatainak szakmai segítésére,
a hozzáférhető irányítási szinteken, a településközösségek megfelelő szervezeteivel
együttműködve érdekképviseleti munka végezésére.

c) A mesterképzési szakon végzettek rendelkeznek a szakképzettség gyakorlásához szükséges
személyes adottságokkal és készségekkel:
- alapos értelmiségi tájékozottság és nagyfokú kreativitás,
- az alulról szerveződő, demokratikusan működő közösségek értékként való elfogadása,
- tolerancia a társadalom, a helyi közösségek sokszínűségével szemben, a saját és a
nagyobb közösségekben többséget élvező véleményektől, értékektől, viselkedésformáktól
eltérő jelenségekkel, megoldásokkal szemben,
- nyitottság más emberek véleményének megismerésére, befogadására,
- az emberi kapcsolatok konfliktusos jellegének elfogadása, a konfliktusok megoldásában
érdekkiegyenlítő megoldásokra törekedés,
- kreativitás, proaktivitás, kezdeményező módon való fellépés,
- felelősség vállalás a közösségi problémákhoz,
- másokkal való kooperációra, együttműködésre való készség,
- szociális érzékenység,
- szakmai önreflexióra, megújulásra, szakmai munkában az önfejlődésre való képesség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 10-15 kredit
társadalmi alapismeretek: mai magyar társadalom, szociálpolitikai, politológiai,
közigazgatási, szociálpszichológiai alapismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 75-90 kredit
a modern közösségiség elméleti keretei: közösségelmélet, társadalmi és közösségi részvétel,
modernizáció és demokrácia, a civil társadalom fogalma, szerepe, civil társadalom a
globalizálódó világban;
a modern közösségiség társadalmi jelenségei: civil mozgalmak Magyarországon, a harmadik
szektor és társadalmi jellemzői, a közösségi munka története;
közösségi és civil segítőmunka: a közösségi beavatkozás és annak modelljei, a közösségi
munka, mint szaktevékenység, a segítők szerepei a közösségi munkában;
módszertan: munkamódok, módszerek a közösségi munkában, menedzsment a civil
szektorban, kutatásmódszertan, fejlesztési programok monitorozása, konfliktuskezelés,
mediáció.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 22-32 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 10-20 kredit
a közösségi munka speciális területei: fejlesztőmunka cigány közösségekkel, közösségi
gazdaságfejlesztés, közösségi médiahasználat;
diplomamunka: 12 kredit.
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9. Szakmai gyakorlat:
A külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél vagy
felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen végzett hetenként minimum 8 tanóra, forgatókönyv
és tanulmányi szerződés alapján végzett terepgyakorlat, melynek időtartama legalább 6 hét.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen nyelvből
államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat
megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A 4.2. pontban felsorolt szakokon szerezett szakképzettség esetén a hallgatónak a kredit
megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit bölcsészettudományi és
társadalomtudományi ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 15
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó, legfeljebb 15 kreditet a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
15. ÖSSZEHASONLÍTÓ HELYI FEJLESZTÉSI TANULMÁNYOK
MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok
(Comparative Local Development Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles helyi fejlesztő
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Local Development Expert
3. Képzési terület: társadalomtudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a társadalomtudomány képzési
területen a nemzetközi tanulmányok, a politológia és a szociológia alapképzési szak, továbbá
a gazdaságtudományok képzési területen a közszolgálati, az emberi erőforrások, a nemzetközi
gazdálkodás, valamint a turizmus-vendéglátás alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a társadalomtudomány képzési területen a kulturális antropológia,
a kommunikáció- és médiatudomány, a társadalmi tanulmányok alapképzési szak, továbbá a
gazdaságtudományok képzési területen az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a
gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a pénzügy és számvitel
alapképzési szak, a műszaki képzési területen a környezetmérnöki, a műszaki menedzser, a
műszaki szakoktató alapképzési szak, az agrár képzési területen a gazdasági és
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vidékfejlesztési agrármérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a tájrendező és
kertépítő mérnöki alapképzési szak, valamint a jogi és igazgatási képzési területen az
igazgatásszervező és a nemzetközi igazgatási alapképzési szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-34 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 18 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik multidiszciplináris ismereteik birtokában
képesek azoknak a komplex gazdasági, társadalmi, politikai és térbeli folyamatoknak a
feltárására és megismerésére, melyek helyi és regionális szinten alakítják az életminőség, ezen
belül a közösségi és egyéni cselekvés lehetőségeit és korlátait. Ismereteik birtokában a szakot
elvégzett hallgatók képesek a települések, kistérségek és régiók versenyképességét és
vonzerejét erősítő helyi fejlesztés széles értelemben vett szocio-ökonómiai vonatkozásait
számításba venni, azoknak megfelelően a komplex helyi fejlesztési programokat előkészíteni,
megtervezni, lebonyolítani, koordinálni és monitorozni, valamint az ezekhez kapcsolódó
alkalmazott kutatási feladatokat elvégezni. Megfelelő ismeretekkel és készségekkel
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a lokális ágazati (helyi gazdaságfejlesztéssel, helyi társadalommal, társadalompolitikával
és közösségfejlesztéssel, térbeli környezet és infrastuktúrafejlesztéssel kapcsolatos)
szakpolitikákat,
- a helyi intézmények jogi és pénzügyi szabályrendszerét,
- az intézményi szereplőket, érdekcsoportokat, társadalmi rétegeket és célcsoportokat,
- a helyi döntések értékszempontjait,
- a projektmenedzsment elméletét és gyakorlatát,
- a helyi fejlesztések vizsgálatához szükséges módszereket (értékelés és hatásvizsgálat, a
komparatív módszer kvalitatív és kvantitatív eszköztára),
- a nemzetközi elméletet és gyakorlatot.
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a szakterületükkel kapcsolatos ismeretkörök alkotó felhasználására és integrálására,
- a helyi fejlesztésekkel kapcsolatos komplex problémák felismerésére, alternatív
problémamegoldási javaslatok kidolgozására és összehasonlítására,
- a nemzetközi helyi fejlesztési tapasztalatok kritikai értékelésére és adaptálására,
- fejlesztési csoportok tagjaként együttműködésre más szakterületek képviselőivel,
- fejlesztési csoportok vezetésére és koordinálására,
- a fejlesztés külső és belső kommunikációjára, idegen nyelvű szakmai kommunikációra,

314

-

nemzetközi fejlesztési pályázatok koordinálására,
konkrét helyi fejlesztési programok előkészítésében, lebonyolításában és
eredményességének mérésében való részvételre,
olyan társadalomtudományi kutatások elvégzésére, amelyek nélkülözhetetlenek komplex
helyi fejlesztési programok megalapozásához, megvalósításához és értékeléséhez,
a helyi fejlesztések társadalmi-kulturális-politikai-gazdasági-jogi beágyazottságából
fakadó összetett szemléletmód alkalmazására.

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- alkotókészség,
- nyitottság,
- rugalmasság,
- problémaérzékenység,
- módszeresség, elemzőkészség,
- kritikai és komparatív szemlélet,
- információ feldolgozási képesség,
- empátia,
- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 28-32 kredit
ágazati szakpolitikák: helyi gazdaságfejlesztés, helyi társadalom és közösségfejlesztés, lokális
társadalompolitikák, térbeli környezet és infrastruktúrafejlesztés.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 28-32 kredit
horizontális diszciplínák: a helyi fejlesztés jogi és intézményi keretei, önkormányzati
gazdálkodás – önkormányzati pénzügyek, érdekcsoportok és intézményi szereplők a helyi
fejlesztésben, társadalmi rétegek és célcsoportok a helyi fejlesztésben, értékszempontok a
helyi döntésekben.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 40-44 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 30-34 kredit
módszertani
ismeretkörök:
fejlesztési
stratégia
alkotása,
projektmenedzsment,
projektértékelés és hatásvizsgálat (módszerek és nemzetközi tapasztalatok), komparatív
módszer (kvantitatív és kvalitatív eszközök), szakmai gyakorlat
diplomamunka: 10 kredit
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a helyi fejlesztés különböző szakterületein hazai vagy külföldi civil
szervezetnél, vállalkozásnál, fejlesztési ügynökségnél, fejlesztési projektekkel foglalkozó
kutató- és tanácsadó szervezeteknél, kormányzati és önkormányzati szerveknél végzett 8 hetes
szakmai munka.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
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A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: szociológia, politikatudomány, jogi ismeretek,
gazdaságtudományi ismeretek, nemzetközi ismeretek, statisztika, társadalomkutatás
módszerei.
16. HUMÁNÖKOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: humánökológia (Human Ecology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
– szakképzettség: okleveles humánökolgógia szakember
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Human Ecology
3. Képzési terület: társadalomtudományi képzési terület
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a társadalomtudományi képzési
területen a szociológia, a politológia, a kulturális antropológia, és a társadalmi tanulmányok
alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető: az agrár képzési területen a tájrendező és kertépítő mérnöki, a gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a bölcsészettudomány
képzési területen a történelem, a filozófia, a gazdaságtudományok képzési területen az
alkalmazott közgazdaságtan, a közszolgálati, a gazdálkodási és menedzsment, továbbá a
természettudomány képzési területen a biológia, a földrajz és a környezettudomány
alapképzési szakok.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12-16 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 44-53 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 28-34 kredit
6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 20%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan elméleti és gyakorlati szakemberek felkészítése, akik a társadalmi és
természeti rendszerek közötti kölcsönhatások ismeretében képesek a környezeti problémák
társadalmi dimenziójának feltárására, társadalmi és kulturális folyamatok ökológiai
szempontú elemzésére, tervezésére és szervezésére helyi és globális szinten. Megfelelő
ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatásához.
a)A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
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az ökológiai komplexum rendszerösszefüggéseit,
a társadalmi és környezeti változások kölcsönhatásait,
a helyi és globális társadalmi folyamatokat,
a környezetmenedzsment tudományos alapjait és gyakorlatát,
az ökológiai szempontok alkalmazásának következményeit a társadalomelméletben, a
politikai filozófiában és az etikában.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
 társadalmi folyamatok környezeti összefüggéseik felismerésén alapuló elemzésére,
tervezésére és szervezésére, különösen a területfejlesztésben, a közigazgatásban, valamint
a civil szervezetekben,
 az ökológiai problematikával kapcsolatos társadalmi konfliktusok kezelésére,
 az ökológiai és szociális fenntarthatóság elveinek megfelelő szemléletmód alkalmazására,
terjesztésére és képviseletére helyi és globális kérdésekben.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek
 az ökológiai és szociális fenntarthatóság iránti elkötelezettség,
 interdiszciplináris szemlélet, tudományterületek közötti közvetítés képessége,
 az ökológiai problémák lokális és globális társadalmi következményeinek, valamint a
társadalmi viselkedés környezeti hatásainak felismerése,
 önálló, problémamegoldó gondolkodás, kreativitás,
 kritikai szemlélet, vitakészség,
 értékközpontúság, a minőség iránti érzékenység, igény a minőségi munkára,
 jó kommunikációs készség magyar és idegen nyelven,
 kutatói attitűd, fogalmi gondolkodás, absztrakciós képesség,
 a rendszeres tanulás iránti igény,
 a megújulásra, az új ismeretek befogadására, feldolgozására való képesség,
 széles műveltség, kulturális érzékenység,
 interkulturális nyitottság, tolerancia,
 a kulturális örökség védelme, megbecsülése,
 kezdeményező-, és együttműködési készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: legalább 12-16 kredit
a bioszféra és az ember, térbeli társadalmi folyamatok, városökológia, környezet és etika.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 44-53 kredit
fenntartható vidékfejlesztés, politikai ökológia, környezetszociológia, az épített környezet
védelme, településtervezés és városrekonstrukció, a természetvédelem alapjai,
ökofilozófia, ökológiai gazdaságtan, környezetgazdálkodás;
kutatásmódszertan és gyakorlat;
szakmai gyakorlat.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 48-52 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 28-32 kredit

317

környezetpolitika, környezeti jog; térinformatika, a terepkutatás módszertana;
média és környezet, környezeti nevelés, környezetpszichológia, ökológiai antropológia,
történeti ökológia;
ökológia és evolúcióbiológia, evolúciós pszichológia, az ökológiai gondolkodásmód
alapjai, a bioszféra anyagcseréje, környezeti klimatológia;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat tudományos kutatáshoz, illetve településfejlesztési, környezetvédelmi
vagy tájgazdálkodási programhoz kapcsolódó, a felsőoktatási intézmény szervezésében vagy
kutatóintézetnél, a szakigazgatásban, önkormányzatnál, nonprofit vállalkozásnál vagy civil
szervezetnél végezhető, összesen 40 óra, heti rendszerességgel több hónapon keresztül vagy
tömbösített formában teljesített terepmunka, az intézményi tantervben meghatározott
kreditértékben.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges egy
élő idegen nyelvből.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A 4.2. pontban meghatározott szakok esetében a kredit megállapítása alapjául szolgáló
ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen
legalább 30 kredit szociológia alapjai, társadalomszerkezet, társadalmi folyamatok,
társadalomkutatás módszertana, politikatudomány, filozófia és társadalomtörténet
ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvételnek nem feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben
előtanulmánnyal rendelkezzen a hallgató. A hiányzó, legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.
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VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET
1. FILMDRAMATURG MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN,
EGYSÉGES KÉPZÉS
1. Az osztatlan képzési szak megnevezése: filmdramaturg (Film Script Editing)
2. Az osztatlan képzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 szakképzettség: okleveles filmdramaturg
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Film Script Editor
3. Képzési terület: művészeti képzési terület, film- és videóművészet
4. A képzési idő félévekben: 10 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit
5.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 22-30 kredit;
5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 95-125 kredit;
5.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a filmszakmai gyakorlattal
együtt: 125-135 kredit;
5.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 15 kredit;
5.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 16 kredit;
5.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60%.
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan filmdramaturg szakemberek képzése, akik filmművészeti és
filmdramaturgiai ismereteik birtokában alkalmasak a magyar filmes szakma hazai és külföldi
művelésére és képviseletére. A végzettek megfelelő filmes műveltséggel, filmművészeti
ismeretekkel és elmélyült dramaturgiai tudással rendelkeznek szakmájuk alkotó szellemű
művelésére. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati
készséggel rendelkeznek tanulmányaik DLA képzésben történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- filmtörténeti ismeretek,
- filmdramaturgiai ismeretanyag,
- forgatókönyves ismeretek,
- vizuális művészeti és művészettörténeti ismeretek,
- produceri ismeretek,
- PR ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- elkészíteni egy játékfilm eredeti vagy adaptált forgatókönyvét,
- előkészíteni a forgatókönyvet a hazai és nemzetközi pályázatokon való eredményes
részvételre,
- az ötlettől a bemutatóig alkotó módon részt venni egy játékfilm elkészítésében,
- televíziós miniszéria, filmsorozat megírására,
- filmelemezésre, filmkritika írására, filmes témájú kötet szerkesztésére,
- elkészíteni egy film reklámanyagát,
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itthon és külföldön képviselni a produkciót,
a filmes kultúra bármely szegmensével összefüggő forgatókönyvíró, dramaturg, kreatív –
producer munkakör betöltésére,
filmszakmai irányító, művészeti vezető feladatok ellátására.

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás,
- felelősségtudat,
- elemzőképesség,
- fejlett íráskészség,
- jó kommunikációs és együttműködési képességek.
7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. Alapozó ismeretek: 22-30 kredit
történetmesélés és (film)dramaturgiatörténet; drámatörténet; társművészetek (zene,
művészettörténet, színház, média);
7.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 95-125 kredit
filmdramaturgia; kreatív írás; dramaturgia gyakorlat (írástechnikák, stilisztika,
szöveggondozás); forgatókönyv-olvasás, -elemzés; filmelemzés; a filmkészítés folyamata, a
filmkészítés elemei (rendezés, vágás, látvány); magyar és egyetemes filmtörténet, korképes
történelem; kommunikáció;
7.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai anyag: 125-135 kredit
– filmíró szakirány:
forgatókönyv-írási elméletek, technikák; játékfilm forgatókönyv-írás; televíziós mini-széria és
sorozat dramaturgia; filmes szakírás, kritikaírás; filmszakmai gyakorlat;
– kreatív producer szakirány:
produceri ismeretek; hazai és nemzetközi pályázati ismeretek; szerzői jog; angol szakmai
nyelv; filmszakmai gyakorlat.
diplomamunka: 16 kredit.
8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A filmdramaturgiai szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási
intézmény tanterve határoz meg.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése
szükséges.
2. SZÍNHÁZI DRAMATURG MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES
KÉPZÉS
1. Az osztatlan képzési szak megnevezése: színházi dramaturg (Theatre Script Editing)
2. Az osztatlan képzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
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 szakképzettség: okleveles színházi dramaturg
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Theatre Script Editor
3. Képzési terület: művészeti képzési terület, színházművészet
4. A képzési idő félévekben: 10 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit
5.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 24-32 kredit;
5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 80-100 kredit;
5.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a színházi gyakorlattal
együtt: 135-155 kredit;
5.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 15 kredit;
5.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
5.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60%.
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan színházi dramaturg szakemberek képzése, akik ismerik a kultúra írott,
megőrzött és íratlan, csak áttételesen dokumentált történetét. Tevékeny módon vesznek részt a
színházi és az audiovizuális művészi alkotófolyamatban. Elsajátított ismereteik birtokában
adminisztratív és menedzseri tevékenység kifejtésével is tudják támogatni a létrejövő
produkciót. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati
készséggel rendelkeznek tanulmányaik DLA képzésben történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- dráma-és színháztörténeti ismeretek,
- dramaturgiai ismeretek,
- fordítási ismeretek,
- színpadi ismeretek,
- színházi filológiai ismeretek,
- könyvtárismeret,
- PR, menedzsment és jogi ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- egy szöveg filológiai háttéranyagának, szöveg- és fordításelemzésének elvégezésére,
- drámakötet szerkesztésére,
- egy előadás színháztörténeti hátterének rekonstruálására,
- egy színház műsorpolitikájának kialakítására,
- a színházi próbafolyamatot előkészítő szakmailag precíz és művészileg érvényes
szöveggondozás elvégzésére,
- a rendező alkotó partnereként történő részvételre a próbafolyamatban,
- egy előadás szakmai információs és reklámanyagának összeállítására,
- az elektronikus médiában a produkció képviseletére,
- a társulat tagjaival történő közös munkára,
- egy prózai szöveg dramatizálására, dráma fordítására, alkalmanként drámaírásra,
- a színházi kultúra bármely szegmensével összefüggő munkakör betöltésére,
- a színház művészi és üzemszerű működéséhez kapcsolódó irányító feladatok ellátására;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- vezetői képességek,
- jó kommunikációs képességek,
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kreativitás,
elemző és interpretációs képességek,
érzékenység,
fegyelem,
önállóság,
felelősségtudat.

7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. Alapozó ismeretek: 24-32 kredit
szöveg- és színháztörténet, színházismeret, a színházi működéstan, drámaolvasás-technikák,
szövegismeret, társművészetek (zene, művészettörténet, média, film);
7.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 80-100 kredit
a színházi alkotófolyamat elemei; bevezetés a színházi filológiába; előadásszöveg, dramatikus
szöveg az elméletben, a gyakorlatban; magyar és egyetemes dráma- és színháztörténet;
dramaturgia-gyakorlat (darabválasztás, szöveggondozás, komparatisztika), írásgyakorlat
(szinopszis, műsorfüzet, jelenet, egyfelvonásos); fordításgyakorlat (fordításelemzés,
fordításkritika, dráma-, tanulmány- és filmfordítás); előadáskritika-gyakorlat (ismertető,
ajánló, esszé, tanulmány); szcenográfia, mozgás- és látványelemzés, színházi üzem és jog,
menedzsment;
7.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai anyag: 135-155 kredit
– színműíró/műfordító szakirány:
műfordítás; színműírás; televíziós, rádiós dramaturgia, zenés-, báb-, táncdramaturgia;
szakirányú szakmai gyakorlat;
– színháztörténész/szakíró szakirány:
a színházi szakírás; színházi filológia; a színház dokumentálása (történet és gyakorlat); a
digitális adatmentés, adatrögzítés technikája, az új (internetes) könyvtár; a színházelmélet
hatásmechanizmusai; szakirányú szakmai gyakorlat.
diplomamunka: 20 kredit.
8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A színházi dramaturg szakmai gyakorlatának időtartama legalább 4 hét, amelyet a
felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél, továbbá egy
másik idegen nyelvből államilag elismert, alapfokú (B1) komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
3. SZÍNHÁZRENDEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES
KÉPZÉS
1. Az osztatlan képzési szak megnevezése: színházrendező (Stage Directing)
2. Az osztatlan képzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
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 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 szakképzettség: okleveles színházrendező
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Stage Director
3. Képzési terület: művészeti képzési terület, színházművészeti
4. A képzési idő félévekben: 10 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit
5.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit;
5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 120-140 kredit;
5.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a színházi gyakorlattal
együtt: 95-115 kredit;
5.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 15 kredit;
5.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 18 kredit;
5.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 65%.
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan színházrendezők képzése, akik ismerik a világ történeti és kortárs
színházi irányzatait, és képesek egyéni koncepciójuk színpadon történő megjelenítésére.
Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában alkalmasak a személyes
fogalmazásmódra, és egy alkotócsoport vagy társulat irányítására és érvényes mondandó
kifejezésére a színház különféle műfajaiban. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti
ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik DLA képzésben történő
folytatásához.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- vizuális művészeti ismeretek,
- dramaturgiai ismeretek,
- rendezési és színházi ismeretek,
- menedzsment ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a színészek munkájának vezetésére,
- a közreműködő művészek és műszaki szakemberek munkájának megszervezésére,
összehangolására, irányítására,
- kortárs vagy klasszikus dramatikus szöveg színpadra állítására,
- meghatározott idő alatt, a szakmai követelményeknek megfelelő előadás megalkotására,
- a színház üzemszerű működtetésére,
- önálló színházi műalkotás létrehozására,
- a színház kreatív műfajként történő értelmezésére,
- új színpadi szövegek létrejöttének inspirálására,
- közös gondolkodás és ízlés kialakítására, társulat vezetésére,
- repertoár, műsorrend kidolgozására,
- a társulatra jellemző, érvényes művészi mondanivalót felmutató arculat megteremtésére,
- alkotóként a színházi gondolat kifejezéséhez szükséges formanyelv gazdagítására;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a próbafolyamatért és a létrejött előadásért felelősség vállalása,
- vezetői képességek,
- kreativitás,
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nyitottság,
befogadóképesség,
térérzék.

7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. Alapozó ismeretek: 25-35 kredit
színház és dráma, történet és elemzés, a vizuális művészetek története (esztétikai, filozófiai,
pszichológiai közelítésben); zeneértés, zenés színpadi műfajok története (operaformák);
7.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 120-140 kredit
szöveg és színpad viszonya (történetmesélés, drámaelemzés); írás és elemzés (novella- és
jelenetírás, dialógus technika); dramatizálás (prózai szöveg: népmese, novella); rendezési
gyakorlat; zenés színházi elemek; színházi tér, színpadtechnika; korstílusok – gyakorlati
feladatok (jelenettől a felvonásig); egyfelvonásos – Ódry Színpad; teljes előadás rendezése;
szakmai gyakorlat (hospitálás, asszisztencia);
7.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai anyag: 95-115 kredit
színházrendező szakirányon: színházi műelemzés; az előadás részleteiben és folyamatában;
színészi játék; a prózai színházi struktúra működése (évadtervezés, társulatszervezés);
színészvezetés; a színházi üzem és jog; színházi menedzsment; színházi szakmai gyakorlat,
zenésszínház rendező szakirányon: zenés műelemzés; kottaolvasási gyakorlat,
partitúraolvasás; zenés színészi játék; zenés műfajtörténet; színészvezetés a zenés színházban;
a színházi üzem és jog; zenés színházi menedzsment; zenésszínházi szakmai gyakorlat;
fizikai színházi koreográfus szakirányon: mozgás, improvizáció, rendezés- és
koreográfiatörténet, alkalmazott koreográfia, dramaturgia a mozgásszínházban, koreográfusrendező szakmai gyakorlat, színházi management a koreográfus-rendezőknek;
bábszínházi rendező szakirányon: bábszínészi mozgás, az emberi hang használata
(hangképzés-énekhang-szöveg és ritmus, zene és szöveg-mozgás és hang), zenehasználat,
vizuális és auditív elemek használata, báb és színház, rendezés és bábelmélet, bábtörténet,
társművészetek és ezek felhasználása, dramaturgia, bábdramaturgia, bábszínházi szakmai
gyakorlat;
diplomamunka: 18 kredit.
8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A színházrendező szakmai színházi gyakorlatának időtartama legalább 4 hét, amelyet a
felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése
szükséges.
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4. SZÍNMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS
1. Az osztatlan képzési szak megnevezése: színművész (Acting)
2. Az osztatlan képzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
– szakképzettség: okleveles színművész
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Actor/Actress
3. Képzési terület: művészeti képzési terület, színművészet
4. A képzési idő félévekben: 10 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit
5.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 22-28 kredit;
5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 155-190 kredit;
5.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a színházi gyakorlattal
együtt: 60-70 kredit;
5.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 15 kredit;
5.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
5.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 70%.
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan színművészek képzése, akik a képzés során elsajátított elméleti
ismeretek és komplex gyakorlati készségek birtokában alkalmasak a hazai színházi
műhelyekben, a filmes és televíziós produkciókban, a rádiós előadóművészetekben, illetve
filmszinkronizálási munkákban magas szintű színművészeti tevékenység folytatására.
Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel
rendelkeznek tanulmányaik DLA képzésben történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- vizuális művészeti ismeretek,
- irodalomtörténeti ismeretek,
- beszédtechnikai ismeretek,
- mozgáskultúrához kapcsolódó ismeretanyag,
- zenei ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- egyénileg szerep értelmezésére, a rendező vezetésével a színpadi figura kialakítására,
- társulatban együtt alkotni, játszani, az improvizációs technikákat alkalmazni,
- mozgás- és énekkultúra folyamatos továbbfejlesztésére,
- gyorsan és kreatívan jelen lenni a filmes- és televíziós műfajokban,
- az esténként ismétlődő fizikai és pszichikai igénybevételre,
- a művészi teljesítmény magas színvonalon történő megismétlésére,
- egy darab többféle értelmezés szerint, a színházi formanyelv keretei közti bemutatására,
- előadókészségük teljes készletével önállóan játszani,
- színpadi, rádió-és filmszerepek, szinkronszerepek eljátszására,
- rögtönözésre, szöveg blattolására,
- az európai térség színházi kultúrájába alkotó módon belépni.
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c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- önállóság,
- kreativitás,
- állóképesség,
- jó memória,
- érzékenység,
- csoportmunkában történő jó együttműködési képesség,
- felelősségvállalás,
- döntési képesség,
- nyitottság.
7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. Alapozó ismeretek: 22-28 kredit
a vizuális művészetek története (művészettörténet, filmtörténet, szcenikatörténet); ritmus és
forma (zeneelmélet, költészettan); egyén és közösség (pszichológia, szociológia, kulturális
antropológia);
7.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 155-190 kredit
műelemzés (színházi szövegolvasás, dráma– és előadáselemzés); magyar és egyetemes
dráma- és színháztörténet; színházi stílusok, rendezők, irányzatok; általános színészi
gyakorlat; zenés színészi játék; hangképzés, korrepetíció; művészi beszéd, beszédtechnika,
mozgás, tánc, akrobatika, vívás;
7.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai anyag: 60-70 kredit
– zenés színész szakirány:
zeneértés, kottaolvasás; zenei előadóművészeti ismeretek (magán- és társasének, éneklési
stílusok); zenedramaturgia; zenei formák (színpadi zene, hangszeres zene); szakmai gyakorlat
(zenés színházban);
– bábszínész szakirány:
bábtörténet (stílusok, korszakok, magyar és egyetemes bábtörténet); meseelemzés, bábjátékdramaturgia; bábtechnikák, bábkészítés (elmélet, gyakorlat, történet); bábszínész gyakorlat,
szakmai gyakorlat (bábszínházban).
diplomamunka: 20 kredit.
8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A színművész szakmai színházi gyakorlatának időtartama legalább 4 hét, amelyet a
felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
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5. FESTŐMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS
1. A mesterképzési szak megnevezése: festőművész (Painting)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
– szakképzettség: okleveles festőművész
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Painter
3. Képzési terület: művészet, képzőművészet
4. Képzési idő félévekben: 10 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit
5.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 70-80 kredit
5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 160-190 kredit
5.3. szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma: 20 kredit
5.4. diplomamunkához rendelhető kreditérték: 42 kredit
5.5. gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
6. A mesterképzési szak képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan festőművészi tevékenységet folytató művészek képzése, akik
megszerzett festészeti ismereteik, szuverén látásmód és az önkifejezés készségének
birtokában autonóm festőművészeti tevékenység folytatására alkalmasak. A végzettek ismerik
az egyetemes festészet kifejezési eszközeit és lehetőségeit, a felhasználható anyagokat és
technikákat. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében
történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- történeti ábrázolási technikákat,
- különböző térábrázolási módszerek történetét, elméletét, gyakorlatát,
- a festészeti technikákkal, anyagokkal és színekkel elérhető hatásokat,
- az egyetemes festészet kifejezési eszközeit, lehetőségeit,
- a festészetben használható anyagokat és technikákat;
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a festészet területén alkotó tevékenység végzésére,
- eltérő technikák (papír, fa, fém, fotó alapozás, vizes és olaj bázisú vegyestechnikák,
kollázs, montázs, applikációs és mediális technikák, történeti festészeti eljárások és
módszerek) alkotó jellegű alkalmazására,
- magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai
képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti
formában történő megjelenítésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság, autonómia,
- intuíció és módszeresség,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
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szuverén látásmód és az autonóm művészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen sajátos
szemlélet,
összehasonlító, rendszerező kritikai érzék,
önálló ítélőképesség,
kifinomult arányérzék,
kognitív, kísérletező hozzáállás,
esztétikai érzék,
kifinomult térlátás,
jó kézügyesség.

7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. lapozó ismeretek: 70-80 kredit
műtermi alapozó gyakorlat, szakmai elméleti és gyakorlati tanulmányok [festészeti technikák,
művészeti anatómia és térábrázolás, (általános)művészettörténet, színtan, művészeti
geometria], filozófiai ismeretek, irodalom és zene, valamint munkavédelem.
7.2. zakmai törzsanyag: 160-190 kredit
szakképzési műtermi gyakorlat, szakmai művészettörténet, esztétika-művészetelmélet,
művészetpszichológia, kortársművészet, fotó, film, építészet, társművészetek (szobrászat,
grafika).
8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A kötelező nyári művésztelepi gyakorlat időtartama: 60 óra.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése
szükséges.
6. SZOBRÁSZMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN
KÉPZÉS
1. A mesterképzési szak megnevezése: szobrászművész (Sculpture)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
– szakképzettség: okleveles szobrászművész
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sculptor
3. Képzési terület: művészet, képzőművészet
4. Képzési idő félévekben: 10 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit
5.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 70-80 kredit
5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 160-190 kredit
5.3. szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 20 kredit
5.4. diplomamunkához rendelhető kreditérték: 42 kredit
5.5. gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
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6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szobrászati tevékenységet folytató művészek képzése, akik megszerzett
plasztikai ismereteik birtokában alkalmasak szobrászművészi tevékenység folytatására. A
végzettek ismerik a szobrászat kifejezési eszközeit és lehetőségeit, a felhasználható anyagokat
és technikákat. A vizuális kommunikáció terén alkotó olyan szobrászművészek, akik korszerű
és klasszikus alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, mesterségbeli, esztétikai,
valamint társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek. Elemezni képesek a
szakterületükkel kapcsolatos általános és egyedi társadalmi igényeket. Magas színvonalú
tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák
ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formában történő
megjelenítésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében
történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a szobrászat kifejezési eszközeit és lehetőségeit, a felhasználható anyagokat és
technikákat,
- a korszerű és a klasszikus alapokra épített technikai készségek mesterségbeli és esztétikai
elemeit,
- a térplasztika, kisplasztika, relief, érem, plakett kivitelezési technikáit,
- a gipsz, terrakotta, fa, kő, fém öntési és domborítási módszereit,
- az elektronikus többdimenziós tervezési és installálási módszereket,
- a szobrászati tér- és környezetszervezési, építészeti, díszítőművészeti eljárásokat.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a szakterületükkel kapcsolatos általános és egyedi társadalmi igények elemzésére,
- szobrászati tervező és kivitelező munka végzésére,
- magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai
képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti
formában történő megjelenítésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság, autonómia,
- esztétikai érzék,
- intuíció és módszeresség,
- kifinomult arányérzék,
- szuverén látásmód,
- rendszerező kritikai érzék,
- önálló ítélőképesség,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kifinomult térlátás,
- jó kézügyesség,
- rajzi és mintázási készség.
7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. Alapozó ismeretek: 70-80 kredit
műtermi alapozó gyakorlat, szakmai elméleti és gyakorlati tanulmányok [szobrászat történet,
művészeti anatómia és térábrázolás, (általános) művészettörténet, művészeti geometria],
filozófiai ismeretek, irodalom, valamint munkavédelem.
7.2. Szakmai törzsanyag: 160-190 kredit
szakképzési műtermi gyakorlat, szakmai művészettörténet, esztétika-művészetelmélet,
építészet, művészetpszichológia, építészet, kortársművészet.
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8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A kötelező nyári művésztelepi gyakorlat időtartama: 60 óra.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése
szükséges.
7. GRAFIKUSMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN
KÉPZÉS
1. A mesterképzési szak megnevezése: grafikusművész (Graphic Arts)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles grafikusművész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Graphic Artist
- választható szakirányok: képgrafika, tervezőgrafika (Graphic Art, Graphic Design)
3. Képzési terület: művészet, képzőművészet
4. Képzési idő félévekben: 10 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 300 kredit
5.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 70-80 kredit
5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 160-190 kredit
5.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma: 20 kredit
5.4. A diplomamunkához rendelhető kreditek száma: 42 kredit
5.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan, a szakiránynak megfelelő grafikusművészek képzése, akik a rajzi
alapozásra épülő grafikai műfajok terén alkotóművészeti tevékenység végzésére alkalmasak.
Ismerik a művészeti hagyományok és a kortárs művészet kiemelkedő alkotásait. A végzettek
ismerik az egyetemes grafika kifejezési eszközeit és lehetőségeit, az alkalmazható anyagokat
és technikákat. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori (DLA) képzés
keretében történő folytatásához.
a) a mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a korszerű és a klasszikus alapokra épített technikai készségek mesterségbeli és esztétikai
elemeit,
- térábrázolás elméletét és gyakorlatát,
- a grafikai technikákkal, a nyomtatással, különböző anyagokkal elérhető hatásokat,
- az egyetemes grafika kifejezési eszközeit, lehetőségeit,
- a művészi- és tervezőgrafikában használható anyagokat és technikákat,
- a hagyományos és a legújabb sokszorosító eljárásokat.
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
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a képgrafika és a tervezőgrafika területén végzett alkotó tevékenység végzésére,
egyéni invenciók alapján, különféle műfajvariációkra épülő grafikai sorozatok, szabad
grafikák, könyvillusztrációk elkészítésére,
a hagyományos sokszorosító eljárások (magas-, mély-, síknyomó műfajok) mellett az
alkotó munkában használatos új technikai médiumok magas színvonalú alkalmazására,
a tervezőgrafika szakirány területén felmerülő feladatok – plakáttervezés, arculattervezés,
tipográfia, kiadványtervezés, honlaptervezés, illusztráció, alkalmazott fotográfia - sikeres
és felelősségteljes megoldására,
a grafika kifejezési eszközeinek felhasználásával grafikai produktumok létrehozására,
magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai
képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti
formában történő megjelenítésére.

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kiemelkedő rajzkészség,
- szorgalom,
- kreativitás, rugalmasság, autonómia,
- szuverén látásmód,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- információ feldolgozási képesség,
- művészi ambíció,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- önálló ítélőképesség,
- rendszerező kritikai érzék,
- környezettel szembeni érzékenység,
- kifinomult térlátás,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás.
7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. Alapozó ismeretek: 70-80 kredit
műtermi alapozó gyakorlat, szakmai elméleti és gyakorlati tanulmányok [művészeti anatómia
és térábrázolás, (általános)művészettörténet, művészeti geometria], filozófiai ismeretek,
irodalom, valamint munkavédelem;
7.2. Szakmai törzsanyag: 160-190 kredit
szakképzési műtermi gyakorlat, szakmai művészettörténet, esztétika-művészetelmélet, grafika
történet, betűismeret, tervezőgrafika elméleti vonatkozásai, grafikai technikák, komplex
tervezőgrafikai gyakorlat, kortársművészet, építészet.
8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A kötelező nyári művésztelepi gyakorlat időtartama: 60 óra.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése
szükséges.
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8. RESTAURÁTORMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN
KÉPZÉS
1. A mesterképzési szak megnevezése: restaurátorművész (Art Restoration)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles restaurátorművész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Art Restorer
- választható szakirány: képzőművészet (festő, faszobrász, kőszobrász), valamint
iparművészet (papír-bőr, textil-bőr, szilikát fém-ötvös, fa-bútor) (Fine Arts
Painting, Wooden Sculpture, Stone Sculpture, Applied Arts Paper-Leather,
Textile-Leather, Silicate Metal-Goldsmith, Wood-Furniture)
3. Képzési terület: művészet, képzőművészet
4. Képzési idő félévekben: 10 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit
5.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 70-80 kredit
5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 160-190 kredit
5.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma: 20 kredit
5.4. A diplomamunkához rendelhető kreditek száma: 42 kredit
5.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
6. A képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan restaurátorművészek képzése, akik ismerik a restaurálás gyakorlatát és
elméletét. A végzettek a szakma művészi és etikai követelményeinek tudatában képesek a
szakiránynak megfelelő egyedi restaurálási, műtárgyvédelmi feladatok elvégzésére. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a restaurálásban alkalmazott anyagokat és módszereket,
- a műemléki és múzeumi, műtárgyvédelmi feladatokat,
- az alkalmazott művészi és technológiai eljárásokat,
- a restaurálásban alkalmazott speciális fizikai, kémiai vizsgálatokat és az eredmények
kiértékelésének módszereit,
- a művészeti és természettudományos ismeretekre épülő szakmai tervezés és megvalósítás
módszereit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a korszerű restaurálás manuális feladatainak elvégzésére,
- speciális fizikai, kémiai vizsgálatok elvégzésére és kiértékelésére,
- ábrázolásra és megjelenítésre egy adott készítéstechnika és stílus ismeretének birtokában,
- a választott szakiránynak megfelelő egyedi feladatok elvégzésére,
- szakmai tervezésre és kivitelezésre,
- önálló restaurátori tevékenység és kutatómunka végzésére, valamint ezek
dokumentálására,
- az alkalmazott művészi és technológiai eljárások magas szintű művelésére,
- a műtárgyak konzerválására szolgáló múzeumi környezet ellenőrzésére és
megteremtésére.
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c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- szorgalom,
- kreativitás, rugalmasság, autonómia,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- információ feldolgozási képesség,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- precizitás,
- felelősségtudat, etikus magatartás,
- összehasonlító, rendszerező kritikai érzék,
- önálló ítélőképesség,
- kifinomult arányérzék,
- kognitív, kísérletező hozzáállás,
- esztétikai érzék,
- kifinomult térlátás,
- jó kézügyesség,
- rajzi és mintázási készség.
7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. Alapozó ismeretek: 70-80 kredit
műtermi alapozó gyakorlat, szakmai elméleti és gyakorlati tanulmányok [festészeti technikák,
készítéstechnikák, művészeti anatómia és térábrázolás, (általános)művészettörténet, művészeti
geometria], filozófiai ismeretek, építészet, valamint munkavédelem.
7.2 Szakmai törzsanyag: 160-190 kredit
szakképzési műtermi gyakorlat, szakmai művészettörténet, anyagtan, fizika, kémia,
műemlékvédelem, múzeológia, művelődéstörténet.
8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A kötelező nyári művésztelepi gyakorlat időtartama: 60 óra.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése
szükséges.
9. INTERMEDIA-MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN
KÉPZÉS
1. A mesterképzési szak megnevezése: intermédia-művész (Intermedia Art)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles médiaművész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Intermedia Artist
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3. Képzési terület: művészeti, képzőművészet
4. Képzési idő fékévekben: 10 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit
5.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 70-80 kredit
5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 160-190 kredit
5.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma: 20 kredit
5.4. A diplomamunkához rendelhető kreditek száma: 42 kredit
5.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan médiaművészek képzése, akik a technikai médiumok elméletével és
történetével kapcsolatos alapvető ismereteik birtokában képesek aktív és kreatív jelenlétre az
információs társadalom kulturális szféráiban. A végzettek kognitív (megismerésre kész)
művészi magatartással, a tudományt, technikát és művészetet egységben látó szemlélettel
képesek autonóm művészeti tevékenységre, az új médiumok művészi használatára. Képesek a
művészi kifejezés különböző technikáinak, eszközeinek, módszereinek, funkciójának
egységben látására, egy vagy több tradicionális képzőművészeti eljárás művészileg
értékelhető gyakorlati alkalmazására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik
doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A képzési szakon végzettek ismerik:
- a technikai médiumok elméletével és történetével kapcsolatos alapvető ismereteket,
- az alapvető technikai képalkotó technikákat,
- az új médiumokkal kapcsolatos technikai – elméleti – történeti alapokat,
- az új technikai médiumok képzőművészeti kontextusban történő alkotó felhasználási
módozatait,
- ismerik a művészi kifejezés különböző technikáit, eszközeit, módszereit és funkcióit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az új médiumok művészi használatára,
- interdiszciplináris kutatásokban való részvételre,
- új művészeti technikák (fotó-kinetikus és elektronikus művészetek, intermedia,
installációs-, environment és akcióművészet, új kommunikációs technikák, interaktivitás,
képzőművészeti határterületek) alkalmazására,
- stúdiómunka végzésére,
- új kommunikációs technikák gyakorlati alkalmazására,
- egyedi technikai megoldásokat igénylő művek (installációk, komplex hálózati-, illetve
multimédia alkalmazások stb.) megvalósítására,
- ismereteik átadására előadói, gyakorlatvezetői, publicisztikai szinten.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság, autonómia,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- információ feldolgozási képesség,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- tudományt, technológiát és művészetet egységben kezeló szemlélet,
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szuverén látásmód,
rendszerező kritikai érzék,
önálló ítélőképesség, kreativitás,
kognitív hozzáállás,
kísérletező, analitikus gondolkodásmód,
készség az interdiszciplináris módszerek alkalmazására.

7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1 Alapozó ismeretek: 70-80 kredit
műtermi alapozó gyakorlat, szakmai elméleti és gyakorlati tanulmányok [médiatörténet,
(általános)művészettörténet, művészeti geometria], számítógépes alapismeretek, általános
médiatörténet, filozófiai ismeretek, művészetpszichológia, munkavédelem.
7.2 Szakmai törzsanyag: 160-190 kredit
szakképzési műtermi (stúdió) gyakorlat, szakmai művészettörténet, esztétikaművészetelmélet, kortársművészet, technikai médiumok elmélete, XX. sz. művészet története
és elmélete, kultúraszemlélet.
8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A kötelező nyári művésztelepi gyakorlat időtartama: 60 óra.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése
szükséges.
10. KLASSZIKUS HANGSZERMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: klasszikus hangszerművész (Classical Musical
Instrumental Performance)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség (szakirányok szerint):
okleveles zongoraművész
okleveles zongorakísérő–korrepetitor
okleveles orgonaművész
okleveles hárfaművész
okleveles gitárművész
okleveles hegedűművész
okleveles mélyhegedűművész
okleveles gordonkaművész
okleveles gordonművész
okleveles fuvolaművész
okleveles klarinétművész
okleveles oboaművész
okleveles fagottművész
okleveles kürtművész
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okleveles trombitaművész
okleveles harsonaművész
okleveles tubaművész
okleveles ütőhangszerművész
-

-

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése (szakirányok szerint):
Pianist
Piano Accompanist and Repetitor
Organist
Harpist
Guitarist
Violinist
Violist
Cellist
Double Bassist
Flautist
Clarinetist
Oboist
Bassoonist
Horn Player
Trumpeter
Trombonist
Tubist
Percussionist
választható szakirányok: zongora, zongorakísérő-korrepetitor, orgona, hárfa, gitár,
hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, fuvola, klarinét, oboa, fagott, kürt,
trombita, harson, tuba, ütőhangszer (Piano, Piano Accompaniment and Repetition,
Organ, Harp, Guitar, Violin, Viola, Cello, Double Bass, Flute, Clarinet, Oboe,
Basson, Horn, Trumpet, Trombone, Tuba, Percussion)

3. Képzési terület: művészet, zeneművészet
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az előadóművészet alapképzési
szakon belül a klasszikus hangszer megfelelő szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű hangszerművész, tanár szakok megfelelő
szakiránya, illetve főiskolai szintű hangszertanár, kamaraművész szakok megfelelő
szakiránya.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető
alapképzési szakok: az előadóművészet alapképzési szak egyéb szakirányai, valamint az
alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak, továbbá a művészeti képzési terület,
zeneművészeti ág mesterfokozatot adó szakjai, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű zeneművészeti alapképzési szakok,
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10 – 12 kredit;
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6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20 – 30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: minimálisan 35-55 kredit;
6.4.A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 25kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja a magasabb zenei és technikai igényű hangszeres repertoár ismerete és részben
elsajátítása, a zenekari és kamarajáték sajátos követelményeinek megismertetése, stílusok és
hozzájuk tartozó előadóművészeti ismeretek elsajátítása, specifikus elméleti, történeti
anyagok tanulmányozása által a mélyebb műismerethez vezető módszerek, analitikus
eszközök megismerése, a professzionális zenész szakmai tudásához tartozó általános zenei
(elméleti, történeti) ismeretanyag elsajátítása. A végzettek alkalmasak a szakterületen folyó
tudományos munkába való bekapcsolódásra, valamint doktori képzésben történő részvételre.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a magasabb zenei és technikai igényű hangszeres repertoárt;
- a zenekari és kamarajáték sajátos követelményeit;
- stílusokat és hozzájuk tartozó előadóművészetet;
- specifikus elméleti, történeti anyagok tanulmányozása által a mélyebb műismerethez
vezető módszereket, analitikus eszközöket;
- a professzionális zenész szakmai tudásához tartozó általános zenei (elméleti, történeti)
ismeretanyagot,
- képzési területnek megfelelő idegen szaknyelvet; továbbá
- zongorakísérő-korrepetitor szakirányon
- a zongorakísérés-korrepetálás sajátos követelményeit;
- mesterfokú zongoratechnikát, a basso continuo-játékhoz szükséges csembaló- és
orgonatechnikát;
- a magasabb zenei és technikai igényű zongorakísérő-korrepetitor repertoárt;
- zongorakísérőként a pódiumon való szereplés, viselkedési kultúra követelményeit, annak
közvetítését.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- zenekarokban, kamaraegyüttesekben szólamaikat tisztán, formáltan, a stílus és a
zeneszerző gondolkodásmódjának megfelelően megszólaltatni;
- a zenekari és kamarazenei kultúra átvételére, hagyományszerű őrzésére, fejlesztésére és
továbbadására;
- szólistaként szolid technikai és zenei normák alapján, eleven fantáziával és megjelenítő
erővel széleskörű repertoárt tolmácsolva élményt adni és a nagy mesterek műveit
megszerettetni;
- a műveket önállóan értékelni, azok stiláris, kompozíció-technikai, esztétikai
kontextusában;
- zenei együtteseket, művelődési intézményeket a szakirányuknak megfelelő szolgálattal
alkotó módon segíteni és irányítani;
- zenei ismereteiket másokkal megosztani;
- a megszerzett tudás, képzelőerő, ízlés és technika birtokában részt venni csoportos zenei
teljesítmények létrehozásában;
- a zenei közélet, köztudat alakításában tevékenyen, hasznosan részt venni;
- a szakmai utánpótlás minőségét példájukkal és együttműködéskel (tanári képzettség
birtokában pedagógiai tevékenységgel is) biztosítani;
- a zeneismeretüket és –szeretetüket hangszeren, szóban és írásban terjeszteni; továbbá
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a zongorakísérő-korrepetítor szakirányon
zenei tanintézményekben, tanórán, vizsgán, rendezvényeken, hazai és nemzetközi
versenyeken, próbajátékon, próbaéneklésen, zenei együttesekben, operában, színházban, a
zongorakísérő-korrepetitori, zenekari zongorista, continuo-játékos, kóruskísérő, tánckísérő
tevékenység ellátására;
zongorakísérő-korrepetitor művészként maximális technikai és zenei felkészültséggel,
szólisták kísérőjeként, kamarapartnerként pódiumon és hangfelvételeken a nagy
mesterműveket élményt adóan tolmácsolni, megszerettetni.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- mesterfokú hangszertechnika;
- begyakorlott együttjátszási készség;
- a hangszerjátékban megnyilvánuló harmóniai és formai érzék;
- sokoldalú stílusismeret;
- a hallási, elméleti analitikai, hangszeres tapasztalatok integrálásával működő zeneértés;
- saját és mások művészi teljesítményének pontos és szakszerű megítélésére kifejlesztett
készség;
- munkájában és az ország egész zenekultúrájára vonatkozó minőség- és felelősségtudat.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök: 10-12 kredit
művelődési ismeretek (irodalom, verstan, művészettörténeti, stilisztikai kurzusok);
zenetörténet, népzene (szemeszter-kurzusok egy korszak, szerző, mű, műcsoport, műfaj
elmélyültebb
megismerésére);
műismeret/hangversenylátogatás
(zeneműismeret,
előadóművészeti ismeretek bővítése élő zenén keresztül).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit
zeneszerzési gyakorlatok: zeneszerzés-technikák megismerése a gyakorlaton keresztül, a
középkortól napjainkig; analízis: különféle stílusú művek alkotó analízise, elméleti és hallási
gyakorlatok összekapcsolásával; kamarazene a különféle stílusok jellegzetes kamarazenei
formációinak, műfajainak, műformáinak és stílusnormáinak megismerése; kórus: a
hangversenyeken és liturgiában használatos kórusrepertoár gyakorlati megismerése.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 35-55 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
főtárgy: az alapképzésben megszerzett hangszeres tudás művészi továbbfejlesztése, bevezetés
a művészi zenei életbe, a nagy elődök és kortársak művészetének megismerése, azon
képességek megszerzése, melyek alapján a hallgató saját és más teljesítményeit elemezni, ha
kell, kritizálni tudja;
mesterkurzus: művészek, mesterek tapasztalatainak megismerése, átvétele;
hangversenyezés: a gyakorlásban felhalmozódott művészi, technikai ismeretek alkalmazása
koncertkörülmények között;
zongorakísérő-korrepetítor szakirányon:
főtárgy (ének-kísérés, hangszerkísérés, opera-korrepetició): művek elemzése–játszása
hangszeres és énekes partnerek közreműködésével, lapról játék, transzponálás, továbbá:
repertoárismeret, partitúra-játék, continuo-játék, csembaló, stílusgyakorlatok.
mesterkurzus: a saját mester-tanáron kívül, nagy tapasztalattal rendelkező művészek,
mesterek tapasztalatainak megismerése, átvétele.
hangversenyezés: a gyakorlásban felhalmozódott művészi, technikai ismeretek alkalmazása
az élő koncert körülményei között.
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9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A felsőoktatási intézmény tantervében előírtak szerinti hangversenyezés és mesterkurzuson
való részvétel.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a főtárgy elméleti és gyakorlati ismeretköreiben.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 20
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
11. KODÁLY-ZENEPEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: Kodály-zenepedagógia (Kodály Music Pedagogy)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles Kodály-zenepedagógia szakértő
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Kodály Music Pedagogy
3. Képzési terület: művészet, zeneművészet
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
A bementhez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető
bármelyalapképzési vagy mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, továbbá a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű
alapképzési szakon szerzett szakképzettség.
5. A képzési idő félévekben: 2 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-4 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 36-40 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 5-10 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 3 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan zenepedagógiai szakértők képzése, akik Kodály zenepedagógiai
koncepciójának átfogó és elmélyült ismerete alapján alkalmasak a zeneoktatás eredményeinek
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megőrzésére és továbbfejlesztésére. Kiművelt elméleti és gyakorlati ismereteiket képesek a
zeneoktatás teljes spektrumának, valamint a zenepedagógia elméletének és gyakorlatának
szolgálatába állítani. Eredményesen képviselik a magyar zenei nevelés értékeit és
sajátosságait nemzetközi összehasonlításban is. Képviselik, tudatosítják és megvédik a
Kodály-koncepció értékeit a zenei közoktatásban és a köznevelésben. A végzettek alkalmasak
a szakterületen folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a Kodály–zenepedagógia történeti hátterét, nevelésfilozófiai sajátosságait, zenei és
pedagógiai alapelveit és módszereit,
- a Kodály–életművet,
- a specializált irányban elmélyített általános zenei, zeneelméleti és szakmódszertani
ismeretanyagot,
- a Kodály–koncepció nemzetközi adaptációját,
- a XX. századi legjelentősebb zenei nevelési irányzatokat,
- összehasonlító elemzési módszereket, eszközöket,
- az oktatási célú anyaggyűjtés sajátos követelményeit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a Kodály–zenepedagógia elveinek átvételére, megőrzésére, fejlesztésére és továbbadására,
- a zenei közoktatás teljes spektrumát szolgáló oktatási anyagok és segédanyagok
összeállításában részt venni,
- zenei, történeti, nevelésfilozófiai és módszertani ismeretek alapján a zeneoktatás
egészének fejlesztését szolgáló elemzésekben, kutatásokban részt venni,
- a nemzetközi zenepedagógiai ismereteiket a magyar zeneoktatás szolgálatába állítani,
- a megszerzett tudás, képzelőerő és ízlés birtokában részt venni a zeneoktatás minőségi
fejlesztésében,
- zenei és zenepedagógiai ismereteiket másokkal megosztani,
- a szakmai utánpótlás minőségét példájukkal és együttműködéssel (tanári képzettség
birtokában pedagógiai tevékenységgel) is biztosítani,
- a zenei közélet, köztudat alakításában tevékenyen és hasznosan részt venni,
- a hazai és nemzetközi zenei élet intézményeiben hasznos szolgáló és kezdeményező
szerepet tudnak betölteni,
- a Kodály zenei nevelési elmélet gyakorlati szempontjából fontos zenei repertoár (vokális
és hangszeres) folyamatos szélesítésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- átfogó és elmélyült zenei anyagismeret,
- sokoldalú stílusismeret,
- kritikai elemző képesség,
- szakmai továbbképzés iránti igény,
- pontos és szakszerű ítéletalkotás,
- a hazai zeneoktatás egészére vonatkozó minőség- és felelősségtudat.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök: 2-4 kredit
művelődési, művelődéstörténeti, zenetudományi, népzenei alapismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 36-40 kredit
Kodály-életmű: a Kodály-életmű hármas egységének (zeneszerző, népzenekutató,
zenepedagógus) elmélyült ismerete, Kodály és kortársai; Kodály zenepedagógiai elmélete és
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gyakorlata: Kodály nemzetnevelő zenepedagógiai elveinek ismerete, a hazai zeneoktatás
szerkezetének és tanítási anyagának átfogó ismerete; összehasonlító zenepedagógiai
anyagismeret és analízis: műfajilag és stilárisan gazdag anyagismeret megszerzése, a világban
leginkább elterjedt zenepedagógiai módszerek megismertetése és elemzése, a Kodálykoncepció nemzetközi adaptációjának irodalma; zenei interpretációs elmélet és gyakorlat:
szolfézs – zeneelmélet (a zenei képességek komplex és intenzív fejlesztése), karvezetés (a
karvezetéshez szükséges vezényléstechnikai, énektechnikai, zenei és pedagógiai eszközök
elsajátítása), kargyakorlat (próbamódszerek, előadási metódusok, pedagógiai módszerek és
eszközök), kóruséneklés (énekkari előadóművészet szakmai és pedagógiai kérdései, énekkari
irodalom különböző korszakainak megismerése); kutatás: az oktatás fejlesztését szolgáló
összehasonlító elemzések és kutatások módszereinek és eszközeinek megismerése, az önálló
kutatómunka metodikájának megismerése; társas zenei gyakorlat: kamarazene, kamaraének
(gyakorlati zenei tevékenység, zenei érzékenység és az együttmuzsikálásba való beilleszkedés
fejlesztése).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 5-10 kredit
iskolai óralátogatás, hangszer-, zongoratudás fejlesztése és hangképzés.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése
szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a következő ismeretkörökben: szolfézs-zeneelmélet, zenetörténet,
karvezetés, zongora, hangképzés, kóruséneklés, pszichológia, pedagógia.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
12. EGYHÁZZENE-MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: egyházzene-művész (Church Music)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség (szakirányok szerint):
o okleveles egyházzene-kóruskarnagy
o okleveles egyházzene-orgonaművész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése (szakirányok szerint):
o Church Musician (Choral Conducting)
o Church Musician (Organist)
- választható szakirányok: egyházzene kóruskarnagy, egyházzene orgonaművész
(Church Music Choral Conducting, Church Music Organ Performance)
3. Képzési terület: művészet, zeneművészet
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: előadóművészet alapképzési szakon
belül: egyházzene szakirány, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti egyetemi és főiskolai szintű egyházzene, tanár szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az előadóművészet alapképzési szak egyéb szakirányai, valamint
az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak valamennyi szakiránya, továbbá a
művészeti képzési terület, zeneművészeti ág mesterfokozatot adó szakjai, illetve a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű
zeneművészeti alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 7 – 12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20 – 30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: minimálisan 40-55 kredit;
6.4.A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 25 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A teljes értékű zenei képzés birtokában a magyar és egyetemes zenei kultúra – ezen belül
elsősorban az egyházzenei kultúra – szolgálata és terjesztése, tájékozódás az egyházzene
repertoárjában és annak liturgikai összefüggéseiben, ennek gyakorlati alkalmazása, a kórusok,
szkólák életre hívásának és irányításának, illetve a magasrendű templomi orgonaszolgálat
ellátásának képessége. Kiművelt elméleti, továbbá a szakiránynak megfelelő arányban vokális
és hangszeres képességek birtokában alkalmazni tudja az egyházzene-művészet területén. A
zenei és liturgikai értékek szakmán belüli és kívüli képviselete, fejlesztése, tudatosítása,
megvédése. Képesség a tevékenységi területéhez kapcsolódó környezetben általános
kulturális értékátadásra. A végzettek alkalmasak a szakterületen folyó tudományos munkába
való bekapcsolódásra, valamint doktori képzésben történő részvételre.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a professzionális zenész szakmai tudásához tartozó általános zenei (elméleti, történeti)
ismeretanyagot;
- általános, magasabb szintű zenetörténetet, zeneelméletet;
- az egyházzene történetét, stílusait, műfajait és repertoárját;
- a liturgia és zene kapcsolatát;
- stílusokat és hozzájuk tartozó előadóművészeti ismereteket;
- specifikus elméleti, történeti anyagok tanulmányozása által a mélyebb műismerethez
vezető módszereket, analitikus eszközöket,
- a képzési területnek megfelelő idegen szaknyelvet.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a liturgikus-zenei elveknek különféle környezetben való alkalmazására;
- liturgikus szkólákat, kórusokat vezetni, illetve kísérni;
- mind liturgikus keretben, mind egyházzenei hangversenyen magas művészi értékű
teljesítményt nyújtani;
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a nemes egyházzenei hagyományokat átvenni, megőrizni, fejleszteni, továbbadni és
szükség szerint védelmezni;
a műveket önállóan értékelni, azok stiláris, kompozíció-technikai, esztétikai
kontextusában;
zenei együtteseket, művelődési intézményeket a szakirányuknak megfelelő szolgálattal
alkotó módon segíteni és irányítani;
zenei ismereteiket másokkal megosztani,
a megszerzett tudás, képzelőerő, ízlés és technika birtokában részt venni csoportos zenei
teljesítmények létrehozásában;
a zenei közélet, köztudat alakításában tevékenyen, hasznosan részt venni;
a szakmai utánpótlás minőségét példájukkal és együttműködésükkel (tanári képzettség
birtokában pedagógiai tevékenységgel is) biztosítani;
a zeneismeretüket és –szeretetüket hangszeren, szóban és írásban terjeszteni.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a szakiránynak megfelelően egy- és többszólamú vokális előadó-művészetben, illetve a
liturgikus orgonajátékban való jártasság;
- készség a csoportos egyházzenei tevékenységben való részvételre, illetve ennek
irányítására;
- a művek előadásában megnyilvánuló harmóniai és formai érzék;
- sokoldalú stílusismeret;
- a hallási, elméleti, analitikai, hangszeres tapasztalatok integrálásával működő zeneértés;
- saját és mások művészi teljesítményének pontos és szakszerű megítélésére kifejlesztett
készség;
- munkájában és az ország egész zenekultúrájára vonatkozó minőség- és felelősség-tudat.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök: 7-12 kredit
művelődési ismeretek (irodalom, verstan, művészettörténeti, stilisztikai kurzusok);
zenetörténet, népzene (szemeszter-kurzusok egy korszak, szerző, mű, műcsoport, műfaj
elmélyültebb
megismerésére);
műismeret/hangversenylátogatás
(zeneműismeret,
előadóművészeti ismeretek bővítése élő zenén keresztül).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit
zeneszerzési gyakorlatok: zeneszerzés-technikák megismerése a gyakorlaton keresztül, a
középkortól napjainkig; analízis: különféle stílusú művek alkotó analízise, elméleti és hallási
gyakorlatok összekapcsolásával; kórus: a hangversenyeken és liturgiában használatos
kórusrepertoár gyakorlati megismerése;
a liturgikus ismeretek szinten tartása és önálló munkával való fejlesztése; orgonás és
kórusvezetői szolgálat gyakorlása tényleges liturgikus és hangverseny szituációban; a
kórusszervezés, kórusnevelés és kórusvezetés problematikájának gyakorlatias megismerése;
mesterkurzus: nagy tapasztalattal rendelkező művészek, mesterek tapasztalatainak
megismerése, átvétele.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 40-55 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
Vokális egyházzene:
Gregorián-graduál: műfajelemzés- és előadás; kódexolvasás és –átírás; a liturgikus alkalmazás
történeti és mai funkcionális elemzése; szövegolvasás és –elemzés; szakirodalmi ismeretek;
gregorián paleográfia.
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Polifón egyházzene: önálló stílus- és műfajtörténeti kurzusok; egyes szerzők, művek,
műcsoportok zenetörténeti és funkcionális meghatározottságai; az előadóművészi problémák
gyakorlati megismerése és megoldása; tájékozódás a repertoárkiadásokban; menzurális
paleográfia.
Népének-korál történet: forrásanyag, az írott és népzenei források viszonya; az európai és
magyarországi népénektörténet korszakai, teológiai, irodalmi és zenei stílusirányok
érvényesülése; a fontos egyedi darabok besorolása és története; értékelemzés; népzenei
hangfelvételek elemzése.
Orgona, orgonaismeret:
Orgona: az orgonajáték technikájának tudatos továbbfejlesztése, könnyű repertoár átjátszása
és a laprólolvasási készség fejlesztése¸ az egyéni repertoár továbbfejlesztése.
Liturgikus orgonajáték: a kíséret különféle faktúrái, kísérés eltérő hangszeradottságok mellett;
intonációk szerkesztése és játszása; istentiszteleti orgonajáték készségszintjének kialakítása.
Orgonaismeret: a hangszerépítés és az orgonatechnika, -faktúra összefüggése; regisztrálás és
hangszerhasználat különféle stílusú és jellegű művekben; az orgonairodalom megismerése és
az orgonás játékiskolák, orgonista egyéniségek felvételeinek tanulmányozása.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A felsőoktatási intézmény tantervében előírtak szerinti hangversenyezés, istentiszteleti
gyakorlat és mesterkurzuson való részvétel.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a következő ismeretkörökből: egyházzene (kórusirodalom,
gregorián, népének, liturgia, orgona), zenetörténet, zeneelmélet.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 20
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
13. RÉGI-ZENE HANGSZERMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: régi-zene hangszerművész
(Early Music Instrumental Performance)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség (szakirányok szerint):
okleveles régi-zene művész (csembaló)
okleveles régi-zene művész (barokk hegedű)
okleveles régi-zene művész (viola da gamba)
okleveles régi-zene művész (barokk gordonka)
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okleveles régi-zene művész (blockflöte)
okleveles régi-zene művész (barokk fuvola)
okleveles régi-zene művész (barokk oboa)
okleveles régi-zene művész (barokk fagott)
okleveles régi-zene művész (cornetto)
okleveles régi-zene művész (natúrtrombita)
okleveles régi-zene művész (natúrkürt)
okleveles régi-zene művész (barokk harsona)
okleveles régi-zene művész (lant)
-

-

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése (szakirányok szerint):
Early Music Performer (Harpsichord)
Early Music Performer (Baroque Violin)
Early Music Performer (Viola da Gamba)
Early Music Performer (Baroque Cello)
Early Music Performer (Recorder)
Early Music Performer (Baroque Flute)
Early Music Performer (Baroque Oboe)
Early Music Performer (Baroque Bassoon)
Early Music Performer (Cornett)
Early Music Performer (Natural Trumpet)
Early Music Performer (Natural Horn)
Early Music Performer (Baroque Trombone)
Early Music Performer (Lute)
választható szakirányok: csembaló, barokk hegedű, viola da gamba, barokk
gordonka, blockflöte, barokk fuvola, barokk oboa, barokk fagott, cornetto,
natúrtrombita, natúrkürt, barokk harsona, lant (Harpsichord, Baroque Violin, Viola
da Gamba, Baroque, Cello, Recorder, Baroque Flute, Baroque Oboe, Baroque
Bassoon, Cornett, Natural Trumpet, Natural Horn, Baroque Trombone, Lute)

3. Képzési terület: művészet, zeneművészet
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az előadóművészet alapképzési
szakon belül a klasszikus hangszer megfelelő szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű hangszerművész, tanár szakok megfelelő
szakiránya, illetve főiskolai szintű hangszertanár, kamaraművész szakok megfelelő
szakiránya.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető
alapképzési szakok: az előadóművészet alapképzési szak egyéb szakirányai, valamint az
alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak valamennyi szakiránya, továbbá a művészeti
képzési terület, zeneművészeti ág mesterfokozatot adó szakjai, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű zeneművészeti alapképzési
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10 – 12 kredit;
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6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20 – 30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: minimálisan 35-55 kredit;
6.4.A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 25 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan régi-zene hangszerművészek képzése, akik a zenei és technikai igényű
régi-zenei hangszeres repertoár és a zenekari és kamarajáték sajátos követelményeinek
megfelelő ismeretében tájékozottak a régi-zenei stílusok és hozzájuk tartozó előadóművészeti
formák terén. Ismerik a professzionális régi-zenét játszó zenész szakmai tudásához
kapcsolódó általános zenei (elméleti, történeti) ismeretanyagot. A végzettek alkalmasak a
szakterületen folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra, valamint doktori képzésben
történő részvételre.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- megfelelő szinten a magasabb zenei és technikai igényű régi-zenei hangszeres repertoárt,
- a régi-zene zenekari és kamarajátékának sajátos követelményeit,
- a régi-zenei stílusokat és a hozzájuk tartozó historikus előadóművészeti ismeretanyagot
(Aufführungspraxis);
- a mélyebb műismerethez vezető módszereket és analitikus eszközöket,
- a professzionális régi-zenét játszó zenész szakmai tudásához tartozó általános zenei
(elméleti, történeti) ismeretanyagot,
- a képzési területnek megfelelő idegen szaknyelvet.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- régi-zenei együttesekben szólamaikat tisztán, formáltan, a stílus és a zeneszerző
gondolkodásmódjának megfelelően megszólaltatni,
- a zenekari és kamarazenei kultúra átvételére, hagyományszerű őrzésére, fejlesztésére és
továbbadására,
- szólistaként szolid technikai és zenei normák alapján, eleven fantáziával és megjelenítő
erővel széleskörű repertoárt tolmácsolva élményt adni és a nagy mesterek műveit
megszerettetni,
- a régi-zenei műveket önállóan értékelni, azok stiláris, kompozíció-technikai, esztétikai
kontextusában,
- zenei együtteseket, művelődési intézményeket a szakirányuknak megfelelő szolgálattal
alkotó módon segíteni és irányítani,
- zenei ismereteiket – különösképpen a régi-zene területén – másokkal megosztani,
- a megszerzett tudás, képzelőerő, ízlés és technika birtokában részt venni csoportos zenei
teljesítmények létrehozásában,
- a zenei közélet, köztudat alakításában tevékenyen, hasznosan részt venni;
- a szakmai utánpótlás minőségét példájukkal és együttműködésükkel (tanári képzettség
birtokában pedagógiai tevékenységgel is) biztosítani,
- a zeneismeretüket és –szeretetüket hangszeren, szóban és írásban terjeszteni.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a régi-zenei hangszer mesterfokú kezelése,
- begyakorlott együttjátszási készség,
- a hangszerjátékban megnyilvánuló harmóniai és formai érzék,
- a hallási, elméleti, analitikai, hangszeres tapasztalatok integrálásával működő zeneértés,
- saját és mások művészi teljesítményének pontos és szakszerű megítélésének készsége,
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-

munkájában és az ország egész zenekultúrájára vonatkozó minőség- és felelősségtudat.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök: 10-12 kredit
művelődési ismeretek (irodalom, verstan, művészettörténeti, stilisztikai kurzusok);
zenetörténet, népzene (szemeszter-kurzusok egy korszak, szerző, mű, műcsoport, műfaj
elmélyültebb
megismerésére);
műismeret/hangversenylátogatás
(zeneműismeret,
előadóművészeti ismeretek bővítése élő zenén keresztül).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit
zeneszerzési gyakorlatok: zeneszerzés-technikák megismerése a gyakorlaton keresztül, a
középkortól napjainkig; analízis: különféle stílusú művek alkotó analízise, elméleti és hallási
gyakorlatok összekapcsolásával; kamarazene a különféle stílusok jellegzetes kamarazenei
formációinak, műfajainak, műformáinak és stílusnormáinak megismerése; kórus: a
hangversenyeken és liturgiában használatos kórusrepertoár gyakorlati megismerése.
8.3. szakmai törzsanyag differenciált szakmai ismeretkörei: 35-55 kredit
főtárgy: az alapképzésben megszerzett hangszeres tudás művészi továbbfejlesztése, bevezetés
a művészi zenei életbe, a nagy elődök és kortársak művészetének megismerése, azon
képességek megszerzése, melyek alapján a hallgató saját és más teljesítményeit elemezni, ha
kell kritizálni tudja;
mesterkurzus: nagy tapasztalattal rendelkező művészek, mesterek tapasztalatainak
megismerése, átvétele;
hangversenyezés: a gyakorlásban felhalmozódott művészi, technikai ismeretek alkalmazása az
élő koncert körülményei között.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A felsőoktatási intézmény tantervében előírtak szerinti hangversenyezés és mesterkurzuson
való részvétel.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a főtárgy elméleti és gyakorlati ismeretköreiben.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 20
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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14. KLASSZIKUS ÉNEKMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: klasszikus énekművész (Classical Singing)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség (szakirányok szerint):
- okleveles operaének-művész
- okleveles oratórium- és dalénekművész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése (szakirányok szerint):
- Opera Singer
- Oratorio and Song Performer
- választható szakirányok: operaének, oratórium és dalének (Opera Singing, Oratorio
and Song Performance)
3. Képzési terület: művészet, zeneművészet
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az előadóművészet alapképzési szak
klasszikus ének szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. szerinti
egyetemi szintű énekművész, -tanár, illetve operaénekes, magánénektanár, valamint főiskolai
szintű magánénektanár, ének kamaraművész szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető
alapképzési szakok: az előadóművészet alapképzési szak egyéb szakirányai, valamint az
alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak valamennyi szakiránya, továbbá a művészeti
képzési terület, zeneművészeti ág mesterfokozatot adó szakjai, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű zeneművészeti alapképzési
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 7 – 12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20 – 30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: minimálisan 45-60 kredit;
6.4.A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 20 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik operaénekes szólóművészként, valamint
oratórium- és dalénekes művészként a magyar és az egyetemes zenei kultúrát szolgálni és
terjeszteni tudják. Alkalmasak megszerezett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában azok
egyéni jellegű alkalmazására, a zenei értékeknek a szakmán belüli és a kívüli képviseletére,
fejlesztésére, tudatosítására és védelmére. A végzettek alkalmasak a szakterületen folyó
tudományos munkába való bekapcsolódásra, valamint doktori képzésben történő részvételre.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- szólóénekesként a színjátszás, a színpadi mozgás, a pódiumon való szereplés művészetét,
- megfelelő szinten a magasabb zenei és technikai igényű repertoárt,
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az opera, oratórium, illetve daléneklés sajátos követelményeit,
a stílusokat és a hozzájuk kapcsolódó előadóművészeti ismeretanyagot,
a mélyebb műismerethez vezető módszereket és analitikus eszközöket,
a professzionális énekes szakmai tudásához tartozó általános zeneelméleti és zenetörténeti
ismeretanyagot,
- a képzési területnek megfelelő idegen szaknyelvet.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- operában, énekegyüttesekben szólamaikat tisztán, formáltan, a stílus és a zeneszerző
gondolkodásmódjának megfelelően megszólaltatni,
- az operakultúra átvételére, hagyományszerű őrzésére, fejlesztésére és továbbadására,
- énekművészként szolid technikai és zenei mércék alapján, eleven fantáziával és
megjelenítő erővel széleskörű repertoárt tolmácsolva élményt adni és a nagy mesterek
műveit megszerettetni,
- a műveket önállóan értékelni, azok stiláris, kompozíció-technikai, esztétikai
kontextusában,
- énekes együtteseket, művelődési intézményeket a szakirányuknak megfelelő szolgálattal
alkotó módon segíteni és irányítani,
- zenei ismereteiket másokkal megosztani,
- a megszerzett tudás, képzelőerő, ízlés és technika birtokában részt venni csoportos zenei
teljesítmények létrehozásában,
- a zenei közélet, köztudat alakításában tevékenyen, hasznosan részt venni;
- a szakmai utánpótlás minőségét példájukkal és együttműködésükkel (tanári képzettség
birtokában pedagógiai tevékenységgel is) biztosítani,
- a zeneismeretüket és –szeretetüket énekben, szóban és írásban terjeszteni.
-

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- mesterfokú énektechnika,
- begyakorlott együtténeklési készség,
- az éneklésben megnyilvánuló harmónia– és formaérzék,
- a hallási, elméleti, analitikai, hangszeres tapasztalatok integrálásával működő zeneértés,
- saját és mások művészi teljesítményének pontos és szakszerű megítélésének készsége,
- munkájában és az ország egész zenekultúrájára vonatkozó minőség- és felelősségtudat.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök: 7-12 kredit
művelődési ismeretek (irodalom, verstan, művészettörténeti, stilisztikai kurzusok);
zenetörténet, népzene (szemeszter-kurzusok egy korszak, szerző, mű, műcsoport, műfaj
elmélyültebb
megismerésére);
műismeret/hangversenylátogatás
(zeneműismeret,
előadóművészeti ismeretek bővítése élő zenén keresztül).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit
zeneszerzési gyakorlatok: zeneszerzés-technikák megismerése a gyakorlaton keresztül, a
középkortól napjainkig;
analízis: különféle stílusú művek alkotó analízise, elméleti és
hallási gyakorlatok összekapcsolásával; korrepetíció: az énekes szakirodalom megismerése,
megtanulása, művészi szintre emelése, az együttzenélés elsajátítása; kamaraének: az egyes
művekben a saját szólamon túl a partnerek szólamának, a kíséret harmóniáinak, a zenei
összefüggések ismerete, képesség többszólamú hallásra; szakmai német: a német nyelvű
dalok autentikus kiejtése, megformálása, a német szövegértés és kiejtés tökéletesítése, a költői
szöveg és a zene kapcsolatának mélyebb megvilágítása.
8.3. A szakmai törzsanyag differenciált szakmai ismeretkörei: 45-60 kredit
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főtárgy: az alapképzésben megszerzett énekes tudás művészi továbbfejlesztése, bevezetés a
művészi zenei életbe, a nagy elődök és kortársak művészetének megismerése, azon
képességek megszerzése, melyek alapján a hallgató saját és más teljesítményeit elemezni, ha
kell, kritizálni tudja;
dalirodalom: jelentős zeneszerzők által komponált dalok, oratóriumok, kantáták
megismerése, formai, harmóniai, dramaturgiai elemzése, a dallam és szöveg viszonyának
megismerése, a teljes zenei anyag átlátása, a zenei tudás mélyítése;
színpadi játék, szerepgyakorlat: a személyiség és a színpadkészség fejlesztése, a színpadi
létezés alapjainak elsajátítása: a könnyedség, a megfelelő fizikai és szellemi kondíció, a
képzelőerő, a partnerrel való kontaktusteremtési képesség kialakítása;
mesterkurzus: nagy tapasztalattal rendelkező művészek, mesterek tapasztalatainak
megismerése, átvétele;
hangversenyezés: a gyakorlásban felhalmozódott művészi, technikai ismeretek alkalmazása
koncertkörülmények között.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A felsőoktatási intézmény tantervében előírtak szerinti hangversenyezés, színpadi játék,
szerepgyakorlat és mesterkurzuson való részvétel.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a főtárgy elméleti és gyakorlati ismeretköreiben.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 20
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
15. ZENETEORETIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: zeneteoretikus (Music Theory)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles zeneteoretikus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Music Theorist
3. Képzési terület: művészet, zeneművészet
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az alkotóművészet és muzikológia
alapképzési szak zeneelmélet szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
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törvény szerinti egyetemi szintű ének-zenetanár, karvezetés; zeneelmélet-tanár, valamint
szolfézstanár szak, továbbá a főiskolai szintű zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak egyéb
szakirányai, valamint az előadóművészet alapképzési szak valamennyi szakiránya; továbbá a
művészeti képzési terület, zeneművészeti ág mesterfokozatot adó szakjai, illetve a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű
zeneművészeti alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-55 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek értéke: 25 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik teljes értékű zenei képzés birtokában a
zeneelmélet körébe tartozó szakterületek elméleti és gyakorlati kutatásával, illetve
művelésével a magyar és az egyetemes zenei kultúrát szolgálni és terjeszteni tudják,
zeneelméleti szakismereteikkel a zenei kutatást és előadóművészetet is szolgálják, a
zeneelmélet történetének ismeretében biztosan tájékozódnak a stílusok, a kompozíciós
technikák, a műfajok világában, és képesek a szakmai értékek szakmán belüli és kívüli
képviseletére, fejlesztésére, tudatosítására és védelmére. A végzettek alkalmasak a zenei élet
intézményeiben művészi szolgálat teljesítésére és kezdeményező szerep betöltésére. A
végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a zeneelmélet történetét és részterületeit (harmóniatan, formatan, ellenponttan, basso
continuo stb.),
- a különböző stíluskorszakoknak megfelelő analitikai módszereket,
- a stílusokat és hozzájuk tartozó előadóművészi ismereteket,
- a képzési területnek megfelelő idegen szaknyelvet.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a zeneelméleti diszciplínák európai hagyományainak őrzésére, fejlesztésére és
továbbadására,
- elemző gondolataik magas szintű szóbeli és írásbeli megfogalmazására,
- a kortárs zene elméletének és gyakorlatának figyelemmel kísérésére,
- zenei együtteseket, művelődési intézményeket alkotó módon segíteni és irányítani,
- zenei ismereteiket másokkal megosztani,
- a zenei közélet, köztudat alakításában tevékenyen és hasznosan részt venni,
- a szakmai utánpótlás minőségét példájukkal és együttműködésükkel biztosítani,
- zeneismeretüket és szeretetüket szóban és írásban terjeszteni,
- az elmélet gyakorlattal történő társítására hangszerjátékkal, lapról olvasással, a
repertoárismeret bővítésével.
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c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kifogástalan zenei hallás és partitúraolvasási készség,
- kutatói hajlam, szövegértés, íráskészség;
- sokoldalú stílusismeret;
- a hallási, elméleti, analitikai, hangszeres tapasztalatok integrálásával működő zeneértés;
- saját és mások zenei/tudományos teljesítményének pontos és szakszerű megítélése;
- saját tevékenységi területére és az ország egész zenekultúrájára vonatkozó minőség- és
felelősségtudat.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök: 10-12 kredit
művelődési ismeretek (irodalom, verstan, művészettörténeti, stilisztikai kurzusok);
zenetörténet, népzene (korszak, szerző, mű, műcsoport, műfaj elmélyültebb megismerése);
műismeret/hangversenylátogatás (zeneműismeret, előadóművészeti ismeretek bővítése élő
zenén keresztül).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit
zeneszerzési gyakorlatok: zeneszerzés-technikák megismerése a gyakorlaton keresztül, a
középkortól napjainkig; analízis: különféle stílusú művek alkotó analízise, elméleti és hallási
gyakorlatok összekapcsolásával; kamarazene: a különféle stílusok jellegzetes kamarazenei
formációinak, műfajainak, műformáinak és stílusnormáinak megismerése; kórus: a
hangversenyeken és liturgiában használatos kórusrepertoár gyakorlati megismerése.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 35-55 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
zeneelmélet, zeneelmélet-történet; szolfézs; vokális ellenpont; stílustanulmányok;
mesterkurzusok; zeneművek belső szerkezetének, formai felépítésének vizsgálata; a retorika
ókori művészetének zenére való alkalmazása, és annak különböző aspektusai, elsősorban a
barokk korszakban; zeneművek önálló elemzése; zongora repertoár bővítése.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A felsőoktatási intézmény tantervében előírtak szerinti hangversenyezés és mesterkurzuson
való részvétel.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a következő ismeretkörökben: zeneelmélet, zenetörténet, szolfézs
és hangszerismeret.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 20
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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16. MUZIKOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: muzikológus (Musicology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles muzikológus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Musicologist
3. Képzési terület: művészet, zeneművészet
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az alkotóművészet és muzikológia
alapképzési szak muzikológia szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti egyetemi szintű zenetudomány tanár szak.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak egyéb
szakirányai, valamint az előadóművészet alapképzési szak valamennyi szakiránya, továbbá a
művészeti képzési terület, zeneművészeti ág mesterfokozatot adó szakjai, illetve a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű
zeneművészeti alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 6-12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-65 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 25 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik muzikológusként a magyar és az egyetemes
zenei kultúrát szolgálni és terjeszteni tudják, és a nemzetközi zenetudományi életben is
gyümölcsöztetni tudják a hazai felsőoktatásban nyert tapasztalataikat. A végzettek alkalmasak
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a zeneirodalom és a modern zenetudományi kutatás eredményeit,
- a zenekari és kamarajáték sajátos követelményeit,
- a stílusok és a hozzájuk tartozó előadóművészeti ismeretanyagot,
- a mélyebb műismerethez vezető módszereket és analitikus eszközöket,
- a professzionális muzikológus szakmai tudásához tartozó zeneelméleti, zeneelmélettörténeti, történeti, művészettörténeti, filológiai ismeretanyagot,
- a képzési területnek megfelelő idegen szaknyelvet.
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- szólistaként vagy kamaraegyüttes tagjaként szolid technikai és zenei mércék alapján,
eleven fantáziával és megjelenítő erővel széleskörű repertoárt tolmácsolva élményt adni és
a nagy mesterek műveit megszerettetni,
- a műveket önállóan értékelni, azok stiláris, kompozíció-technikai, esztétikai
kontextusában,
- zenei együtteseket, művelődési intézményeket a szakirányuknak megfelelő szolgálattal
alkotó módon segíteni és irányítani,
- zenei ismereteiket másokkal megosztani,
- a megszerzett tudás, képzelőerő, ízlés és technika birtokában részt venni csoportos zenei
teljesítmények létrehozásában,
- a zenei közélet, köztudat alakításában tevékenyen és hasznosan részt venni,
- a szakmai utánpótlás minőségét példájukkal és együttműködésükkel (tanári képzettség
birtokában pedagógiai tevékenységgel is) biztosítani,
- a zeneismeretüket és –szeretetüket hangszeren, szóban és írásban terjeszteni,
- technikailag kevésbé igényes művek hangszeres (elsősorban zongorán való)
megszólaltatására, tudományos és ismeretterjesztő előadások hangszeres illusztrálására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- alapfokú jártasság kamarazenei együttesekben való részvételhez,
- a hangszerjátékban megnyilvánuló harmónia– és formaérzék,
- a hallási, elméleti, analitikai, hangszeres tapasztalatok integrálásával működő zeneértés,
- saját és mások művészi teljesítményének pontos és szakszerű megítélésének készsége,
- munkájában és az ország egész zenekultúrájára vonatkozó minőség- és felelősségtudat.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök: 6-12 kredit
művelődési ismeretek (irodalom, verstan, művészettörténeti, stilisztikai kurzusok);
műismeret/hangversenylátogatás (zeneműismeret, előadóművészeti ismeretek
bővítése élő zenén keresztül).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-20 kredit
zeneszerzési gyakorlatok: zeneszerzés-technikák megismerése a gyakorlaton keresztül, a
középkortól napjainkig; analízis: különféle stílusú művek alkotó analízise,
elméleti és hallási gyakorlatok összekapcsolásával; kamarazene: a különféle stílusok
jellegzetes kamarazenei formációinak, műfajainak, műformáinak és stílusnormáinak
megismerése; kórus: a hangversenyeken és liturgiában használatos kórusrepertoár gyakorlati
megismerése.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: 45-65 kredit
a 20. század legjelentősebb magyar mesterei életművének alapos megismerése, kéziratok,
eredeti dokumentumok tanulmányozásával; Magyarországon (vagy a történelmi
Magyarország területén) élt, nem feltétlenül magyar származású alkotók műveivel való
megismerkedés, dokumentumok feldolgozásával; a középkori zene (mindenekelőtt a
gregorián) részletes feldolgozása, kódexek anyagának részletes megismerése, a gregorián
notáció számos változatának tanulmányozása; a régi-zene előadásának aktuális kérdései;
zeneszerzők életművének megismerése.
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9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint zeneelméleti, szolfézs, zenetörténeti és zeneművészeti
ismeretkörökben.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 20
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
17. ZENESZERZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: zeneszerző (Music Composition)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség (szakirányok szerint): okleveles zeneszerző
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Composer
3. Képzési terület: művészet, zeneművészet
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az alkotóművészet és muzikológia
alapképzési szak zeneszerzés szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti egyetemi szintű zeneszerzés, tanár szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak egyéb
szakirányai, valamint az előadóművészet alapképzési szak valamennyi szakiránya; továbbá a
művészeti képzési terület, zeneművészeti ág mesterfokozatot adó szakjai, illetve a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű
zeneművészeti alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: minimálisan 35-55 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 25 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
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A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik kiművelt zeneszerzői képességeiket és
elméleti felkészültségüket egyéni jellegű, eredeti alkotásokban tudják alkalmazni. Zeneszerzői
teljesítményükkel a nemzetközi zenei életben is gyümölcsöztetni tudják a hazai zenei
felsőoktatásban nyert tapasztalataikat. Képesek a zenei alkotóművészet értékeit a szakmán
belül és azon kívül képviselni, fejleszteni, tudatosítani, s ha kell, megvédeni. A zenei élet
intézményeiben hasznos szolgáló és kezdeményező szerepet tudnak betölteni. Pedagógiai
elhivatottság birtokában – a tanári szak elvégzésével kiegészítve – képesek a jövendő fiatal
művészeinek közép- és felsőfokú képzésében alkotó módon részt venni. A végzettek
alkalmasak a szakterületen folyó tudományos munkába való bekapcsolódásra, valamint
doktori képzésben történő részvételre.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a zeneművészeti alkotások magas szintű stiláris, kompozíció-technikai, formai és
esztétikai kritériumait,
- a vokális, zenekari, kamarazenei és elektronikus zene előadói követelményeit,
- a stílusok és a hozzájuk tartozó formák, zeneszerzői technikák kreatív reprodukálási,
illetve alkalmazási módozatait,
- a mélyebb műismerethez vezető módszereket és analitikus eszközöket,
- a professzionális zenész szakmai tudásához tartozó általános zenei (elméleti, történeti)
ismeretanyagot,
- a képzési területnek megfelelő idegen szaknyelvet.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- önálló zeneszerzői alkotómunka végzésére,
- zenekarok, kamaraegyüttesek, szólisták betanító munkájában – különösen kortárs zenei
alkotások esetében – a stílus és a zeneszerző gondolkodásmódjának megfelelő instrukciót
adva részt venni,
- tanári képzettség birtokában a kamarazenei kultúra átvételét, hagyományszerű őrzését,
fejlesztését és továbbadását pedagógiai tevékenységükkel elősegíteni és biztosítani,
- a zeneműveket, különösen a kortárs zenét szóban és írásban elemezni,
- a műveket önállóan értékelni, azok stiláris, kompozíció-technikai, esztétikai
kontextusában,
- zenei együtteseket, művelődési intézményeket a szakirányuknak megfelelő szolgálattal
alkotó módon segíteni és irányítani,
- zenei ismereteiket másokkal megosztani,
- a zenei közélet, köztudat alakításában tevékenyen, hasznosan részt venni,
- a szakmai utánpótlás minőségét példájukkal és együttműködéssel (tanári képzettség
birtokában pedagógiai tevékenységgel is) biztosítani,
- zeneismeretüket és -szeretetüket szóban és írásban (adott esetben az előadásban való
közreműködéssel is) terjeszteni.
- professzionális jellegű művek létrehozására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a zeneművek, különös tekintettel a saját kompozíciók előadásában való előadói, illetve
betanítói/instruálási képesség,
- a hallási, elméleti, analitikai tapasztalatok integrálásával működő zeneértés,
- saját és mások művészi teljesítményének pontos és szakszerű megítélésének készsége,
- munkájában és az ország zenekultúrájára vonatkozó minőség- és felelősségtudat.
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1 Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök: 10-12 kredit
művelődési ismeretek (irodalom, verstan, művészettörténeti, stilisztikai kurzusok);
zenetörténet, népzene (szemeszter-kurzusok egy korszak, szerző, mű, műcsoport,
műfaj elmélyültebb megismerésére); műismeret/hangversenylátogatás (zeneműismeret,
előadóművészeti ismeretek bővítése élő zenén keresztül).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit
zongora: repertoárbővítés, valamint a pályához szükséges hangszeres készség magasabb fokú
fejlesztése céljából; partitúraolvasás: bonyolultabb – romantikus, XX. századi és kortárszenei
– vokális és hangszeres partitúrák átlátása, gyakorlati megismerése, és zongorán való játszása;
társas zenei gyakorlat: aktív zenei gyakorlat valamilyen hangszeres és/vagy énekes
formációban.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 35-55 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
zeneszerzői
alkotótevékenység;
alapismeretek
kibővítésére
szolgáló
speciális
stílusgyakorlatok, ellenponttani és hangszerelési feladatok, műfajismeret; formatan és
analízis; művek vizsgálatához kapcsolódó analitikus technikák; mesterkurzusok: művészek,
mesterek tapasztalatainak megismerése, átvétele; hangversenyezéssel kapcsolatos előadói és
szervezési tapasztalatok megszerzése.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A felsőoktatási intézmény tantervében előírtak szerinti hangversenyezés és mesterkurzuson
való részvétel.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint zeneelmélet, zenetörténet és hangszer ismeretkörökben.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 20
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
18. KÓRUSKARNAGY MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: kóruskarnagy (Choral Conducting)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles kóruskarnagy művész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Choral Conductor
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3. Képzési terület: művészet, zeneművészet
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az előadóművészet alapképzési szak
zenekar- és kórusvezető szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti egyetemi szintű karmesterképző, illetve ének-zenetanár, karvezetés szak,
valamint a főiskolai szintű zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés, ill. fúvószenekari karnagy
szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető
alapképzési szakok: az előadóművészet alapképzési szak egyéb szakirányai, valamint az
alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak valamennyi szakiránya; továbbá a művészeti
képzési terület, zeneművészeti ág mesterfokozatot adó szakjai, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű zeneművészeti alapképzési
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 7 – 12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20 – 30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-55 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 25 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan kóruskarnagy művészek képzése, akik szolgálják és terjesztik a magyar
és az egyetemes énekkari kultúra értékeit. Tájékozottak az énekkari művészet repertoárjában,
ennek gyakorlati alkalmazásában. Képesek az énekkari művészet különböző ágazatainak
ismeretében új együttesek létrehozására és különböző típusú énekkarok irányítására. Kiművelt
elméleti, vokális és részben hangszeres képességeiket egyéni módon alkalmazzák az énekkari
művészet területén. A végzettek alkalmasak a szakterületen folyó tudományos munkába való
bekapcsolódásra, valamint doktori képzésben történő részvételre.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a professzionális zenész szakmai tudásához kapcsolódó általános zeneelméleti és
zenetörténeti ismeretanyagot,
- az énekkari vezénylés manuális technikáját,
- az emberi hangot,
- a hangalkotás, hangképzés és karbantartás elméleti és gyakorlati kérdéseit,
- az énekkari művészet történetét,
- megfelelő szintű zenei és technikai igényű énekkari repertoárt,
- a stílusokat és a hozzájuk tartozó előadóművészeti ismeretanyagot az énekkari művészet
különböző ágazataiban,
- a mélyebb műismerethez vezető módszereket és analitikus eszközöket,
- a képzési területnek megfelelő idegen szaknyelvet.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- zenei együtteseket, művelődési intézményeket a szakirányuknak megfelelő szolgálattal
alkotó módon segíteni és irányítani,
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zenei ismereteiket másokkal megosztani,
a megszerzett tudás, képzelőerő, ízlés és technika birtokában részt venni csoportos zenei
produkciók létrehozásában,
a zenei közélet, köztudat alakításában tevékenyen, hasznosan részt venni,
a szakmai utánpótlás minőségét példájukkal és együttműködéskel (tanári képzettség
birtokában pedagógiai tevékenységgel is) biztosítani,
a zeneismeretüket és –szeretetüket hangszeren (kóruskarnagyi, tanári tevékenységükön
keresztül), szóban és írásban terjeszteni,
a hazai énekkari kultúra ápolásában aktív, kezdeményező szerepet vállalni,
az énekkari művészet legnemesebb értékeinek őrzésében, fejlesztésében és
továbbadásában példamutató munkát végezni,
magas zenei és technikai mércék alapján egyéni fantáziával és megjelenítő erővel
széleskörű repertoárt tolmácsolva maradandó élményt nyújtani,
a kórusirodalom széleskörű ismerete alapján az egyes műveket önállóan értékelni, azok
stiláris, kompozíció-technikai, esztétikai összefüggéseiben,
hosszú távon és folyamatosan is eredménnyel irányítani egy énekkar művészi munkáját,
önálló kreatív kutatómunka indítására és folyamatos végzésére a kórusirodalom és
repertoár területén, különös tekintettel a mindenkori új irányzatok megismerésére és
megismertetésére,
kóruskarnagyi és közösségvezetői munka folyamatos és kritikus értékelésére,
az új irodalom megismerésére erőfeszítéseket tenni,
a magyar kortárs kórusművészet születő értékeinek felmutatásában aktív szerepet vállalni;
a zenei élet különböző intézményeiben kezdeményező szerep betöltésére, a zenei értékek
szakmán belüli és kívüli képviseletére, fejlesztésére, tudatosítására és megvédésére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- az énekkari vezénylés technikájának mesterfokú készsége,
- az énekkari műfajok, stílusok mélyreható analitikus ismerete;
- a vezénylés által történő interpretációban megnyilvánuló elméleti felkészültség, művészi
érzékenység,
- kiművelt hallás,
- magas szintre fejlesztett egyéni énekkultúra,
- énekes kamarazenében való jártasság,
- a zongorajáték terén komoly hangszertechnikai készség,
- az elméleti, hallási, analitikus és hangszeres/vokális tapasztalatok integrálásával
megmutatkozó mélyreható zeneértés,
- saját és mások művészi teljesítményének pontos és szakszerű megítélésének készsége,
- zenei együttesek időhatékony betanítása,
- munkájában és az ország zenekultúrájára vonatkozó minőség- és felelősségtudat.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök: 7-12 kredit
művelődési ismeretek (irodalom, verstan, művészettörténeti, stilisztikai kurzusok);
zenetörténet, népzene (szemeszter-kurzusok egy korszak, szerző, mű, műcsoport, műfaj
elmélyültebb
megismerésére);
műismeret/hangversenylátogatás
(zeneműismeret,
előadóművészeti ismeretek bővítése élő zenén keresztül).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit
szolfézs: az alapképzésben megszerzett zenei írás- és olvasáskészség továbbfejlesztése,
valamint a hallás és a memória fejlesztése, a zeneirodalom főbb vokális műfajainak
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megismerése a középkortól a 20. századig, különféle zenei részletek lejegyzése, éneklése,
memorizálása; zongora: az alapképzés zongora-tanulmányainak folytatása, további
repertoárbővítés, valamint a pályához szükséges hangszeres készség magasabb fokú
fejlesztése céljából; kórus: hangversenyeken használatos kórusrepertoár megtanulása
nagykórusban és kamaraegyüttesekben, együttműködés continuóval, hangszeres együttessel;
előadói gyakorlat hangversenyen és liturgiában, vezénylési gyakorlatok.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 40-55 kredit
differenciált szakmai ismereteki:
Vezényléstechnika: a vezénylés technikai ismereteinek bővítése. A tempó-, a karakter-, a
dinamika- és a formálás-irányítás eszközrendszerének művészi szintű elsajátítása. A
különböző zenetörténeti korokhoz kapcsolódó műfaji és stilisztikai ismeretek alkalmazása a
vezénylés során. Felkészülés a hivatásos kórusok és professzionális színvonalú amatőr
kórusok, énekegyüttesek vezetésére.
Énekkari vezénylés: a vezénylésgyakorlaton szerzett ismeretek magas szintű alkalmazása és
gyarapítása a kórus betanításának módszertani-, valamint az előadás gyakorlati ismereteivel.
A művek szövegének értelmezése, a deklamáció művészi szintű kidolgozása. A kórushangzás
alakítása a hangképzési és intonáció-fejlesztési ismeretek felhasználásával. A próbafolyamat
hatékony tervezése és végrehajtása, az elsajátított próbatechnikai ismeretek és motivációs
eszközök magas szintű alkalmazása, a művészi kifejezőerő fejlesztése. A zeneszerzői szándék
és a művészi szintű dikció megjelenítése.
Zenekari vezénylés (oratórium): kisebb-nagyobb hangszeres együttes, zenekar irányítása.
Misék, passiók, kantáták és más, jelentős vokális műfajok apparátusának beható ismerete,
annak működése, irányítása.
Magánének: a kiművelt énekhang, a helyes technika folyamatos fejlesztése. Az egyéni- és a
különböző kórustípusokra vonatkozó kórushangképzési ismeretek bővítése. A különböző
zenetörténeti korokhoz kapcsolódó éneklési módok és stiláris ismeretek további bővítése. A
tárgy keretében feldolgozásra kerülő dalirodalom és egyéb műzenei szemelvények magas
szintű előadását célzó készségek fejlesztése a hallgató egyéni adottságaihoz alkalmazkodva.
Repertoárismeret: karirodalmi ismeretek gyarapítása, széles körű elsajátítása. A rendelkezésre
álló karirodalom szisztematikus feldolgozása, a hozzá tartozó, szakirodalom ismerete. Ritkán
megszólaltatott alkotások megismerése. Összehasonlító stíluselemzés. Műelemzés partitúra és
hangzóanyag felhasználásával. A XX. századi irányzatok és speciális technikák. Kortárs zenei
alkotások, újszerű törekvések a zenekari-, ill. a kórushangzásban.
Az énekkari vezénylés módszertana: a kórusvezetés és –vezénylés módszertani
alapkérdéseinek megismerése. A kórus szerkezete, szólamai, azok elhelyezésének lehetőségei.
A kórushangzás fejlesztése, a hangképzés technikái. Próbatechnikai ismeretek bővítése, a
módszertani kultúra fejlesztése. Kóruspedagógiai elvek alkalmazása a felkészülés és az
előadás során. A műsorszerkesztés alapelvei. A hangfelvétel-készítéssel kapcsolatos kérdések
(tervezés, technikai feltételek, a kórus felkészítése). Szerzői jogi kérdések, szervezési,
fenntartási és financiális kérdések.
Kamaraének: a vokális kamara-irodalom művészi szintű megszólaltatása. A
kamaraénekléshez szükséges speciális ismeretek (akusztika, szólamarányok, esetleges
transzpozíció, szólamok elhelyezkedése, hangképzési sajátosságok, frazeálási sajátosságok,
stb.) elsajátítása és magas szintű alkalmazása.
Mesterkurzus: művészek, mesterek tapasztalatainak megismerése, átvétele.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A felsőoktatási intézmény tantervében előírtak szerinti hangversenyezés és mesterkurzuson
való részvétel.
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10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint zeneelmélet, zenetörténet és szolfézs ismeretkörökben.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 20
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
19. KARMESTER MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: karmester (Conducting)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség (szakirányok szerint):
okleveles zenekari karmester-művész
okleveles fúvószenekari karnagy-művész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése (szakirányok szerint):
Orchestra Conductor
Wind Band Conductor
- választható szakirányok: zenekari karmester, fúvós zenekari karnagy (Orchestra
Conducting, Wind Band Conducting)
3. Képzési terület: művészet, zeneművészet
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az előadóművészet alapképzési szak
zenekar- és kórusvezető szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti egyetemi szintű karmesterképző, illetve ének-zenetanár, karvezetés szak,
valamint a főiskolai szintű zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés, illetve fúvószenekari
karnagy szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető
alapképzési szakok: az előadóművészet alapképzési szak egyéb szakirányai, valamint az
alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak valamennyi szakiránya, továbbá a művészeti
képzési terület, zeneművészeti ág mesterfokozatot adó szakjai, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű zeneművészeti alapképzési
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
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6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10 – 12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20 – 30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: minimálisan 35-55 kredit;
6.4.A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 25 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan karmester-művészek képzése, akik megfelelő zenei képzés birtokában
képesek a magyar és egyetemes zenei kultúra – ezen belül elsősorban a zenekari kultúra –
szolgálatára és terjesztésére. Tájékozottak a zenekari művészet repertoárjában, ennek
gyakorlati alkalmazási módozataiban. A zenekari művészet különböző ágazatainak
ismeretében képesek új együttesek létrehozására és különböző típusú zenekarok irányítására.
Kiművelt elméleti és részben hangszeres képességeiket egyéni jelleggel alkalmazzák a
zenekari művészet területén, a zenei élet különböző intézményeiben kezdeményező szerepet
töltenek be. A végzettek alkalmasak a szakterületen folyó tudományos munkába való
bekapcsolódásra, valamint doktori képzésben történő részvételre.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a professzionális zenész szakmai tudásához tartozó általános zeneelméleti és zenetörténeti
ismeretanyagot,
- a zenekari vezénylés magas szintű manuális technikáját,
- a zenekari hangszereket,
- az emberi hangot, a hangalkotás, hangképzés elméleti és gyakorlati kérdéseit,
- a zenekari művészet történetét,
- megfelelő szinten a magasabb zenei és technikai igényű zenekari repertoárt,
- a stílusokat és a hozzájuk tartozó előadóművészeti ismereteket a zenekari művészet
különböző ágazataiban,
- a mélyebb műismerethez vezető módszereket, analitikus eszközöket,
- a zenekari műfajokat és stílusokat,
- a képzési területnek megfelelő idegen szaknyelvet.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a zenekari, oratórikus és kamaraművek, operák partituráit tisztán, formáltan a stílus és a
zeneszerző gondolkodásmódjának megfelelően betanítani, megszólaltatni,
- a zenekari és kamarazenei kultúra átvételére, őrzésére, fejlesztésére, továbbadására,
- karmesterként magasfokú technikai és zenei mércék alapján eleven fantáziával és
megjelenítő erővel széles körű repertoárt tolmácsolva érvényt adni és a nagy mesterek
műveit megszerettetni,
- a műveket önállóan értékelni, azok stiláris kompozíció technikai esztétikai kontextusában,
- zenekarokat, különböző zenei együtteseket, művelődési intézményeket a szakirányuknak
megfelelő szolgálattal alkotó módon segíteni és irányítani,
- zenei ismereteiket másokkal megosztani,
- a megszerzett tudás, képzelőerő, ízlés és technika birtokában részt venni csoportos zenei
produkciók létrehozásában,
- a zenei közélet, köztudat alakításában tevékenyen, hasznosan részt venni,
- a zeneismeretüket és –szeretetüket a vezénylés által szóban és írásban terjeszteni,
- az új irodalom megismerésére erőfeszítéseket tenni,
- a magyar kortárs zenekari művészet születő értékeinek felmutatásában aktív szerepet
vállalni,
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a zenei értékek szakmán belüli és kívüli képviseletére, fejlesztésére, tudatosítására és
megvédésére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- begyakorlott zenekar irányításának készsége,
- a zenekari vezénylés technikájának mesterfokú készsége,
- művészi érzékenység,
- kiművelt hallás,
- a zongorajáték terén komoly hangszertechnikai készség,
- az elméleti, hallási, analitikus és hangszeres/vokális tapasztalatok integrálásával
megmutatkozó mélyreható zeneértés,
- saját és mások művészi teljesítményének pontos és szakszerű megítélésére kifejlesztett
készség,
- zenei együttesek betanításának időtakarékos hatékonyságára kifejlesztett készség,
- munkájában és az ország zenekultúrájára vonatkozó minőség- és felelősségtudat.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök: 10-12 kredit
művelődési ismeretek (irodalom, verstan, művészettörténeti, stilisztikai kurzusok);
zenetörténet, népzene (szemeszter-kurzusok egy korszak, szerző, mű, műcsoport, műfaj
elmélyültebb
megismerésére);
műismeret/hangversenylátogatás
(zeneműismeret,
előadóművészeti ismeretek bővítése élő zenén keresztül).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit
zongora: repertoár-bővítés, valamint a pályához szükséges hangszeres készség magasabb fokú
fejlesztése céljából; partitúraolvasás: bonyolultabb – romantikus, XX. századi és kortárszenei
– vokális és hangszeres partitúrák átlátása, gyakorlati megismerése, és zongorán való játszása;
társas zenei gyakorlat: aktív zenei gyakorlat valamilyen hangszeres és/vagy énekes
formációban.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretei: 35-55 kredit
Vezényléstechnika (főtárgy): a vezénylés technikai ismereteinek bővítése. A tempó-, a
karakter-, dinamika- és a formálás-irányítás eszközrendszerének művészi szintű elsajátítása. A
különböző zenetörténeti korokhoz kapcsolódó műfaji és stilisztikai ismeretek alkalmazása a
vezénylés során. Felkészülés a hivatásos zenekarok vezetésére.
Zenekari vezénylés: a vezényléstechnika óráin kialakult/kialakított készségek gyakorlati
alkalmazása zenekarral történő munka során: zenei instrukciók adása, a zenekarral való
speciális kommunikáció különféle módjai.
Ensemble-vezénylés: az új társas-zenei formációk utóbbi évtizedekben kialakult speciális
formációja az ún. Ensemble-játék.
Énekkari vezénylés (oratórium): a karmester művészjelöltek gyakorlata az énekkar, valamint
az énekkar és zenekar együttes vezénylésében és irányításában. Oratóriumok, misék, passiók,
kantáták és más, jelentős vokális műfajok megszólaltatásának gyakorlata.
Korrepetíció: az énekesekkel, hangszeres szólistákkal történő próbálás.
Formatan és analízis: az alapképzésben szerzett ismeretek bővítése a nagyobb lélegzetű és
összetettebb műfajok, formák elemzése által.
Hangszerelés: az alapképzésben megszerzett ismeretek elmélyítése gyakorlati hangszerelési
feladatok által.
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Magánének: a kiművelt énekhang, a helyes technika folyamatos fejlesztése. Az egyéni- és a
különböző kórustípusokra vonatkozó kórushangképzési ismeretek bővítése. A különböző
zenetörténeti korokhoz kapcsolódó éneklési módok és stiláris ismeretek további bővítése.
Mesterkurzus: előadóművészeti/zeneelméleti tematikájú kurzusok hazai vagy külföldi
szakember irányításával.
Hangversenyezés: a hangversenyezéssel kapcsolatos előadói és szervezési tapasztalatok
megszerzése.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A felsőoktatási intézmény tantervében előírtak szerinti hangversenyezés és mesterkurzuson
való részvétel.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint zeneelmélet, zenetörténet és szolfézs ismeretkörökben.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 20
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
20. KOREOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: koreográfus (Choreography)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles koreográfus (zárójelben megjelölve a szakirányt)
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Choreographer
- választható szakirányok: klasszikus balett, néptánc, modern tánc, kortárstánc,
színházi tánc (Classical Ballet, Folkdance, Modern Dance, Contemporary Dance,
Theater Dance)
3. Képzési terület: művészet, táncművészet
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: koreográfus alapképzési szak.
4.2. A bementhez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető szak: táncművész, táncos és próbavezető alapképzési szakok, valamint a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű kortárstánc művész,
kortárstánc koreográfus, kortárstánc pedagógus, balettművész, néptánc művész, színházi tánc
művész, koreográfus, táncpedagógus alapképzési szakok.

364

5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 20-60 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-70 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A cél olyan koreográfusok képzése, akik művészi adottságaik kibontakoztatásával képesek a
táncművészetet aktívan művelni, azt személyes részvételükkel gazdagítani. Művészi és
értelmiségi felkészültségüknél fogva képesek aktív szerepet betölteni az ország táncművészeti
kultúrájában, és a magyar táncművészet értékeit nemzetközi fórumokon is reprezentálni.
Megfelelő technikai és elméleti képzettséggel rendelkezve vesznek részt az intézményekhez
kötődő, illetve a független művészeti életben. Felkészültségük alapján alkalmasak
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a magyar, az európai és a nemzetközi táncművészeti élet hagyományait és a kortárs
törekvéseket,
- professzionális koreográfus szakmai tudásához szükséges magas szintű táncművészeti
ismeretanyag elméleti, történeti, gyakorlati vonatkozásait.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a közönség számára közvetíteni a táncművészet régi és új alkotásait saját egyéniségük
gazdagításával,
- a táncművészet mindig megújuló arculatának formálására,
- saját szakmai fejlődésük érdekében az önálló tanulásra, önképzésre,
- önállóan és másokkal együttműködve szakmai kutatási tevékenység vezetésére, illetve
abban való kreatív részvételre,
- személyes koreográfusi és művészi adottságok kibontakoztatására, valamint a folyamatos
továbbfejlődésre,
- a táncművészeti alkotások megértésére és interpretációjára,
- táncművek önálló értékelésére, azok stiláris, kompozíció-technikai és esztétikai
kontextusában.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- az értékek megismerésére, feltárására, megőrzésére és másokkal történő megismertetésére
irányuló felelősségtudat,
- saját tevékenység megítélésének képessége,
- jó kooperációs, kommunikációs vezetői képességek,
- a szakiránynak megfelelő táncos formanyelv terén szerzett magas fokú technikai
képzettség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: (8-12 kredit)
tánctörténet, műelemzés (táncelemzés), zene (elmélet, történet, gyakorlat); a múlt, a jelen és a
jövő táncművészetének és társművészeteinek alkotói irányzatai, módszerei.
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8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-60 kredit
koreográfiai gyakorlat: színpadi előadás létrehozása; ismeretek valóság és mű, előadó és
közönség kapcsolatáról.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 30-70 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
A tradicionális, kortárs és kísérleti tánc- és mozdulattechnikák, különböző táncirányzatok
terén végzett koreográfusi munka táncnyelvi, szerkesztési és alkotói módszereinek ismeretei.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 10 hét, ami hivatásos együttessel vagy alkotóval,
folyamatos vagy rendszeres együttműködéssel teljesíthető.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A szakiránynak megfelelő tánctechnikák alapjául szolgáló mozgásrendszerek terén szerzett
legalább 30 kredit, valamint előadói vagy koreográfusi vagy próbavezetői gyakorlat terén
szerzett legalább 30 kredit, illetve ezekkel egyenértékű tudásszint.
21. KORTÁRSTÁNC MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: kortárstánc művész (Contemporary Dance)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles kortárstánc művész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Contemporary Dance Artist
3. Képzési terület: művészet, táncművészet
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: táncművész alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe
vehető alapképzési szakok: táncos és próbavezető, koreográfus alapképzési szakok, valamint
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti kortárstánc művész, kortárstánc
koreográfus, kortárstánc pedagógus, balettművész, néptánc művész, színházi tánc művész,
koreográfus, táncpedagógus alapképzési szakok.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 30-60 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-70 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
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6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 70 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan táncművészek képzése, akik művészi adottságaik kibontakoztatásával
képesek a táncművészetet aktívan művelni, azt személyes részvételükkel gazdagítani.
Művészi és értelmiségi felkészültségüknél fogva képesek az ország táncművészeti
kultúrájában aktív szerepet betölteni, és a magyar táncművészet értékeit nemzetközi
fórumokon is reprezentálni. Megfelelő technikai és elméleti képzettség birtokában vesznek
részt az intézményekhez kötődő, ill. a független művészeti életben. Felkészültségük alapján
alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a professzionális táncművész szakmai tudásához szükséges magas szintű táncművészeti
ismeretanyag elméleti, történeti, gyakorlati vonatkozásait,
- a magyar, az európai és a nemzetközi táncművészeti élet hagyományait és a kortárs
törekvéseket,
- a képzés folytatásához szükséges táncművészeti ismeretanyagot és annak alkotó módon
történő használatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a közönség számára interpretálni a táncművészet régi és új alkotásait saját egyéniségük
gazdagításával,
- a kortárstánc művészet mindig megújuló arculatának formálására,
- egyéni szakmai fejlődésük érdekében az önálló tanulásra, önképzésre,
- önállóan és másokkal együttműködve szakmai kutatási tevékenység vezetésére, illetve
abban való kreatív részvételre,
- a táncművészeti alkotások megértésére és interpretációjára,
- táncművek önálló értékelésére, azok stiláris, kompozíció-technikai és esztétikai
kontextusában.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek
- a kortárstánc változatos formanyelveinek terén szerzett magas fokú technikai képzettség,
- az értékek megismerésére, feltárására, megőrzésére és másokkal történő megismertetésére
irányuló felelősségtudat,
- saját tevékenység megítélésének képessége,
- jó együttműködő és kommunikációs képességek.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 8- 12 kredit
Az utolsó 100 év újító táncművészeti irányzatai és társművészetei; tánctörténet, műelemzés
(táncelemzés), zene (elmélet, történet, gyakorlat).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-60 kredit
előadóművészeti gyakorlat; ismeretek térről, időről, dinamikáról, valóság és mű, előadó és
közönség kapcsolatáról; színpadi előadás létrehozása.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 30-70 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
A táncos előadói munka egyes XX. és XXI. századi alternatíváinak beható ismerete, újító
testtechnikák, táncnyelvek, új alkotói módszerek, a tánc új helye a művészetek között.

367

-

-

-

Kortárstáncok: a kortárs technikák jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai világában
szerzett tudás gyakorlati és elméleti elmélyítése, fejlesztése, tudatosítása, valamint a
kontakt-tánc elmélyült, gyakorlati és elméleti tanulmányozása, különös tekintettel az
egyéni, páros és csoportos improvizációs gyakorlatokra.
Tradicionális tánc- és mozdulattechnikák: a XX. század újító tánckultúráit megelőző
korok mozgásrendszerei különös tekintettel a hazánkban legelterjedtebb rendszerekre. A
balett formanyelvében szerzett jártasság elméleti és gyakorlati elmélyítése, fejlesztése,
tudatosítása. A balett-terminológia magabiztos elsajátítása. A kárpát-medencei táncok
ritmus- és mozgásvilága, e szempontból válogatott motívumkincs felhasználásával.
XX. századi moderntánc rendszerei: Martha Graham, José Limón, Rudolf von Laban és
Merce Cunningham nevével fémjelzett, ezekkel párhuzamos illetve ezeken alapuló
mozgásrendszerek elmélyült megértése, esztétikai sajátosságaik tudatosítása.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 10 hét, ami hivatásos együttessel vagy alkotóval
folyamatos vagy rendszeres együttműködéssel teljesíthető.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kortárstánc technikai alapjául szolgáló mozgásrendszerek terén szerzett legalább 30 kredit,
valamint kreativitás és előadói gyakorlat terén szerzett legalább 30 kredit, illetve ezekkel
egyenértékű tudásszint.
22. KLASSZIKUS BALETTMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: klasszikus balettművész (Classical Ballet)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles klasszikusbalett művész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Classical Ballet Artist
3. Képzési terület: művészet, táncművészet
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: táncművész alapképzési szak, valamint
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti balettművész szak.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-14 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 50-70 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 4-40 kredit;
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6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához (színpadi előadás és szakdolgozat) rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan komplex művészi megnyilatkozásra képes balettművészek képzése, akik
tánctechnikai felkészültségüket megszerzett elméleti tudásukkal egységben tudják kezelni. A
balettművészek a „testükben tárolt‖ koreográfiákból alkotnak szintézist, ami a művészi
fejlődés alapját jelenti mind saját maguk számára, mind a bemutatandó művet megalkotó
koreográfus számára. A kulturális élet intézményeiben szolgáló és kezdeményező szerepet
tudnak betölteni, képviselve a táncművészet sajátos értékeit. Megfelelő felkészültséggel
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a professzionális táncművész szakmai tudásához szükséges magas szintű táncművészeti
ismeretanyag elméleti, történeti, gyakorlati vonatkozásait,
- a magasabb technikai igényű balettrepertoárt,
- a balettművészetben megjelenő különböző stílusokat s a hozzájuk kapcsolódó
előadóművészeti ismereteket,
- a magyar, az európai és a nemzetközi táncművészeti élet hagyományait és a
balettművészet kortárs törekvéseit,
- a koreográfia művészetének előadói aspektusból történő értelmezését,
- a képzés folytatásához szükséges táncművészeti ismeretanyagot és annak alkotó módon
történő használatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a balettművészet régi és új alkotásainak saját egyéniségük gazdagításával történő, a
közönség számára élményszerű interpretálására,
- a balettművészet értékeinek megőrzésére és annak élményszerű tolmácsolására, továbbá
az újító törekvésekben való részvételre,
- egyéni szakmai fejlődésük érdekében az önálló tanulásra, önképzésre,
- önállóan és másokkal együttműködve szakmai kutatási tevékenység vezetésére, illetve
abban való kreatív részvételre,
- a balettművészet iránt érdeklődő közönség, valamint az amatőr, félhivatásos és hivatásos
együttesek, továbbá táncművészeti intézmények munkájának alkotó módon történő
segítésére,
- a táncművészeti alkotások megértésére és interpretációjára,
- további repertoár elsajátítására,
- táncművek önálló értékelésére, azok stiláris, kompozíció-technikai és esztétikai
kontextusában.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- mesterfokú tánctechnika, előadói biztonság elsősorban a klasszikus balett táncnyelvén,
- együttműködési készség (mind tánckarban, mind pas de deux feladatokban),
- a rendezői koreográfiához alkalmazkodó, de önálló koncepció kialakítására is képes
szerepformálási készség,
- készség a saját és mások művészi teljesítményének megítélésére,
- a saját működési területre és az ország egész tánckultúrájára vonatkozó felelősségérzet.
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 10-14 kredit
a gyakorlati tudás elméleti feldolgozásához szükséges technikai és reflektív-elemző
tantárgyak (kutatásmódszertan, táncesztétika, a színház művészete).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 50-70 kredit
előadóművészi gyakorlat; a balettrepertoár – személyre szabott – gyakorlati és elméleti
feldolgozása; a táncművészi életpályához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek
(egészségtan, kondicionálás, rehabilitáció).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek 4-40 kredit:
az előadóművészi gyakorlathoz kapcsolódó, azt kiegészítő ismeretek: műelemzés,
szerepelemzés, balettzene, színpadismeret, továbbá a tánc- (és ezen belül a balett)művészet
elhelyezése a nemzetközi művészeti életben,
a balettművészet formanyelvét használó kortárs alkotók és alkotások ismerete;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat személyre szabott szakmai-színpadi gyakorlat 28 kredit értékben.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele a 4. pont szerinti alapfokozat vagy főiskolai szintű
végzettség birtokában megszerzett legalább három éves professzionális balettművészi
színpadi gyakorlat.
23. NÉPTÁNCMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: néptáncművész (Hungarian Folk Dance)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles néptáncművész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Hungarian Folk Dance Artist
3. Képzési terület: művészet, táncművészet
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: táncművész alapképzési szak, valamint
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti néptánc – színházi táncművész szak.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
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6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-14 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-80 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 4-40 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához (színpadi előadás és szakdolgozat) rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan komplex művészi megnyilatkozásra képes néptáncművészek képzése,
akik tánctechnikai felkészültségüket megszerzett elméleti tudásukkal egységben tudják
kezelni. A néptáncművészek a tánc mellett komoly énektudással, népzenei és néprajzi
ismeretekkel is rendelkeznek. Együttesi tagként és szólóművészként a magyar és az
egyetemes tánckultúrát szolgálják és terjesztik. Felkészültségük alapján alkalmasak
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a professzionális táncművész szakmai tudásához szükséges magas szintű táncművészeti
ismeretanyag elméleti, történeti és gyakorlati vonatkozásait,
- a magasabb technikai igényű néptáncrepertoárt,
- a néptánc különböző stílusait és a hozzájuk tartozó előadóművészeti ismereteket,
- a magyar, az európai és a nemzetközi táncművészeti élet néptáncra vonatkozó
hagyományait és a kortárs törekvéseket,
- a koreográfia művészetének előadói aspektusból történő értelmezését,
- a képzés folytatásához szükséges táncművészeti ismeretanyagot és annak alkotó módon
történő használatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a néptáncművészet régi és új alkotásait saját egyéniségük gazdagításával, együttesi
együttműködéssel történő, a közönség számára élményszerű interpretálására,
- a néptáncművészet és ezzel együtt a népzene, a népszokások, az öltözködési
hagyományok stb. értékeinek megőrzésére és azok alkotó módon történő továbbvitelére,
- egyéni szakmai fejlődésük érdekében az önálló tanulásra, önképzésre,
- önállóan és másokkal együttműködve szakmai kutatási tevékenység vezetésére, illetve
abban való kreatív részvételre,
- további repertoár elsajátítására,
- a néptáncművészet iránt érdeklődő közönség, valamint az amatőr, félhivatásos és
hivatásos együttesek, továbbá táncművészeti intézmények munkájának alkotó módon
történő segítésére,
- a táncművészeti alkotások megértésére és interpretációjára,
- táncművek önálló értékelésére, azok stiláris, kompozíció-technikai és esztétikai
kontextusában,
- a kulturális élet intézményeiben szolgáló és kezdeményező szerep betöltésére, képviselve
a táncművészet sajátos értékeit,
- a néptáncművészetet a kapcsolódó népzenei, néprajzi közeggel együtt alkotó módon
éltetni, bemutatni és megszerettetni.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- mesterfokú tánctechnika, előadói biztonság, elsősorban a magyar néptánc táncnyelvében,
- együttműködési készség a közvetlen partnerrel és a teljes együttessel,
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a rendezői koreográfiához alkalmazkodó, de önálló koncepció kialakítására is képes
szerepformálási készség,
készség a saját és mások művészi teljesítményének megítélésére,
saját működési területére és az ország egész tánckultúrájára vonatkozó felelősségérzet.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz
szükséges alapozó ismeretkörök: 10-14 kredit
a gyakorlati tudás elméleti feldolgozásához szükséges technikai és reflektív-elemző tárgyak
(kutatásmódszertan, táncesztétika, a színház művészete).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 60-80 kredit
előadóművészi gyakorlat; a néptáncreperoár – személyre szabott – gyakorlati és elméleti
feldolgozása; a táncművészi életpályához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek
(egészségtan, kondicionálás, rehabilitáció).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek 4-40 kredit:
az előadóművészi gyakorlathoz kapcsolódó, azt kiegészítő ismeretek: népszokások,
népviselet, népzene, táncjelírás, néprajzi ismeretek, a néptáncművészet hagyományőrző és
kortárs színpadi jelenlétének ismerete, nemzetközi kitekintésben is;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat személyre szabott szakmai-színpadi gyakorlat 28 kredit értékben.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele a 4. pont szerinti alapfokozat vagy főiskolai szintű
végzettség birtokában megszerzett legalább három éves professzionális néptáncművészi
színpadi gyakorlat.
24. LÁTVÁNYTERVEZŐ MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: látványtervező művész (Production Design)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles látványtervező művész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Production Designer
- választható szakirányok: színházi látványtervező, mozgókép látványtervező
(Production Designer for Theatre Arts, for Motion Picture Arts)
3. Képzési terület: művészet
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az alkalmazott látványtervezés, az
animáció alapképzési szakok, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi CXXX. törvény
szerinti főiskolai szintű látványtervező szak.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető
alapképzési szakok: a mozgókép és az építőművészet alapképzési szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12-28 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 22-38 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit;
6.4. A kötelezően választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 12 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan művészeti szakemberek képzése, akik a látványtervezői tudás fogalmi és
gyakorlati ismeretei és megfelelő tervezői készségek birtokában alkalmasak a magyar és az
egyetemes vizuális színházi és mozgófilmes kultúra szolgálatára és terjesztésére.
Szakismereteikkel a színház- és filmművészet többi ágának is segítségére tudnak lenni. A
látványtervezés funkcionális, művészi és közéleti (társadalomtudományi, kultúrantropológiai,
szociológiai) problematikájában képesek mérvadó vélemény kialakítására, és a
látványtervezés különböző szakterületein kezdeményező, vezető tervezői, illetve művészeti
műhelyt vezető szerep betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében
történő folytatására.
a) a mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a látványtervező szakmai tudásához tartozó elméleti, történeti és fogalmi ismeretanyagot,
- a megfelelő művészettörténeti, művészetelméleti és kultúrantropológiai ismereteket,
- a látvány történetét és stílustörténetét,
- a látvány és a színház, valamint a mozgókép kapcsolatát,
- a speciális vizuális alkotótechnikákat,
- a speciális tervezői programokat (szoftvereket) és a digitális technikákat,
- a tér- és perspektívaelméleteket,
- a színházat, mint művészeti intézményt,
- a színház működésének jogszabályi kereteit,
- a filmes produkciók felépítésének, működésének, szervezetének filmtörvényi kereteit;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a látványtervezés szakmai követelményeinek különféle környezetben és mozgóképes
műfajban való alkalmazására,
- a színházi alkotás során a rendező-dramaturg-jelmeztervező-látványtervező alkotói körben
történő együttműködésre,
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a mozgóképi alkotás során a rendező-operatőr-látványtervező alkotói körben történő
együttműködésre,
magas művészi értékű teljesítmény nyújtására,
a színházművészeti és filmművészeti alkotások látvány szempontú önálló értékelésére,
azok stiláris, kompozíció-technikai, esztétikai kontextusában,
a színház– és mozgóképművészethez kapcsolódó interaktív művek létrehozásában való
közreműködésre,
művészeti ismereteiket másokkal megosztani,
a megszerzett tudás, képzelőerő, ízlés és technika birtokában részt venni új művek
létrehozásában,
a művészeti közélet, köztudat alakításában tevékenyen részt venni,
a szakmai utánpótlás minőségét példájukkal és együttműködésükkel biztosítani,
művészeti ismeretüket szóban és írásban terjeszteni,
vezető tervezőként a látványtervezői csapat (art department) irányítására;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a szakiránynak megfelelő műfajban (színházi és/vagy mozgóképes) való jártasság,
- tér- és formaérzék,
- sokoldalú stílusismeret,
- vizuális, elméleti, analitikai és gyakorlati (képzőművészeti) tapasztalatok integrálásával
működő alkotókészség,
- saját és mások művészi teljesítményének pontos és szakszerű megítélésére vonatkozó
készség,
- saját működési területre és a társadalom vizuális kultúrájára vonatkozó minőség– és
felelősségtudat.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 12-28 kredit
a látványtervezés története, művészettörténet, kultúra és civilizációtörténet, társművészetek
története, építészettörténet, látványelemzés.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 22-38 kredit
színházi és mozgóképes alkotások létrehozásának folyamata, interakció a látványtervezésben,
tárgy és térábrázolás hagyományos és digitális módszerei, látványtervezés elmélet, anyag és
szerkezeti ismeretek, látványtervezés gyakorlat.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-70 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 40-60 kredit
választható szakirányok:
– színházi látványtervező
dramaturgia, drámatörténet, színházépítészet – színpadtechnika elmélet, színpadtechnika
gyakorlat, világítástechnika, világítástervezés, számítógépes tervezés, kommunikációs
gyakorlat, színházi látványtervezés gyakorlat, színházi gazdasági, menedzsment ismeretek,
szakmai gyakorlat (külső), színházi látványtervezői zárógyakorlat;
– mozgókép látványtervező
filmdramaturgia és forgatókönyv ismeretek, remake-elmélet és gyakorlat, helyszínek
differenciált használata, TV-játék gyakorlat, virtuális tér tervezése, számítógépes tervezés,
kommunikációs gyakorlat, látványtervezés gyakorlat, szakmai gyakorlat (külső), mozgókép
menedzsment és jog, mozgókép látványtervezői zárógyakorlat;
diplomamunka: 10 kredit.

374

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat hazai filmforgatásokon vagy tv-stúdiókban vagy egy színházi
produkcióban végzett minimum hathetes szakmai munka.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: szabadkézi rajz, műszaki
alapismeretek, műszaki ábrázolás, filmtörténet, színháztörténet, dramaturgia, kultúrtörténet,
mozgóképtechnika-elmélet, kompozíció, dramaturgia, operatőri ismeretek, filmtechnikai
ismeretek, képelemzés, írásgyakorlat.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökből legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
25. ÉPÍTŐMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN
KÉPZÉS
1. A mesterképzési szak megnevezése: építőművész (Architectural Design)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles építész tervező művész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Architectural Designer
3. Képzési terület: művészet
4. Képzési idő félévekben: 10 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit
5.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit;
5.2. Szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 105-155 kredit;
5.3. Differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető kreditek száma a diplomamunkával
együtt: 90-120 kredit;
5.4. Szabadon választható tárgyakhoz rendelhető kreditek száma: 15 kredit;
5.5. A diplomamunkához rendelhető kredit érték: 30 kredit;
5.6. Gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan építész tervező művészek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában
képesek magas művészi színvonalon és komplex műszaki szemlélettel, felelősen és
elhivatottan ellátni az épített környezet alakításának építészeti feladatát az új épület és
környezete (beleértve a műemléki környezetet is), az épületbelső kialakítás- és az épület-
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felújítás- tervezésének feladatköreiben. A képzés célja továbbá olyan művészi alkotások
létrehozására képes szakemberek nevelése, akik művészeti, tudományos és mesterségbeli
ismereteik révén, valamint az alkotó ember kulturális küldetését vállalva, képesek értéket
teremtő, közvetítő és védő szerepre. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik
doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a magyar és egyetemes építészettörténeti és építészeti elméleteket, illetve a kapcsolódó
művészeteket, tudományokat és technológiákat,
- az építészeti tervezés minőségét befolyásoló képzőművészet, az építészeti rajz, a képi- és
modellprezentációk klasszikus és mai ábrázolási módszereit,
- a művészeti területen a forma, a tartalom és szerkezet egységének, a tömegek és arányok
megfelelő megválasztását,
- a mérnöki tudományok területén az alapvető konstrukciók méretezésének, az
épületszerkezetek korrekt kialakításának és az anyagok helyes kiválasztásának elveit és
gyakorlatát,
- az ember és épület, valamint az épület és a környezet közötti kapcsolatokat,
- a terekkel, épületekkel kapcsolatos valós emberi elvárásokat és társadalmi szükségleteket,
- a különböző térábrázolási módszerek történetének elméletét és gyakorlatát,
- az építészeti terek és formák megfelelő kialakításának, a lépték helyes megválasztásának
módszereit,
- a különböző technikákkal, anyagokkal és színekkel elérhető hatásokat,
- a szabadkézi és számítógépes építészeti ábrázolási technikákat,
- a fenntartható, környezetbarát technológiákat,
- a hagyományos és korszerű szerkezetek, építéstechnológiák, az épület kivitelezésében
előforduló építészeti problémák megoldásának elveit és módszereit,
- a tervezési feladatok megoldásához szükséges írásos dokumentációk elkészítési módjait,
- a vonatkozó jogszabályokat, az építési előírásokat, a hatósági eljárásokat,
- a terület- és településrendezés tervezési folyamatát,
- a minőségügy, a munkavédelem, az építészeti menedzsment, a műszaki, valamint a
gazdasági és jogi szabályozás és a építészetika alaptételeit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a humán, a környezetvédelmi, az esztétikai és a műszaki követelményeket is kielégítő
építészeti tervek elkészítésére,
- a tervezési munkához szükséges képességek birtokában épülettervezési, településtervezési
és műemlékvédelmi feladatok elvégzésére,
- a tradicionális ábrázolási készség, építészeti rajz, modellezés, valamint a legújabb
technika alkalmazása, látványtervek, animációk, számítógépes prezentációk formájában
munkájuk bemutatására,
- jó kommunikációs készség birtokában munkájuk ismertetésére,
- eszmei tartalmak építészeti formában történő megjelenítésére,
- új technológiák, szerkezetek, termékek alkalmazására, bevezetésére,
- az épített környezethez fűződő valós emberi, társadalmi elvárások, illetve használói
igények megértésére és azokat figyelembe vevő tervezői munkavégzésre.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- esztétikai érzék és szuverén látásmód,
- kreativitás, rugalmasság, alkotókészség,
- jó kézügyesség, rajzi és mintázási készség,
- probléma felismerő és megoldó készség,
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intuíció és módszeresség,
kifinomult arányérzék és térlátás,
önálló ítélőképesség,
jó kommunikációs készség,
információ feldolgozási képesség,
elkötelezettség és igény a minőségi alkotó munkára,
környezettel, emberi problémákkal, helyzetekkel szembeni érzékenység,
kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és
elhivatottság,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. Alapozó ismeretek: (40-60 kredit
természettudományi, gazdasági és társadalmi ismeretek: matematika, ábrázoló geometria,
közgazdaságtan, építészeti menedzsment, jogi ismeretek;
művészeti alapismeretek: képzőművészeti alapismeretek, tér és tárgyábrázolás,
művészettörténet;
7.2 Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 105-155 kredit
tervezési és művészeti ismeretek: szín- és fényelmélet, építészeti tervezés, komplex tervezés,
építészettörténet, építészetelmélet, építőművészet, építészeti rajz, művészeti rajz, képző- és
iparművészet;
műszaki ismeretek: építészeti alapismeretek, anyagismeret, mechanika, épületszerkezettan,
műemlékvédelem, épületszerkezetek tervezése, szerkezettervezés, épületgépészet;
7.3. Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 90-120 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
művészeti stúdiumokon: plasztika, festészet, építészeti grafika, iparművészeti gyakorlat,
építészeti tér és plasztika,
elméleti stúdiumokon: társadalomelmélet, esztétika, prezentációs technikák,
tervezési stúdiumokon: környezettervezés, épület- és belsőépítész tervezési gyakorlatok,
számítógéppel segített tervezés, építészeti modellezés, formatervezés;
diplomamunka: 30 kredit.
8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat külső helyszínen, összesen 12 hetes, a felsőoktatási intézmény tanterve
által meghatározott gyakorlat, amely 4 részből áll. Ezek: a rajz készséget fejlesztő 1 hetes
alkotótábor, az 1 hetes tervező alkotótábor, a 2 hetes közigazgatási gyakorlat és a 8 hetes
tervezőirodai gyakorlat.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú, (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
26. FILM- ÉS TELEVÍZIÓ PRODUCER MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: film- és televízió producer (Fim and Television
Production)
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2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles film- és televízió producer
- szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Film and Television Producer
3. Képzési terület: művészet/ film- és videóművészet
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a gyártásszervező alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a mozgókép és a televíziós műsorkészítő alapképzési szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kredit átviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 24-34 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 48-72 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-12 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kredit érték: 10 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése a mozgóképipar számára, akik megfelelő tehetség,
szakmai tudás és általános tájékozottság birtokában elfogadott és méltó partnerei az
alkotóknak, a filmgyártás résztvevőinek, valamint azoknak, akik hazai és nemzetközi
viszonylatban a szakmával kapcsolatba kerülnek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés
keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a film- és televíziós termékek produceri feladatait, azok szakmai tudásához tartozó
általános (elméleti, történeti, fogalmi) ismeretanyagot,
- a megfelelő művészettörténeti és művészetelméleti, kultúrantropológiai ismereteket,
- a producer szakma etikáját,
- a mozgókép történetét, formáit, típusait és stílusait, a látvány és a színház történetéhez
fűződő kapcsolatát,
- a vizuális alkotótechnikákat,
- a televíziós produkciók hierarchiájának, működésének, szervezetének törvényi kereteit,
- a filmtörvény és a médiatörvény hatályos rendelkezéseit,
- a speciális kommunikációs technikákat nemzetközi és hazai viszonylatokban,
- a magyar és a nemzetközi produkciók létrehozásának, elkészítésének és forgalmazásának
alapfeltételeit és lehetőségeit,
- a magyar és a nemzetközi finanszírozási lehetőségek alapfeltételeit,
- a gazdasági, a közgazdasági és a pénzügytechnikai módokat és lehetőségeket.
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- eldönteni egy ötletről, egy irodalmi műről, novelláról vagy szociológiai, társadalmi
látleletről, hogy érdemes-e belőle mozgóképes megfogalmazást készíteni,
- dokumentumfilm vagy fikciós alkotás megvalósítását látni az ötletben,
- meghatározni az elkészült mű célközönségét,
- kiválasztani és alkalmazni a forgalmazási és marketing struktúrát,
- felmérni a készítendő alkotás költségeit, megszervezni hazai vagy nemzetközi
viszonylatban a szükséges jogi, finanszírozási és gazdasági hátteret,
- művészi vagy dramaturgiai vonatkozásban alkotó módon hozzájárulni a mű
elkészüléséhez,
- a produkció üzemszerű működtetéshez szükséges irányítói és döntési feladatok ellátására,
- képviselni az elkészült művet valamennyi megjelenési formájában, a média minden
területén.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a producer szakmai közegben megfelelő fellépés, jártasság,
- képesség a mozgóképkészítő csoport kommunikációs és gazdasági irányítására,
- biztos etikai érzék,
- sokoldalú szakmai stílusérzék,
- saját és mások művészi teljesítményének pontos és szakszerű megítélésére kifejlesztett
készség,
- kritikai attitűd,
- saját működési területre és a társadalompolitikai kultúrára vonatkozó minőség- és
felelősségtudat.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 24-34 kredit
művészettörténet: a filmkészítés és a kortárs művészeti jelenségek interdiszciplináris
horizontja,
dramaturgia: a történetmesélés képességgé formálása, a szinopszis-, a treatment- és
forgatókönyv-olvasás segítségével,
rendezéselmélet: a mozgókép kompozíciós elmélete és hatásmechanizmusa analitikus
elemzéssel,
szociológia: a média területén jelentkező mikro és a makro megközelítések eltérő
szemléletmódjai, elemzései,
irodalom: a történetmesélés, a leírás, a dialógustechnikák korszakfüggő jelenségei, elemzése,
filmtörténet: rendezői életművek, műfajok és műfaji filmek, a modern és posztmodern film
irányzatai.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 48-72 kredit
médiajog: a mozgóképtörvény, a szerzői jogi és médiajogi ismeretek, szerződéses
konstrukciók, hatályos bírósági gyakorlat, nemzetközi kitekintés,
filmforgalmazás: az új média forgalmazásban való megjelenése, elemzése, marketingelmélet,
a magyar és a nemzetközi forgalmazási módok és kereskedelmi struktúrák kialakítása,
elemzése,
reklámfilm ismeretek: a reklámfilm struktúrája, működése, formanyelve.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 20-22 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 10-12 kredit
nemzetközi pályázati rendszerek: koprodukció, a filmtervek finanszírozására kiírt pályázatok,
a támogatási rendszerek lehetőségei,
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rendezői és operatőri ismeretek: a filmkészítés alkotói-gyakorlati megvalósítása;
diplomamunka: 10 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat hazai filmforgatásokon, a magyarországi televíziózás meghatározó
szerkesztőségeiben vagy színházi produkcióban végzett legalább négy hetes szakmai munka.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy, az alapképzési fokozat megszerzéséhez
szükséges nyelvvizsga nyelvétől eltérő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: dramaturgia, filmtörténet, művészettörténet,
irodalom- és kultúratörténet, médiajog, filmforgalmazás, marketingelmélet, nemzetközi
pályázati rendszerek, koprodukció, rendezői és operatőri ismeretek.
A mesterképzésbe való belépés feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökben legalább
30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
27. TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: televíziós műsorkészítő művész (Television
Production Arts)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles televíziós műsorkészítő művész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Television Production Arts
3. Képzési terület: művészet/ film- és videóművészet
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a televíziós műsorkészítő
alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a mozgókép, a kameraman és a gyártásszervező alapképzési
szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
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5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-14 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-51 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan televíziós szakemberek képzése, akik a műsorkészítés teljes szakmai
folyamatának ismeretében képesek produkciók létrehozására, valamint kreatív, aktív és
irányítói feladatok ellátására. A végzettek tevékeny részesei a korszerű televíziózás alapjainak
letételében, és a magyar televíziózás hiteles, emblematikus szereplői lehetnek. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a televíziós műsorkészítés szakmai tudásához tartozó általános (elméleti, történeti,
fogalmi) ismeretanyagot,
- a megfelelő művészettörténeti, művészetelméleti és kultúrantropológiai ismereteket,
- a televíziós újságírás etikáját,
- a televíziózás történetét, stílusait, a látvány és a színház, valamint a mozgókép
kapcsolatát,
- a speciális kommunikációs és vizuális alkotótechnikákat,
- a televíziós produkciók hierarchiájának, működésének és szervezetének törvényi kereteit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- televíziós hír-, magazin- vagy showműsor készítésére az ötlettől a megvalósításig,
- bármilyen élő vagy rögzített televíziós műsor műsorvezetői, riporteri, szerkesztői és
rendezői feladatainak ellátására,
- televíziós szerkesztőségek irányítására,
- egyszemélyes stábként tudósítani a világ bármely pontjáról a megfelelő technikai
szükségletek igénybevételével,
- a nem-fikciós műfajok művelésén túl fikciós televíziós műsorrészek előállítására,
megalkotására,
- tartalomközvetítésre,
- a befogadó közönség és a műsorkészítő felelősségének mérlegelésére,
- mérvadó, hiteles forrásai lenni a közéletnek,
- tényfeltáró munka végzésére,
- a televíziózás bármely szegmensével összefüggő munkakör betöltésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a televíziós újságírásnak megfelelő jártasság,
- képesség a műsorkészítői csapat irányítására,
- biztos etikai és sokoldalú szakmai stílusismeret,
- saját és mások művészi teljesítményének pontos és szakszerű megítélésére kifejlesztett
készség,
- saját működési területére és a társadalom politikai kultúrájára vonatkozó minőség- és
felelősségtudat.
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 10-14 kredit
a) invesztigatív újságírás: a tényfeltáró/oknyomozó újságírás története, eszközei, szerepe,
jelentősége és lehetőségei a magyar közéletben,
b) nemzetközi jogi ismeretek: a jog mint eszköz használata elsősorban a közjog és a médiajog
világában,
c) sajtóetika: a hitelesség, a felelősség, a normarendszer ismeretkörei a televíziós
műsorkészítésben.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25-35 kredit
médiamarketing: integrált kommunikációs megoldások tanulása a média és a marketing
eszközeinek együttes használatával, üzenetközvetítés, imidzs- és márkaépítés,
tehetségmenedzsment,
médiadizájn: interdiszciplináris tervezés és művészeti formák, arculatépítés, a televíziós
műsorok látványvilága,
média és hatalom: a negyedik hatalmi ág kialakulásának története, változása, szerepe, a
politikai kommunikáció és a média eszközeinek kölcsönhatása,
animáció és digitális technika: a kutatás-fejlesztés a műsorkészítésben, a technológiai tartalom
szolgálatában.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 65-71 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 45-51 kredit
hírműsorkészítés: műfajismeret, eszközök, módszerek elsajátítása a gyakorlatban önálló
hírműsor készítése során,
magazinműsor-készítés: műfajismeret, eszközök, módszerek elsajátítása a gyakorlatban
önálló magazinműsor készítése során,
showműsorkészítés: műfajismeret, eszközök, módszerek elsajátítása a gyakorlatban önálló
showműsor készítése során,
a műfaji határok összemosódása,
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat hazai filmforgatásokon, a magyarországi televíziózás meghatározó
szerkesztőségeiben vagy színházi produkcióban végzett legalább négy hetes szakmai munka.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy, az alapképzési fokozat megszerzéséhez
szükséges nyelvvizsga nyelvétől eltérő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: újságírás, politológia, művészettörténet,
irodalom- és kultúrtörténet, médiamarketing, médiatudomány, filmtörténet, produceri
alapismeretek.
A mesterképzésbe való belépés feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökben legalább
30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
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28. KERÁMIATERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: kerámiatervezés (Ceramics Design)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles kerámiatervező művész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Ceramics Designer
3. Képzési terület: művészeti képzési terület, iparművészeti képzési ág
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az iparművészet képzési ágon a
kerámiatervezés alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a művészeti képzési terület képzőművészeti, iparművészeti,
valamint a művészetközvetítés képzési terület alapképzési szakjai.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó, illetve a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 44-70 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 65%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű kulturális és szakelméleti,
korszerű technológiai és mesterségbeli, művészetelméleti és tudományos ismereteik alapján
képesek megoldani a kerámiaművészet szakterületén felmerülő kézműves és ipari tervezésű,
illetve megvalósítású művészi feladatokat. További cél, hogy a szakképzettséget szerzett
hallgatók a munkaerő-piacon közvetlenül is hasznosítható ismereteik és készségeik
birtokában képesek legyenek egyedi, újszerű, eredeti, kis- és nagyszériás művészi tárgyak
tervezésére, megvalósítására, és felkészültségük birtokában a művészet területén a
piacgazdaság kihívásait rugalmasan tudják kezelni. Tervező munkájukat önállóan, de más
hazai és nemzetközi szakemberekkel együttműködve csoportmunkában is képesek legyenek
végezni, valamint felelősséget érezzenek a vizuális és különösen a tárgyi kultúra értékeinek
védelmére, a tárgykultúra fejlesztésére a környezet megóvásának figyelembe vételével.
Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a kerámiaművészet szakterületi ismereteit,
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a művészeti, szakmai problémák ipari, gazdasági, kulturális és társadalmi elemzéséhez
szükséges módszereket,
a problémák összefüggésekben való értelmezésére szolgáló módszereket, a
problémamegoldás technikát, és az alkalmazási területeit,
a kerámiaművészet területei mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához
szükséges információk beszerzésének eljárásait,
a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát a kerámiaművészet
szakterületein az alkotások, termékek elemzésében és értékelésében,
a design különböző elméleteiben való eligazodás és önálló elméleti munka
követelményeit,
más művészeti területek műfaji sajátosságait.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a tervezési témák és feladatok tárgyi világ rendszerének összefüggésében történő
értelmezésére,
- az elméleti és gyakorlati megoldások önállóan megfogalmazására,
- a szakmai problémák megoldásához szükséges tervezői lépések meghatározására,
- újszerű, eredeti, akár szokatlan megoldások keresésére,
- kerámiatervek készítésére,
- terveik szakmailag magas szintű és önálló megvalósítására, illetve a kivitelezés
irányítására,
- terveik magas szintű vizuális és verbális prezentációjára és kommunikációjára,
- olyan csoportmunkára, melyben egyéni vagy közösségi célok valósulnak meg.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a kerámiaművészet szakterületein az alkotások, termékek elemzésére és értékelésére,
valamint a design különböző elméleteiben való eligazodásra és önálló elméleti munkára
való készség,
- együttműködési készség,
- probléma felismerő és -megoldó készség,
- a kezdeményezés és személyes felelősség gyakorlása,
- döntéshozatali készség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- saját tevékenységük kritikus értékelésének képessége, valamint értékek kialakítására és
megtartására törekvő céltudatos magatartás,
- jó kommunikációs készség,
- prezentációs készség,
- etikai érzék,
- olyan felismerő képesség, mely által a lokális és nemzetközi kultúra szövedékét egyéni,
művészi értékekkel képesek gazdagítani.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 8-12 kredit
művészetpszichológia, tervezési alapismeretek, terméktervezés.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit
általános művészeti modul: vizuális kommunikáció, kulturális antropológia,
művészetszociológia,
szakmai modul: terméktervezés, kerámia technikák, kortárs kerámiaművészet.
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8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 64-90 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 44-70 kredit
- tervezési, szakági és szakelméleti ismeretek: terméktervezés, stúdiókerámia,
szilikátplasztika, team munka, sokszorosító eljárások, laborgyakorlat, kerámia technikák,
prezentációs ismeretek (30-40 kredit),
- általános elméleti ismeretek: design elméletek, társadalom- és gazdaságtudományi
ismeretek (4-8 kredit),
- további szabadon választható szakmai ismeretek: stúdió porcelán, nyílt lángú égetések,
rajzi-vagy plasztikai műterem (8-12 kredit),
- szakmai gyakorlat (2-10 kredit),
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a hallgatók által külső helyszínen (üzemekben, gyárakban, tervező
intézetekben, nemzetközi kerámia stúdiókban) végzett gyakorlat, melynek időtartama 2-3 hét.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási
törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a
következő ismeretkörökből: rajz, mintázás, kerámia technológia, tervezési gyakorlatok.
A mesterképzésbe való belépés feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökben legalább
30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
29. ANIMÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: animáció (Animation Design)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles animációs tervezőművész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Animation Designer
3. Képzési terület: művészeti képzési terület, film- és videóművészet képzési ág
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az animáció alapképzési szak.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
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5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 4-16 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 16-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 54-80 kredit;
6.4. A kötelezően választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek
az animáció hagyományos ágazataiban (médiában, a kreatív, szórakoztató- és a filmipar
trükkigényeit kiszolgáló animációs megoldások területén, valamint tudományos kutatások
szimulációs, a valóságot imitáló mozgóképes alkalmazások megoldásában, természeti
folyamatok valósághű ábrázolásának fejlesztésében) animációs projektek kidolgozására,
koncepciók kialakítására, prezentációjára. A végzettek alkalmasak a kreatív folyamatok
meghatározására az előkészítés, a gyártás és az utómunkálatok során, a résztvevők
munkájának koordinációjára és vezetésére, továbbá a produkciók önálló kivitelezésére vagy a
kivitelezéshez szükséges alkotók (figuratervezők, animátorok, látványtervezők stb.)
kiválasztására, a részt vevő alkotók és szakemberek csoportokba szervezésével stábok
felállítására és a munka irányítására. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik
doktori képzésben történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
az animációs filmalkotói tevékenység elméleti és gyakorlati ismereteit,
a mozgóképes tartalmak dramaturgiai összefüggéseit, szabályrendszerét,
a különböző médiafelületek sajátosságainak integrálását az alkotói folyamatokba,
a produkciók felépítésének gazdasági, társadalmi és piaci szempontú tervezését,
az animációs filmkészítés munkafolyamatait (előkészítés, gyártás és utómunkálatok),
a hangtervezés gyakorlati feladatainak megoldásához szükséges ismereteket,
a látványvilág fejlesztésének technikáit,
a különböző animációs technikákat,
a forgatókönyvíráshoz, történetek fejlesztéséhez szükséges ismereteket,
a karakterek fejlesztéséhez szükséges vizuális és dramaturgiai ismereteket,
a színészek, szereplők vezetéséhez, instruálásához szükséges ismereteket,
a gazdasági, produceri, gyártási ismereteket,
a projektmenedzsmentet,
a filmes alkotótevékenységekhez szükséges irodalmi és zenei ismeretanyagot.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
animációs tervezői képzettségüknek megfelelő alkotói, produkciókat vezető feladatok
ellátására,
filmes produkciók és a média különböző felületein megjelenő animációs alkotások
fejlesztésére,
a produkcióval kapcsolatos kreatív elképzeléseik, koncepciójuk prezentálására és
dokumentálására,
a produkciók gazdasági lehetőségeinek figyelembevételével a kreatív koncepció
alakítására,
az animációs technikák felhasználására; az aktuális médiafelület és a feladatok
specifikumai szerint azok kiválasztására és alkalmazására,
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az animáció kivitelezése során a gyártási helyzetek kialakítására,
a produkciók hatékony kivitelezésének megszervezésére, vezetésére,
figurák, karakterek tervezésére virtuális és valós környezetben egyaránt,
szinopszisok, forgatókönyvek fejlesztésére,
a produkciók számára szükséges kreatív alkotók, tervezők kiválasztására, munkájuk
vezetésére,
játékfejlesztésre, interfészek vizuális rendszereinek fejlesztésére,
tudományos kutatásokban való együttműködésre a valóságot imitáló mozgóképes
feladatok megoldása és a természeti folyamatok valósághű ábrázolásának fejlesztése
terén.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
együttműködési készség,
kommunikációs készség,
prezentációs készség,
etikai érzék,
kreativitás,
minőségtudat és minőségigény,
kritikai attitűd,
értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás,
produkciók és projektek megvalósítása során a csapatmunka irányítása,
humor,
ötletgazdagság.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 4-16 kredit
animációs tervezés, animációs kreatív gyakorlatok, jogi ismeretek, gazdasági-menedzsment és
társadalomtudományi ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 16-30 kredit
animációs film fejlesztése (kreatív folyamatok kezelése az előkészítés, a gyártás és az
utómunkálatok során), animációs alkotások gazdasági, jogi és kulturális környezete,
animációs produkciók és korszerű mediális felületek, kortárs filmművészeti ismeretek,
vizuális kommunikáció és médiaismeretek, társadalom- és gazdaságtudományi ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 74-100 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 54-80 kredit
animációs rendezői ismeretek, történetfejlesztés, forgatókönyvírás, karakterfejlesztés és ábrázolás, filmgrafika, filmes látványtervezés (figura és háttér tervezése), hang tervezése
(sound design), képes forgatókönyv fejlesztése, színészvezetés, karakterek mozgatása,
speciális látványeffektusok alkalmazása és fejlesztése, valós idejű animációk fejlesztése,
kompozitálás mestersége, produkciók számítástechnikai szükségletei (alapvető informatikai
ismeretek), forgatási-felvételi ismeretek, a filmkészítés technológiai folyamatai, digitális
eszközök és használatuk, filmdramaturgia, narratíva, filmelemzés, animációs produkciók
dokumentációja, szakmai gyakorlat;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat az animáció különböző területein működő kreatív és kivitelező
stúdiókban végzett kreatív projektek fejlesztési, gyártási, projektszervezési és irányítási
tevékenységeiből álló szakmai munka, melynek időtartama legalább 6 hét.
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10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: szabadkézi rajz, animációs technikák ismerete,
filmtörténet, animációs szaktörténet, dramaturgia, filmdramaturgia, mozgóképtechnika-elmélet,
kompozíció, operatőri ismeretek, filmtechnikai ismeretek, filmelemzés, kultúrtörténet,
írásgyakorlat.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökből legalább 30 kredittel
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
30. FOTOGRÁFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: fotográfia (Photography)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles fotográfustervező művész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Photographer
3. Képzési terület: művészeti képzési terület, iparművészeti képzési ág
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a fotográfia alapképzési szak.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 4-16 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 16-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 54-80 kredit;
6.4. A kötelezően választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik vizuális, fotóelméleti, kultúrtörténeti és
naprakész mediális ismereteik birtokában képesek egy hosszútávú művészi, alkotói és kutatói
életpálya felépítésére, a folyamatos alkotói megújulásra, megőrizve a kritikus szemléletet a
média alkalmazásának terén. A végzettek alkalmasak fotográfiai projektek kidolgozására,
tervezésére és lebonyolítására önállóan vagy társművészetek képviselőivel való
együttműködésben, továbbá a kiváló magyar hagyományok folytatására és a fotográfiai
kultúra ismertségének növelése itthon és szerte a világban. Megfelelő felkészültséggel
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
a jelenkor fotográfiai folyamatait, meghatározó személyiségeit,
a vizuális ipar struktúráját és infrastruktúráját, piaci és kulturális szegmenseit,
a vizuális kultúra – kiemelten a fotográfia és médiaművészet – általános művészettörténeti
és kultúrtörténeti ismereteit,
a kétdimenziós képi megformálások gyakorlati ismereteit,
a vizuális alapú, audiovizuális médiumok alkotói felhasználását, alakítását,
a magas szintű technológiai ismeretanyagot a fotográfiában és az egyéb vizuális
területeken,
a vizuális látványtervezési, a projekttervezési és a produkciós ismereteket,
a gazdasági, produceri, technológiai menedzsmentet, valamint a projektmenedzsmentet.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
önálló fotográfiai projektek kidolgozására, tervezésére, lebonyolítására,
klasszikus fotográfiai műfajok és új médiumok alkalmazott és autonóm használatára,
integrált fotográfiai és médiaművészeti feladatok elvégzésére,
interdiszciplináris kutatásokban való részvételre az autonóm és az alkalmazott művészi
területeken,
a szakterületeken és a társművészeteken belül, a tudomány, a gazdaság és egyéb
társadalmi területek képviselőivel együttműködve tervezőművészeti projektekben való
részvételre, illetve kutatásokra,
a szociális, gazdasági és kulturális folyamatok felismerésére és figyelembevételére,
valamint környezettudatosság elsajátítására,
csoportban való együttműködésre, illetve teamek művészeti vezetésére,
pályázatok, támogatások, megrendelések kiírására, illetve pályázati tevékenység
folytatására,
workshopok, előadások megtartására,
az állókép – mint alapvető kommunikációs médium – és az integrált vizuális csatornák
mind átfogóbb kiterjesztésére,
kapcsolattartásra a hazai, illetve nemzetközi művészeti életben, elősegítve a hazai
fotográfia és médiaterületek jobb megértését és elismerését itthon és külföldön egyaránt.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
nyitott és innovatív alkotói attitűd,
széleskörű műveltség a klasszikus és modern művészeti területeken,
együttműködési készség a társművészetek művelőivel,
két és három dimenzióban történő vizuális formálási készség,
professzionális prezentációs készség, jó interpretációs és kommunikációs készség,
etikus emberi és alkotói magatartás,
kreatív elemző- és alkotókészség,
tudatosan kialakított világnézet, szemléletmód,
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magas szintű audiovizuális kulturáltság,
problémafelismerő és -megoldó készség,
rendszerező kritikai érzék, analitikus gondolkodásmód,
elkötelezett kutatói attitűd.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 4-16 kredit
fotográfiatörténet, művészettörténet, verbális képesség és íráskészséghez tartozó ismeretek
bővítése, stilisztikai, retorikai, prezentációs ismeretek bővítése, képelmezés, önálló projekthez
tartozó kutatómunka verbális és szöveges artikulálása, jogi és gazdasági ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 16-30 kredit
összetett fotográfiai gyakorlati munka és kritikai elemzése, integrált vizuális és
médiaművészeti gyakorlati munka és kritikai elemzése, a releváns vizuális és média
ismeretkörök (analóg és digitális fotográfiai és mozgóképes elméleti és gyakorlati ismeretek,
tervezéselméleti ismeretek, kortárs hazai és külföldi fotográfiai folyamatok elméleti ismerete,
a designkultúra, a vizuális kommunikáció és mediaelméleti ismeretek, társadalom- és
gazdaságpolitikai ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 74-100 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 54-80 kredit
a vizuális kultúra kiegészítő specifikus területeinek magasszintű ismerete, további összetett
fotográfiai gyakorlatok elvégzése, elemzése, további integrált vizuális és médiaművészeti
gyakorlati feladatok elvégzése, kritikai elemzése, a releváns vizuális és média ismeretkörök
(posztprodukciós gyakorlati és elméleti ismeretek bővítése, a vizuális kultúra egyéb
területeinek elméleti ismeretinek megismerése és művelése és gyakorlati alkalmazása, kortárs
hazai és külföldi médiaművészek munkáinak elemzése, vizuális programnyelvek elsajátítása,
számítástechnika ismeretek, zene- filmművészeti ismeretek, művészet és designpszichológia,
vizuális antropológia, designszociológia, designszemiotika, designtörténet, mediatörténeti
ismeretek, szakmai gyakorlat;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat, hazai és külföldi fotográfiai vagy film produkciókban, esetleg tvstúdiókban, fotógalériákban végzett legalább 6 hetes assisztensi, produckciós, stillfotós,
szervezői, egyéb feladatokban való közreműködői tevékenységből álló szakmai munka.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: fotográfiai tervezési feladatok, fotográfiatörténeti
ismeretek, stúdió és digitális gyakorlati ismeretek, speciális fotográfiai ismeretek, vizuális
studiumok, mediatechnikai ismeretek, számítástechnikai ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökből legalább 30
kredittel rendelkezzen. A hiányzó, legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló
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képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
31. MÉDIA DESIGN MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: média design (Media Design)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles médiatervező művész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Media Designer
3. Képzési terület: művészeti képzési terület, multimédia képzési ág
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a média design alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a művészeti képzési terület, valamint a művészetközvetítés
képzési terület alapképzési szakjai.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 4 - 16 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 16 – 30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 54-80 kredit;
6.4. A kötelezően választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a megszerzett ismereteik birtokában
alkalmasak a kreatív szórakoztató- és reklámiparban, a komplex mediális környezetek
(kiállítások, prezentációk) kialakításában, az online média területén, valamint a tudományok
és az oktatás vizualizációra támaszkodó területein az előkészítés, a gyártás és az
utómunkálatok áttekintésére és irányítására. Továbbá produkciók, projektek, koncepciók
kialakítására, azok fejlesztésére, prezentálására, gyártására önállóan, illetve szakértői stáb
tagjaként, vezetőjeként. A végzettek együttműködnek a tartalomipar szereplőivel, a PR, a
reklám vagy egyéb kreatív szakmák képviselőivel, a tudományos kutatókkal és az oktatási,
illetve ismeretterjesztő tartalomgyártás más szakembereivel, a rendezvényszervezőkkel,
kiállítás-szervezőkkel, valamint az interaktív és online tartalmakat fejlesztő informatikusokkal
és informatikai cégekkel. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori
képzésben történő folytatásához.
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a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
az interaktív tartalmak dramaturgiai összefüggéseit, szabályrendszerét,
a különböző médiafelületek sajátosságainak integrálását a tervezői/alkotói folyamatokba,
a szakterület munkafolyamatait (előkészítés, gyártás és utómunkálatok),
az audiovizuális tervezés gyakorlati feladatainak megoldásához szükséges ismereteket,
a látványvilág fejlesztésének technikáit,
a különböző média tervezőművészeti alkotótevékenységekhez szükséges irodalmi és zenei
ismeretanyagot,
a két és háromdimenziós képi formálások lehetőségeit,
a média design elméletével és történetével kapcsolatos ismereteket,
a média rendszerek és azok technikai médiumainak elméletével és történetével
kapcsolatos ismereteket,
a vizuális kultúrával kapcsolatos, illetve az általános művészettörténeti és kultúrtörténeti
ismereteket,
az új média felületek és rendszerek kialakítását elősegítő innovatív kutatási módszereket,
a média nyelvezetének magas szintű, artikulált használatát,
alapvető technológiai, konstrukciós ismereteket,
gazdasági, produceri, projektmenedzselési, gyártási ismereteket.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
az új médiumok alkotó használatára,
képzettségüknek megfelelő alkotói, produkciós vezetői feladatok ellátására,
a média produkciók különböző felületein megjelenő média design alkotások fejlesztésére,
a produkcióval kapcsolatos kreatív elképzeléseik, koncepciójuk prezentálására,
dokumentálására,
a produkciók gazdasági lehetőségeinek figyelembevételével a kreatív koncepció
alakítására, vitás helyzetekben azok indoklására,
a média design technikák felhasználására és azok megválasztására és alkalmazására az
adott médiafelület és a feladatok specifikumai szerint,
szakirányú projektek kivitelezése során a gyártási helyzetek kialakítására,
a produkciók hatékony kivitelezésének megszervezésére, vezetésére,
figurák, karakterek tervezésére virtuális és valós környezetben egyaránt,
a produkciók, projektek számára szükséges kreatív alkotók, tervezők kiválasztására, azok
munkájának vezetésére,
játékfejlesztésre, interfészek vizuális rendszereinek fejlesztésére,
tudományos kutatásokban való szakirányú együttműködésre,
interdiszciplináris kutatásokban való részvételre az alkalmazott művészi területeken,
multidiszciplináris produkciók események, vizuális rendezésére, (együttműködve más
szakterületekről érkező rendezőkkel, művészekkel, szakemberekkel),
tervezőművészeti kutatásokra (a szakterületeken belül és a társművészetek a tudomány a
gazdaság és egyéb társadalmilag hasznosítható területtel együttműködve).
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
kommunikációs készség,
minőségtudat és minőségigény,
értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás,
produkciók és projektek megvalósítása során a csapatmunka irányítása,
képalkotói készség, két és három dimenzióban történő vizuális formálási készség,
professzionális prezentációs készség, jó interpretációs és kommunikációs készség,
kreatív elemző és alkotókészség,
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magas szintű audiovizuális kulturáltság,
problémafelismerő és -megoldó készség,
rendszerező kritikai érzék,
analitikus gondolkodásmód,
elkötelezett kutatói attitűd,
távlati alkotói programok,
együttműködési készség,
etikus emberi és alkotói magatartás,
határozottan kialakított világnézet, szemléletmód,
társadalmi érzékenység, környezetvédelmi tudatosság,
a megszerzett ismeretek, módszerek továbbadására való készség,
megrendelések, támogatások stb. megpályázására és elnyerésére való készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 4 – 16 kredit
komplex média design tervezés, jogi ismeretek, gazdasági-menedzsment és
társadalomtudományi ismeretek
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 16 -30 kredit
média design tervezés és kutatás: média produkció fejlesztése, előkészítése, gyártása,
utómunkálatok, a kortárs vizuális kultúra társadalmi és gazdasági környezete, korszerű
mediális felületek ismerete, a designkultúra tárgyai (művészet- és designtörténet, művészetés designfilozófia), vizuális kommunikáció és médiaismeretek, társadalom- és
gazdaságtudományi ismeretek
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 74-100 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 54 -80 kredit
média design tervezési és kutatási területei: nem-lineáris dramaturgia, információs struktúra
tervezése, info-grafika, média látványtervezés, tér- és objektum konstrukciós gyakorlatok,
hang tervezése (sound design), médiaszemélyiség-tervezés, videóművészet, speciális
látványeffektusok alkalmazása és fejlesztése. Valamint kompozitálás mestersége, interfészkutatás, szoftverművészet, új-média kutatás, interaktív alkalmazások, physical computing,
kiállítási/prezentációs design, játékfejlesztés, tudományos, társadalomtudományi, logisztikai
stb. vizualizációs modellezés, mediális narratíva, média-produkciók dokumentációja,
informatikai ismeretek, digitális eszközök és használatuk, reklámtörténet, médiaprojektek
elemzése, projektfejlesztési ismeretek, a vizuális antropológia, művészet- és designtörténet,
művészet- és designpszichológia, művészet és designszociológia, designszemiotika, szakmai
gyakorlat;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlatot a média design különböző területeit felhasználó és alakító
rendezvények, stúdiók, csatornák, hálózatok, bemutatók, kampányok keretében végzett
legalább 6 hetes kreatív tervezői, gyártási, fejlesztési valamint projektszervezési és irányítási
tevékenységből álló szakmai munka.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
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11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: vizuális stúdiumok, szoftverhasználati
ismeretek, média design tervezési ismeretek, médiaművészeti ismeretek, felvétel-technikai
ismeretek, kortárs vizuális kommunikáció szaktörténet, produkciós ismeretek, tipográfiai
ismeretek, audiovizuális mozgókép tervezési ismeretek, dramaturgia, képelemzés,
írásgyakorlat.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökből legalább
30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó, legfeljebb 30 krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
32. TERVEZŐGRAFIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: tervezőgrafika (Graphic Design)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles tervezőgrafikus művész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Graphic Designer
3. Képzési terület: művészeti képzési terület, iparművészeti képzési ág
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a tervezőgrafika alapképzési szak.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 4-16 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 16-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 54-80 kredit;
6.4. A kötelezően választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik szakmai és technológiai ismereteik
birtokában alkalmasak a kommunikáció rendszerének összefüggésében tervezési feladatot
értelmezni, kreatív és innovatív javaslatokat tenni, azokat magas szinten megtervezni.
Alkalmasak tervezőgrafikai feladatok önálló végrehajtatására és csoport irányítására. Továbbá
képesek saját tevékenységük kritikus értelmezésére és értékek kialakítására, kezdeményezésre
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és személyes felelősségük gyakorlására. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
a tervezőgrafika szakterületein szerzett ismeretanyagot, és annak rendszerezett
alkalmazását,
a gazdasági, kulturális és társadalmi jelenségek vizuális formában való megjelenítésének
módszereit és technikáit,
a tervezőgrafika területén az információtervezés, a kommunikációtervezés, a tipográfiai
kultúra, az interaktív, mozgógrafika és egyéb képalkotási módok összefüggéseit,
a kommunikáció- és az információtervezés mélyebb összefüggéseinek értelmezését,
a tervezéshez szükséges információk megszerzésének módjait,
a tervezőgrafika szakterületén a műfajok, alkotások elemzését, értékelését,
a felmerülő problémák vizuális nyelvre történő pontos lefordítását,
a kommunikáció különböző elméleteiben való eligazodás eszközeit és az önálló elméleti
munka módszereit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
tervezési témáikat, feladataikat a kommunikáció rendszerének összefüggésében
értelmezni,
elméleti és gyakorlati megoldásokat önállóan megfogalmazni,
a szakmai problémák megoldásához szükséges tervezői lépéseket meghatározni,
a felmerülő feladatokra kreatív és innovatív javaslatot tenni és ilyen jellegű terveket
készíteni,
szakmailag magas szinten önállóan megtervezni, végrehajtani a feladatokat és irányítani a
feladatmegoldó csoportokat,
terveiket magas szinten vizuálisan és verbálisan prezentálni és kommunikálni.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használata,
empátia,
szenzibilitás,
kreativitás,
kezdeményezőkészség,
személyes felelősség gyakorlása,
döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámított helyzetekben,
a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség,
együttműködési készség integrált feladatok megoldását igénylő projektekben,
kritikai attitűd,
értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 4-16 kredit
a hatékony kommunikáció vizuális stúdiumainak analízise, kutatása, tervezése a
tervezőgrafika tükrében, jogi ismeretek, gazdasági-menedzsment és társadalomtudományi
ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 16-30 kredit
projekt alapú nyomtatott és interaktív kommunikációtervezési és kutatási ismeretek, a
hatékony üzenet a tipográfia tükrében, a designkultúra tárgyai (művészet- és
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designtörténet, művészet- és designfilozófia), vizuális kommunikáció és médiaismeretek,
társadalom- és gazdaságtudományi ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 74-100 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 54-80 kredit
az olvasási szokások és a könyvkultúra kutatása, könyvtervezés, folyóirat-tervezés, az
alkalmazott illusztráció, fotográfia szerepének kutatása és tervezése a tervezőgrafikában,
marketing alapú reklámkommunikáció kutatása és tervezése, a hatékony tipográfia a
térben kutatása és tervezése, arculat és információrendszer tervezése és kutatása,
interaktív könyv és folyóirat, interaktív szakillusztráció, interfész-tervezés, webdesign,
televízió arculat, interaktív prezentáció, interaktív információs rendszer, integrált tervezés,
kiadói ismeretek, vizuális ergonómia, hangeffektek a kommunikációban,
mozgóképkultúra, fotográfiai stúdió ismeretek, programozói alapismeretek, vizuális
antropológia, művészet- és designtörténet, művészet- és designpszichológia, művészet- és
designszociológia, designszemiotika;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat hazai vagy nemzetközi grafikai stúdiókban, reklámügynökségekben,
kiadókban, kommunikációtervezést használó intézményekben végzett legalább 6 hetes
szakmai munka.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: pl. tervezőgrafikai tervezési feladatok,
grafikatörténeti ismeretek, program és digitális gyakorlati ismeretek, tipográfiai ismeretek,
nyomdatechnológiai, vizuális studiumok, mediatechnikai ismeretek, számítástechnikai ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökből legalább 30
kredittel rendelkezzen. A hiányzó legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
33. DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: divat- és textiltervezés (Fashion and Textile Design)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles divat- és textiltervező művész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Fashion and Textile Designer
- választható szakirányok: textiltervezés, divattervezés (Textile Design, Fashion
Design)

396

3. Képzési terület: művészeti képzési terület, iparművészeti képzési ág
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a textiltervezés alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a művészeti képzési terület, valamint a művészetközvetítés
képzési terület alapképzési szakjai.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 4-16 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 16-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 54-80 kredit;
6.4. A kötelezően választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerezett ismereteik birtokában
alkalmasak szakmai területükön a tervezési feladatok magas szintű megoldására, önálló
tervezőként vagy alkalmazottként a textiles kultúra színvonalának fejlesztésére,
hagyományainak megőrzésére, minőségi megújítására. A végzettek munkásságukkal
hozzájárulnak az általános tárgykultúra fejlődéséhez, a hazai művészeti élet színesebbé
tételéhez, alkotásaikkal a nemzetközi designpiacra is hatással vannak. Megfelelő
felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
a divat- és textiltervezés elméleti és gyakorlati ismereteit,
a tervezéshez és az ehhez kapcsolódó kutatáshoz szükséges, széles körben alkalmazható, a
textil szakterület specifikumaira épülő problémamegoldást,
a textiles kultúra különböző témaköreinek és sajátosságainak integrálását az alkotói
folyamatokba,
a divat- és textildesign által meghatározott terület gazdasági, társadalmi és piaci
szempontú tervezését,
a textil különböző alternatív felhasználási lehetőségeit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
kreativitásukat, alkotókészségüket az adott feladatnak megfelelően működtetni,
tehetségüket, tudásukat, kreativitásukat alkotásaikban a legmagasabb szinten
megjeleníteni,
alkotóművészként más művészeti ágak alkotóival konstruktívan együttműködni,
irányító tervezőként csoportban dolgozni, illetve azt vezetni,
önálló alkotóként a hazai, illetve nemzetközi szakmai fórumokon megfelelő színvonalú
alkotásokkal megjelenni.
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c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
multidiszciplináris gondolkodás, a rokon művészeti területek szintézisére való képesség,
problémafelismerő és megoldó készség,
idegennyelv-tudás,
jó kommunikációs készség,
prezentációs készség,
együttműködési készség,
etikai érzék,
kreativitás,
minőségtudat és minőségigény,
kritikai attitűd,
értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás,
produkciók és projektek megvalósítása során a csapatmunka irányítása,
humor,
ötletgazdagság.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 4-16 kredit
műtermi textilművészeti és -tervezési tanulmányok, jogi ismeretek, gazdaságimenedzsment és társadalomtudományi ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 16-30 kredit
divat- és textiltervezés, kutatás, műtermi stúdiumok, szakági ismeretek, a designkultúra
tárgyai (művészet- és designtörténet, művészet- és designfilozófia), vizuális
kommunikáció és médiaismeretek, társadalom- és gazdaságtudományi ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 74-100 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 54-80 kredit
– divattervezés szakirány:
divattervezés és kutatás: öltözéktervezési, kutatási ismeretek, műtermi stúdiumok, szakági
ismeretek, divat- és textiltervezés szakelméleti ismeretek: a divat- és textildesign tervezési
folyamatait segítő szakelméleti stúdiumok;
– textiltervezés szakirány:
textiltervezés és kutatás: textiltervezési, kutatási ismeretek, műtermi stúdiumok, szakági
ismeretek, textiltervezés szakelméleti ismeretek: a textildesign tervezési folyamatait segítő
szakelméleti stúdiumok;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a textil és divat hazai, illetve nemzetközi stúdióiban végzett legalább 2
hetes kreatív tervezői, gyártási, fejlesztési valamint projektszervezési és irányítási
tevékenységből álló szakmai munka.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a korábbi
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tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: művészeti és művészetközvetítői alapismeretek,
művészeti és szakelmélet, vizuális stúdiumok, tervezési és gyakorlati ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökből legalább 30
kredittel rendelkezzen. A hiányzó legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
34. ÉPÍTŐMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: építőművész (Architectural Design)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles építőművész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Architectural Designer
3. Képzési terület: művészeti képzési terület, építőművészeti képzési ág
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az építőművészet alapképzési szak.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető
alapképzési szakok az építészmérnöki alapképzési szak, az egységes osztatlan építész
mesterképzési szak, a tervező építészmérnöki mesterképzési szak, valamint a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti építészmérnöki egyetemi szintű szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1 Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 4-16 kredit
6.2 A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 16-24 kredit
6.3 A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-80 kredit
6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
6.5 A diplomamunkához rendelt kreditérték : 30 kredit
6.6 A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja az alkotó ember kulturális küldetését vállaló, értéket teremtő és közvetítő
kutató értelmiségi szakemberek képzése. A végzettek megszerzett művészeti, tudományos és
mesterségbeli ismereteik birtokában képesek az épített környezet tervezésében a művészi
igényességet igénylő feladatok megoldására. Felkészültségük alapján alkalmasak
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az építészeti tervező munkához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket,
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az építészeti terek és formák, az arányok és tömegek kezelésének módját,
az építészeti tervezéshez szükséges ismeretek rendszerezésének, az információk és új
jelenségek integrálásának módszereit,
a problémamegoldó technikákat,
az építészeti alkotómunkához elengedhetetlenül szükséges mérnöki megoldásokat, a
korszerű épületszerkezeteket, az építőanyagok tulajdonságait,
a történeti korok építési kultúráját, a hazai és az egyetemes építészettörténetet,
az építészethez kötődő társművészeteket és társtudományokat,
a különböző térábrázolási módszerek történetének elméletét és gyakorlatát,
az építészeti terek és formák megfelelő kialakításának, a lépték helyes megválasztásának
módszereit,
a különböző technikákkal, anyagokkal és színekkel elérhető hatásokat,
a szabadkézi és számítógépes építészeti ábrázolási technikákat,
a megfelelő vizuális technikákat,
a fenntartható, környezetbarát technológiákat,
a tervezési feladatok megoldásához szükséges írásos dokumentációk elkészítési módjait.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az építészet – belsőépítészet – bútortervezés hármasság komplexitásának egy feladaton
belüli alkalmazására, magas szintű szintézis létrehozására,
- rendszerszerűen és kreatívan új és összetett témakörökkel való foglalkozásra, helytálló
bírálatot vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, és az ebből adódó
következtetések levonására és közérthető bemutatására,
- a megoldandó problémák megértésére, önálló megoldására és eredeti ötletek felvetésére, a
beépítési tervtől az épülettervezésen át a belsőépítészeti részletekig,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat, mind az
építészet, mind a belsőépítészet területén,
- kreatív elképzeléseik, koncepciójuk művészi szintű prezentálására,
- az építészet belső törvényszerűségeinek mélyebb megismerésére és az önművelésre,
- a művészi tervezőmunkához szükséges alkotótársak kiválasztására, munkájuk vezetésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- etikus emberi és szakmai kiállás,
- kreativitás, nyitottság és rugalmasság,
- problémafelismerő és -megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- kifinomult arányérzék és térlátás,
- önálló ítélőképesség,
- szervező és rendszerező készség (karmesteri szerep),
- team munka irányítása,
- jó kommunikációs készség magyar és idegen nyelven,
- tanulási készség és jó memória,
- igényesség a minőségi munkára,
- gyors döntéshozó készség,
- megfelelő szintű számítógépes ismeretek.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1 Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 4-16 kredit
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tervezési alapismeretek: építészeti, belsőépítészeti tervezés, kreatív gyakorlatok,
szakelméleti alapismeretek: épület-szerkezettan, anyagtani ismeretek;
8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 16-24 kredit
tervezési és szakelméleti ismeretek: építőművészeti és belsőépítészeti tervezés és kutatás;
építőművészeti szakelméleti ismeretek: tervezés-módszertani és építészetelméleti
ismeretek;
8.3 Differenciált szakmai ismeretek: 80-110 kredit
kötelezően választható tervezési, szakelméleti és általános ismeretek: 50-80 kredit
építőművészeti tervezési és kutatási stúdiumok: építőművészeti, belsőépítészeti tervezési
és kutatási ismeretek, bútortervezési ismeretek, kísérleti műhely, kert- és
környezettervezési ismeretek;
építőművészeti szakelméleti ismeretek: szakergonómia, bútorszerkezettan, urbanisztika;
elméleti stúdiumok: művészet- és design történeti, filozófiai, vizuális kommunikációs,
társadalom- és gazdaságtudományi ismeretek;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat építész, belsőépítész tervezőirodában, műteremben végzendő, legalább 6
hetes gyakorlat.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- művészeti ábrázolási ismeretek (24 kredit): rajz, színtan, formatan, anatómia, mintázás,
- tervezési és szakelméleti ismeretek (36 kredit): építészeti, belsőépítészeti tervezés; statika,
épületszerkezettan, épületgépészet és villamosság, szaktörténet.
35. DESIGNELMÉLET MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: designelmélet (Design Theory)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles design- és művészet teoretikus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Design Theory
3. Képzési terület: művészeti képzési terület, iparművészeti képzési ág
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a design- és művészetelmélet
alapképzési szak.
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4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 4-16 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 16-24 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-80 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 20 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az elsajátított diszciplináris ismeretanyag
(filozófia, kommunikációelmélet, design- és művészettörténet, társadalomelmélet) birtokában,
továbbá a design, a média, illetve az építészet tervezési elméletének és gyakorlatának alapos
ismeretében alkalmasak e művészeti területek alkotásainak több szempontú, ugyanakkor az
interdiszciplináris szempontokat egységes kritikai szemlélettel és készségekkel megközelítő
elemzésére, interpretálására. Az elsajátított fogalomkészlet és eszköztár birtokában e területek
jelenségeinek értő befogadójává és avatott közvetítőjévé válnak. A végzettek felkészültek
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
a) a mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a design- és művészetelmélet interdiszciplináris szakterületének fogalmait,
ismeretrendszereit, diszciplináris és interdiszciplináris kutatási területeit és elemzési
módszereit,
- a designelméleti, művészetelméleti problémák megoldásának módjait, beleértve ebbe a
társtudományok diszciplináris módszereit, illetve az interdiszciplináris megközelítéseket
is,
- a design és a művészet területének alkotófolyamatait,
- a kortárs kultúra, design és művészet jelenségeit, tendenciáit
- a saját kutatásaikhoz, tudományos munkájukhoz szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat és módszereket
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a design- és művészetelmélet szakterületeinek megfelelő önálló elemző és értékelő munka
végzésére, illetve mások elemzésének, az aktuális kutatásoknak és a tudományos
eredményeknek kritikus értékelésére, önálló vélemény és álláspont kialakítására,
- a design- és művészetelmélet szakterületein a különböző módszertanok értékelésére,
önálló kritika kifejtésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- az információk kritikus, a design- és művészetelmélet szakterület interdiszciplináris
szempontjait integráló elemzésére és feldolgozására, a problémamegoldó technikák
hatékony alkalmazására,
- a design- és művészetelmélet szakterületein önálló kérdések és kutatási témák felvetésére,
- szakterületükön tudományos és művészeti diskurzusokban, vitákban való részvételre,
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szakmai és nem szakmai közönség számára szakterületük megismerési szempontjainak,
elemzési és értékelési módszereinek és eredményeinek bemutatására,
idegen nyelven és az informatika legújabb eszközeivel való hatékony kommunikációra.

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kritikai gondolkodásra és elemzésre való képesség,
- önálló döntéshozatalra való képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
- minőségtudat, minőségigény, elkötelezettség és sikerorientáltság,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás,
- kezdeményezőkészség,
- kreativitás,
- együttműködési készség, rugalmasság,
- hatékonyságra való törekvés,
- rendszerszemlélet,
- önálló tanulásra való képesség,
- kritikai önreflexió.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 4-16 kredit
elméleti és módszertani alapismeretek: a vizuális művészetek és a design interdiszciplináris
megközelítése, kutatási módszertan.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 16-24 kredit
vizuális kommunikáció és a média aktuális kérdései, művészet- és designtörténet (a
designkultúra, a tér aktuális kérdései; műértelmezés és műkritika, tudománytörténet), a
vizuális művészetek és a design társadalomelméleti elemzése, prezentációs ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-100 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 50-80 kredit
design és művészeti tekhné (speciális, illetve a tervezőszakokkal közös integrált kutatási
projekt, designelmélet) művészetfilozófia és a design filozófiája (design és etika, művészet és
ökológia), vizuális kommunikáció (médiaelmélet, hálózati- és médiakommunikáció),
művészet- és designtörténet (európai tárgy- és designkultúra, 20. századi és kortárs művészeti
irányzatok), a vizuális művészetek és a design társadalomelméleti elemzése (modernizáció és
tradíció, szimbolizáció és társadalom), a vizuális művészetek és a design gazdasági elemzése
(műtárgypiac, műkereskedelem, művészet-finanszírozás).
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a design és a képzőművészet létrehozásának, illetve közvetítésének
jelentős hazai helyszínein végzett legalább 4 hetes gyakorlat.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: filozófiai, kommunikációelméleti,
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társadalomtudományi, design- és művészettörténeti ismeretek, művészeti tekhné. A
mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökből összesen
legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
36. DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: design- és művészetmenedzsment (Art and Design
Management)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles design- és művészetmenedzser
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Art and Design Manager
3. Képzési terület: művészeti képzési terület, iparművészeti képzési ág
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a design- és művészetelmélet, az
animáció, az építőművészet, a fémművesség, a formatervezés, a fotográfia, a kerámiatervezés,
a média design, a tervezőgrafika, a textiltervezés és az üvegtervezés alapképzési szakok.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 16-44 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 36-64 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan – gyakorlati ismeretekkel, nemzetközi kitekintéssel is rendelkező –
szakemberek képzése, akik a kreatív iparágak, a művészeti szféra és a designkultúra
érdekérvényesítő irányítóiként, szervezőiként és kommunikátoraiként a vizuális kultúra
piacának ismeretében annak tevékeny alakítói is. Képesek a művészetek és a design eltérő
területein – gazdasági szempontok figyelembevételével – kulturális projektek és termékek
elemzésére, tervezésére, megvalósítására és kommunikációjára. Alkalmasak a köz- és
magánintézményekben, kulturális vállalkozásokban felvetődő menedzsment feladatok
elvégzésére, továbbá a vizuális kultúra intézményeiben és vállalkozásaiban (design és kreatív
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stúdiók, reklámügynökségek, múzeumok, galériák) felelős munkavégzésre. A végzettek
felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a kreatív ágazatok területeinek sajátosságait,
- a kulturális piacot, ennek összefüggéseit, hazai és nemzetközi szabályrendszerét,
- a modern és kortárs művészet legfontosabb irányzatait,
- a közgyűjteményi munka küldetését, feladatait, mechanizmusait,
- a non-profit és más státuszú művészeti és design intézmények működését,
- a műkereskedelem főbb jellemzőit,
- a művészet reprezentációjának nemzetközi trendjeit,
- a design korszerű értelmezését és típusait,
- a designkommunikációt és a designstratégiák típusait,
- a kulturális szervezetirányítás lehetőségeit és problémáit,
- a kulturális projektek gazdasági és pénzügyi tervezését,
- a kulturális marketing elméleti és gyakorlati ismereteit,
- a kulturális szféra gazdasági és jogi feltételrendszerét,
- a művészet és a design befogadásának pszichológiai, szociológiai paramétereit,
- a design- és művészetközvetítést,
- kulturális tevékenységre fordítható források igénybevételének mechanizmusait,
- a szponzori támogatás megszerzésének technikáit,
- a konfliktuskezelést,
- a médiakommunikáció módszereit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a kreatív ágazatok intézményeiben és vállalataiban szakmai feladatok ellátására,
- kulturális projektek kialakítására, prezentálására, teljes körű menedzselésére,
- az államigazgatás kulturális területein projektvezetői és projektértékelői munkák
végzésére,
- művészeti intézményekben átfogó művészeti programok képviseletére,
- komplex vállalati designstratégiai feladatok megoldására,
- a design- és a marketingmunka összekapcsolására,
- a kulturális piac művészeti és ökonómiai tényeinek kommunikálására, elfogadtatására,
- a művészet és a befogadók közötti kapcsolat kiépítésére, erősítésére,
- a művészeti élet és a designszakma kreatív alakítására,
- az alkotók, az intézmények és a közönség szempontjainak integrálására,
- a hazai és a nemzetközi művészeti folyamatok összefogására,
- a művészet és a legkülönbözőbb társadalmi igények összeegyeztetésére,
- a gazdasági/jogi és az esztétikai érvek arányos, harmonikus érvényesítésére,
- a kreatív tervezői és alkotói munka összefogására, érdekérvényesítésre, csapatépítésre,
- kulturális, művészeti projekteket önálló megvalósítására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– kreativitás,
– együttműködési készség,
– rugalmasság,
– önálló döntéshozatalra való képesség,
– elemzői képesség,
– kommunikációs készség,
– szervezői képesség,
– nyitottság, tolerancia.
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 8-20 kredit
gazdasági és vezetéstudományi ismeretek, jogi és társadalomtudományi alapismeretek;
kulturális menedzsment és marketing ismeretek; design- és művészettörténeti, illetve -elméleti
alapozó ismeretek
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 16-44 kredit
a kulturális piac modelljei és működési mechanizmusai nemzetközi áttekintésben;
magyarországi és EU-s műtárgypiaci és műkereskedelmi ismeretek; designmenedzsment
ismeretek a kreatív iparágak esztétikai és ökonómiai értékteremtésének elméletétől a
projektmenedzsment konkrét rutinjaiig; kommunikációs és médiaismeretek a reklámtól a
divatszociológián át a designkommunikációig; a gazdasági szférához kapcsolódó, további
társadalomtudományi ismeretek
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 56-84
differenciált szakmai ismeretek: 36-64 kredit
pénzügyi és kultúratámogatási ismeretek a művészet finanszírozásában, különös tekintettel a
szponzoráció, mecenatúra és a public-private-partnership kérdésköreire; vezetési és szervezési
ismeretek kulturális intézményekben és vállalkozásokban; stratégia- és jövőképalkotás, illetve
a humán- és egyéb erőforrás-fejlesztés szempontrendszere az innovatív kulturális területeken;
további kapcsolódó társadalom- és kultúratudományi ismeretek a művészetpszichológiától a
hálózati kommunikációig; modern és kortárs művészettörténeti- és designelméleti ismeretek
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a designmenedzsment és a művészetmenedzsment kérdésköreivel
kapcsolatos hazai, illetve nemzetközi gyakorlati ismeretek megszerzésére irányuló szakmai
munka, melynek időtartama minimum 6 hét.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: művészeti és művészetközvetítői alapismeretek,
művészet- és szakelmélet; továbbá gazdasági és kommunikációelméleti alapismeretek; valamint
a kultúra és a művészet területéhez kötődő társadalomtudományi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökből legalább 30
kredittel rendelkezzen. A hiányzó 30 krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

406

37. FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: formatervező művész (Design)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles formatervező művész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Designer
- választható szakirányok: bútor-formatervező, formatervező, járműformatervező (Furniture Designer, Product Designer, Vehicle Designer)
3. Képzési terület: művészeti képzési terület, iparművészeti képzési ág
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a formatervezés, a fémművesség, a
kerámiatervezés és az üvegtervezés alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a művészeti képzési terület építőművészet, textiltervezés; a
művészetközvetítés képzési terület kézműves, környezetkultúra; valamint a műszaki képzési
terület ipari termék- és formatervezés mérnöki alapképzési szakjai.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 4-16 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 16-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 54-80 kredit;
6.4. A kötelezően választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett művészeti, mesterségbeli és
tudományos ismereteik birtokában, tudatos és felelősségteljes tervezői magatartásukkal
képesek felismerni a társadalom és kultúra, valamint a globalizálódó ipar és piac
alkotómunkával kapcsolatos kihívásait, és azokra rugalmas, hatékony és innovatív
formatervezési megoldásokkal tudnak reagálni, a lokális kulturális igények
figyelembevételével is. Alkalmasak az ipar design iránti aktuális és koncepcionális
elvárásainak teljesítésére, formatervező- és designkutató-csoportok irányítására, vezetésére.
Munkájukat a termék-formatervezés és a termékfejlesztés, továbbá a designkutatás
valamennyi fázisában képesek önállóan és más szakemberekkel együttműködve,
csoportmunkában is végezni. A végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében
történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
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a formatervező művészi (designeri) tevékenységhez szükséges magas szintű rajzi és
plasztikai gyakorlati és elméleti ismereteket,
a formatervezési, design- és trendkutatási tevékenységhez szükséges, széles körben
alkalmazható problémamegoldó technikákat, a csoportmunkában is hasznosítható
módszertani stratégiákat,
a formai/stiláris koncepcióképzés elveit és szabályait,
az ipari termékek alaptulajdonságai – gyakorlati cél, anyagi tartalom és megjelenési forma
– szimbiózisának, harmonikus megteremtésének technikáit,
a formaterv létrehozásának és megvalósításának folyamatait,
az eredeti alkotóművészi látás- és gondolkodásmód, valamint az absztrakció
alkalmazásának módszereit,
a design mélyebb – társadalmi és kulturális – összefüggéseit,
a formatervek gazdasági, társadalmi és piaci szempontjainak érvényesítését,
a környezetvédelem, a fogyasztóvédelem, a minőség és a termékfelelősség alapvető etikai
és jogi normáit,
a vezetéshez, irányításhoz és a designmenedzseléshez kapcsolódó feladatokat és
tevékenységeket,
a globális társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatokat,
a szakmai etikai normákat és azok alkalmazási feltételeit,
a design szabadkézi, számítógépes és verbális prezentációs technikáit,
a formatervek térbeli megjelenítési technikáit,
az innovatív designtevékenységhez szükséges műszaki, humán és művészeti
ismeretanyagot.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megszerzett formatervezési tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására,
- formatervezési problémamegoldó technikák alkalmazására,
- tárgyak, termékek információhordozó tartalmának forma általi kifejezésére,
- termékek, termékrendszerek és szolgáltatások világának vizuális fejlesztésére,
- tárgyak használati folyamataiban a vizuális érzékelés és a racionális értékelés közötti
harmónia megteremtésére,
- a design területén a kutatási és tervezési eredmények értékelésére, önálló kritika
megfogalmazására,
- a problémamegoldásokhoz alternatív javaslatok felvetésére,
- a formatervezés terén rendszerszerűen és kreatívan új és összetett témakörökkel
foglalkozni, helytálló bírálatot és véleményt megfogalmazni, döntést hozni, stratégiákat
alkotni, és az ezekből adódó következtetéseket levonni, válaszokat adni és eredményeiket
közérthetően bemutatni,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
- az önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére,
- a művészeti, gazdasági és humán erőforrások komplex kezelésének szemléletére,
- új és eredeti tárgyak, termékek és szolgáltatások, illetve ezek kombinációinak
formatervezésére, a megrendelők és felhasználók igényeinek és elvárásainak pontos
feltárására, előrejelzésére és kielégítésére a tervező, a felhasználó, az ipar és társadalom
között kiegyensúlyozott érdekek alapján, a nemzetközi etikai normák tiszteletben
tartásával,
- a teljes termékfejlesztési és formatervezési folyamat átlátására,
- önállóan vagy team tagjaként, vagy vezetőjeként a folyamat megtervezésére,
végrehajtására és irányítására, nemzetközi környezetben is,
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design- és tudományos kutatásokban való együttműködésre,
kezdeményezésére,
a design színvonalas prezentálására és dokumentálására.

illetve

azok

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- innovatív formaalkotói készség, színérzékenység, két és három dimenzióban történő
vizuális formálási készség,
- magas szintű szabadkézi rajzkészség, térlátási képesség és formaképzési kultúra,
- együttműködési és művészi alkotói kezdeményezőkészség,
- kommunikációs készség,
- prezentációs készség,
- etikus emberi és alkotói magatartás,
- kreativitás és rugalmasság,
- minőségtudat és minőségigény,
- információ-feldolgozási képesség,
- környezettudatos gondolkodás,
- kritikai attitűd,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás,
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 4-16 kredit
műtermi általános és kutatásra alapozó tárgy- és formatervezési gyakorlatok, korszerű kutatásés tervezésmódszertani ismeretek, jogi ismeretek, gazdaság- és társadalomtudományi, továbbá
menedzsment ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 16-30 kredit
szakági és szakelméleti ismeretek: innovatív anyagok és technológiák, verbális és vizuális
prezentáció, betű és tipográfia, tervezéselmélet, a fenntartható tervezés és az egyetemes,
illetve befogadó tervezés alapelvei, a designkultúra tárgyai (művészet- és designtörténet,
művészet- és designfilozófia) és társadalomtudományi ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 74-100 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 54-80 kredit
bútor-formatervezés szakirány
bútor-formatervezési műtermi gyakorlatokba integrált funkció-, anyag-, szerkezet- és
formakutatások, trendkutatás és bútor-formatervezési stratégiák, innovatív és intelligens
anyag- és technológiaismeret, bútor-szerkezettan, kortárs bútortörténet.
formatervezés szakirány
termék-formatervezési műtermi gyakorlatokba integrált célkutatások, formatervezési
stratégiák és módszerek, termékkonstrukciós és termék-rendszerelméleti ismeretek,
innovatív és intelligens anyag- és technológiaismeret, fenntartható tervezés, modern
designtörténet.
jármű-formatervezés szakirány
jármű-formatervezési műtermi feladatokba integrált plasztikai és rajzi gyakorlatok,
szakirányú kutatások, valamint járműkonstrukciós és közlekedésbiztonsági alapismeretek,
környezetvédelem és ökológia, autóipari modellezési ismeretek (clay-technika),
számítógépes (CAD) tervezési ismeretek, járműtörténet.
diplomamunka: 20 kredit.
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9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a formatervezés különböző szakterületein hazai, vagy külföldi
(ipar)vállalatnál, vagy tervezőstúdióban végzett minimum kéthetes szakmai munka.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: művészeti és művészetközvetítői
alapismeretek, művészeti és szakelmélet, vizuális stúdiumok, tervezési és gyakorlati
ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt
ismeretkörökből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 30 kreditet a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
38. FÉMMŰVESSÉG MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: fémművesség (Metal Design)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles fémműves tervező művész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Metal Designer
3. Képzési terület: művészeti képzési terület, iparművészeti képzési ág
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a fémművesség alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a művészeti képzési terület formatervezés és a művészetközvetítés
képzési terület kézműves alapképzési szakjai.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 4-16 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 16-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 54-72 kredit;
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6.4. A kötelezően választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan fémműves tervező-alkotóművészek képzése, akik megfelelő ismereteik
birtokában képesek megoldani a fémművesség szakterületén felmerülő kézműves,
manufakturális, illetve ipari tervezésű, és megvalósítású művészi feladatokat. A szakon
végzettek alkalmasak a vizuális és különösen a tárgyi kultúra értékeinek védelmére,
hagyományainak ápolására, a tárgykultúra fejlesztésére. A végzettek felkészültek
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a fémműves tervezőművész tevékenységhez szükséges rajzi, plasztikai, gyakorlati és
elméleti ismereteket,
- az innovatív fémműves tervezéshez szükséges műszaki, humán és művészeti
ismeretanyagot,
- a fémművességgel együtt járó munkafolyamatokat: modellezés, mintakészítés, installáció,
tárgyfotó,
- a művészeti, szakmai problémák elemzéséhez szükséges módszereket, problémamegoldási
technikákat,
- a fémművesség szakmai összefüggéseit,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát,
- a tárgyalkotás mélyebb összefüggéseit,
- a fémműves alkotások, termékek gazdasági, társadalmi és piaci szempontjainak
érvényesítését,
- a fémművesség szakmai etikai, és jogi normáit,
- a globális társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatokat,
- a számítógépes és verbális prezentációs technikákat,
- a tervek térbeli megjelenítési technikáit,
- a fémművesség nemzetközi kontextusát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a fémművesség szakterületein az alkotások elemzésére és értékelésére, önálló elméleti
munkára,
- tervezési témáikat, feladataikat a tárgyi világ rendszerének összefüggésében értelmezni,
- elméleti és gyakorlati megoldásokat önállóan megfogalmazni,
- a szakmai problémák megoldásához szükséges tervezői lépéseket meghatározni,
- újszerű, eredeti, akár szokatlan megoldásokat megtervezni, megalkotni,
- terveiket szakmailag magas szinten önállóan megvalósítani vagy irányítani a kivitelezést,
- terveiket vizuálisan és verbálisan prezentálni és kommunikálni,
- nemzetközi fémműves szakmai tevékenységben való aktív részvételre.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- manuális ügyesség, kreativitás,
- stílus és formaérzék, esztétikai érzék,
- együttműködési készség, team munkára való képesség,
- problémafelismerő és -megoldó készség,
- döntéshozatali készség,
- folyamatos szakmai fejlődésre való igény,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
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kritikai attitűd,
értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás,
jó kommunikációs készség,
prezentációs készség.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 4-16 kredit
fémműves tervezési, rajz és plasztikai gyakorlatok, tervezés-módszertani ismeretek, jogi-,
gazdaság- és társadalomtudományi, design-menedzselési ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 16-30 kredit
fémműves integrált tervezés, anyagmanipulációs stúdiumok, újszerű anyagkapcsolatok és
technológiák, verbális és vizuális prezentáció, betű és tipográfia; kutatási és szakelméleti
tanulmányok, műtermi stúdiumok,tervezéselméleti ismeretek; a tárgykultúra: művészet- és
designtörténet, művészet- és életmódkutatás, vizuális kommunikáció és médiaismeretek,
társadalom- és gazdaságtudományi ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 74-92 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 54-72 kredit
fémműves tervezés és kutatás: egyedi fémműves tárgyalkotási feladatok, környezet és
életmód centrikus terméktervezés, több példányban megvalósítandó tárgyak alkotása, a
fémművességhez kapcsolódó kutatási feladatok elvégzése, építészethez kapcsolódó fémműves
munkák; a programhoz kapcsolódó szakelméleti ismeretek megszerzése, új technológiák
kutatása és megismerése, új anyagok és anyagkapcsolatok kutatása és megmunkálásuk
megismerése; a fémműves tervezési folyamatokat segítő szakelméleti stúdiumok;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a fémművesség különböző szakterületein hazai, vagy külföldi
(ipar)vállalatnál, vagy tervezőstúdióban végzett minimum kéthetes szakmai munka.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: anyagorientált művészeti és
szakelméleti, vizuális stúdiumok, tervezési és gyakorlati ismeretek. A mesterképzésbe való
felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökből legalább 30 kredittel
rendelkezzen. A hiányzó 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
39. FILMRENDEZŐ MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: filmrendező művész (Film Directing)
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2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
– szakképzettség: okleveles filmrendező művész
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Film Director
3. Képzési terület: művészet/ film- és videóművészet
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a művészeti képzési területen a
kameraman alapképzési szak, valamint a mozgókép alapképzési szak film- és
televíziórendező szakiránya.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok a művészeti képzési területen a televíziós műsorkészítő, a média
design, és a fotográfia alapképzési szakok, a mozgókép alapképzési szak vágó és hangmester
szakiránya, a művészetközvetítés képzési területen a mozgóképkultúra és médiaismeret, a
bölcsészettudományi képzési területen a szabad bölcsészet, a társadalomtudományi képzési
területen a kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakok, valamint a művészeti
képzési területen az intermédia-művész osztatlan egységes mesterképzési szak.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 74-86 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: - kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kredit érték: 10 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mozgófilmes alkotó szakemberek, művészek képzése, akik
művészettörténeti, mozgóképtörténeti valamint gyakorlati szakismereteik birtokában képesek
szolgálni és terjeszteni a magyar és az egyetemes mozgófilmes kultúrát, mérvadó véleményt
kialakítani a mozgóképalkotás technikai, művészi és közéleti problematikájában, valamint
segíteni az alkotómunkát a filmművészet többi ágában. Felkészültek tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a mozgóképkészítés művészi formanyelvét, technikai sajátságait,
- a filmes alkotások történeti és esztétikai rendjét,
- a produkció elkészítésének szakmai alapjait, a filmrendezés elméletét és gyakorlatát,
- a forgatókönyvírás technikáit, műfaji sajátosságait,
- a színészvezetés gyakorlatát,
- a vágás elméletét és gyakorlatát,
- a fényképezés és képelemzés technikáit,
- az analóg és a digitális képalkotási technikák lehetőségeit a művészetekben,
- a filmszakmához kapcsolódó munkafolyamatok végzésének, szabályait, gyakorlati
megoldásait,
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a kapcsolódó tudományok határterületeit érintő koncepciókat és ezek alkalmazási
lehetőségeit,
a mozgóképes művészeti ág szakmai tudásához tartozó általános (elméleti, történeti)
ismeretanyagát,
a gyártással kapcsolatos jogi és produceri ismereteket,
a film forgalmazási és marketing gyakorlatot és elméletet,
a hazai és európai forgalmazási gyakorlatot.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- eldönteni egy ötletről, egy irodalmi műről, alkalmas-e a mozgóképes megfogalmazásra,
- a filmes műfajok sajátosságainak (dokumentumfilm vagy fikciós alkotás)
megkülönböztetésére,
- az elkészült mű célközönségének meghatározására,
- a készítendő alkotás költségeinek felmérésére, hazai vagy nemzetközi viszonylatban a
szükséges jogi, finanszírozási és gazdasági háttér megszervezésére,
- a mű elkészüléséhez művészi vagy dramaturgiai vonatkozásban alkotó módon való
hozzájárulásra,
- a produkció üzemszerű működtetéshez szükséges irányítói és döntési feladatok
ellátására,
- az elkészült mű képviseletére valamennyi megjelenési formájában, a média minden
területén.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a művészet és a mesterség ötvözésére képes személyiség,
- önálló filmalkotásra való készség, alkotói felelősségtudat,
- improvizációs készség,
- szervezési, tervezési, vezetői képesség
- esztétikai érzék, vizualitás,
- csoportmunkára való készség,
- etikai érzék.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 15-25 kredit
eszközhasználat elmélete és gyakorlata, általános operatőri ismeretek, íráskészség fejlesztése
(Napló – tárca, írás és elemzés, a ritmus, a retorika, a verbális akarat érvényesítésének
eszközei) filmes gondolkodás (történetelemzés, történetmesélés): a szöveg- és a képelemzés
viszonya, a narrációfajták tudatos használata, filmkészítés és kulturális
tudás(művészettörténeti és filmtörténeti alapismeretek, kortárs irodalom és zene).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 84-96 kredit
Kötelező törzsanyag ismeretei: 74-86 kredit:
filmrendezés elmélete és gyakorlata: a rendezés története és jelen kihívásai;
íráskészség fejlesztése, forgatókönyvírás: összetettebb narrációs technikák, a filmes írás
műfaji sajátosságai,, a szerkesztés, a karakterformálás, a miliőteremtés, az írásritmus
alapfogásai;
filmszínészmesterség ismerete és színészvezetési gyakorlatok;
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hétvégi film kurzus: improvizációs és önálló feladatmegoldási készség fejlesztése, a filmes
forma, a nyelv, és technika gyakorlása;
vágás elmélet és gyakorlat;
fényképezés, képelemzés;
gyártási/jogi/produceri ismeretek;
angol szaknyelv.
diplomamunka: 10 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat hazai (vagy nemzetközi) filmforgatásokon, a magyarországi (és az
európai) televíziózás meghatározó szerkesztőségeiben vagy színházi produkcióban végzett
legalább négy hetes szakmai munka.
10. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges angol
nyelvből.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: rendezői és operatőri ismeretek. filmtörténet,
művészettörténet, irodalom- és kultúratörténet, vágás, labor- és digitális technika, web-design,
fotográfiai ismeretek, filmforgalmazás.
A mesterképzésbe való belépés feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökben legalább
30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

40. FILMOPERATŐR MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: filmoperatőr művész (Cinematography)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
– szakképzettség: okleveles filmoperatőr művész
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Cinematographer
3. Képzési terület: művészet/ film- és videóművészet
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a művészeti képzési területen a

415

kameraman és a mozgókép alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok a művészeti képzési területen a televíziós műsorkészítő, a média
design és a fotográfia alapképzési szakok, a művészetközvetítés képzési területen a
mozgóképkultúra és médiaismeret alapképzési szak mozgókép-készítő szakiránya, valamint
az intermédia-művész osztatlan egységes mesterképzési szak.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 27-37 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 58-78 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: - kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kredit érték: 10 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan mozgóképes alkotó szakemberek képzése, akik egyéni látásmódjuk,
vizuális fantáziájuk, kompozíciós érzékük birtokában, valamint a képi ábrázolás stílusjegyei,
a vizuális kultúra és a társművészetek és a filmkészítés elméleti és gyakorlati metodikái
ismeretében képesek az őket körülvevő világot vizuálisan értelmezni, a képek nyelvén
fogalmazni, saját alkotói útjukat megvalósítani és a filmkészítés szakembereivel kreatív
módon együttműködni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az operatőrmunkához szükséges filmes és televíziós technikai eszközöket,
- a játéktér kialakításának lehetőségeit, a színdramaturgiát, a képszögek, optikák,
expozíció alkalmazását, a gépmozgásokat, a különböző fényhatásokat és azok
létrehozási módszereit,
- a film és televíziós alkotások hatáselemeit, a képi ábrázolás stílusjegyeit, a kompozíciós
törvényszerűségeket,
- a filmes narrációt, a történetmesélést mesteri szinten, a filmtörténet korszakait, a
filmnyelv és a dramaturgia eszközeit és szabályrendszerét,
- a hagyományos és a digitális fényelési technikákat, a kapcsolódó szakmák
szakembereinek feladatait,
- az analóg és a digitális képalkotási technikák lehetőségeit a művészetekben,
- a mozgóképgyártás technikáját és technológiáját, a gyártásszervezési alapfogalmakat és
eljárásokat
- a filmszakmához kapcsolódó munkafolyamatok végzésének, szabályait és gyakorlati
megoldásait,
- a kapcsolódó tudományok határterületeit érintő koncepciókat és ezek alkalmazási
lehetőségeit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
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az operatőrmunkához szükséges filmes és televíziós technikai eszközök kreatív
alkalmazására,
a produkciók munkájában irányító és beosztott munkakörben való részvételre,
alkotói függetlenségük megőrzése mellett mások elvárásainak figyelembe vételére,
az önfejlesztésre és az operatőr szakma állandóan fejlődő technikáinak megismerésére,
a mozgóképkészítés bármilyen műfajában, a reklámtól a drámai művekig gondolataikat
vizuális megfogalmazására,
mozgóképi alkotások elemzésére,
angol nyelvű szakmai kommunikációra.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a művészet és a mesterség ötvözésére képes személyiség,
- önálló filmalkotásra való készség, alkotói felelősségtudat,
- vizuális érzék, egyéni látásmód,
- esztétikai érzék, kompozíciós érzék,
- igényesség,
- kreativitás,
- csapatmunkára való képesség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 27-37 kredit
kortárs (kép) művészet, kompozícióelmélet: művészettörténet, kortárs tendenciák, elemző
megismerés;
zene, film-zenetörténet: zenetörténet a zene és a képi hordozó viszonya, a zenének a
mozgóképre való hatása, együttes megjelenésük;
kortárs irodalom: a szöveg művészetének mozgóképre gyakorolt hatása, történetmesélés,
dramaturgia, a film és irodalom összefüggései, a szavakban rejlő kifejező erő és
dramaturgiai lehetőségek;
kiemelkedő alkotók – fotóművészek, rendezők- operatőrök: legkiemelkedőbb alkotók,
alkotások vizsgálata a fotográfiai, filmrendezői és filmoperatőri megoldások szempontjából,
stílusjegyeket elemzése;
filmtörténet operatőröknek: tárgyak, arcok, terek és a filmekben megjelenő környezet
dramaturgiai ereje;
angol szaknyelv.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 68-88 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 58-78 kredit
filmoperatőri ismeretek, eszközhasználat: a felvételi optikák és az embert körülvevő tér
összefüggései, a kameramozgások, színtani, látványtervezési, sminkes és jelmeztervezési
összefüggések gyakorlata.
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televíziós operatőri ismeretek: elektronikus kamerákkal világítási, kameramozgatási és
kompozíciós gyakorlatok külső helyszíneken és televíziós műteremben;
rendezői ismeretek, színészvezetés: a színészi játék, jelenetépítés és a szituáció
megteremtése műteremben és külső helyszíneken;
forgatókönyvírás, dramaturgia: a hosszabb lélegzetű műfajok dramaturgiai összefüggései, a
pontos fogalmazás fontossága, a filmszerűség követelményeit figyelembe véve miként
alakul alkotássá a megírt életanyag;
hétvégi film kurzus: improvizációs és önálló feladatmegoldási készség fejlesztése, a filmes
forma, a nyelv, és technika gyakorlása;
vágás, digitális vágás;
digitális labor- és képtechnika: legújabb fejlesztésű filmkészítési eljárások, a legkorszerűbb
negatív és pozitív nyersanyagok technikai paraméterei; a digitális kép;
látvány, virtuális tér, valós tér: a rendező – operatőr – látványtervező alkotótársi viszonya és
konkrét feladatai, a jelmez- és tárgykultúra története, a speciális effektek története és a
televíziós látványvilág változásai;
gyártási/jogi/produceri ismeretek;
diplomamunka: 10 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat hazai (vagy nemzetközi) filmforgatásokon, a magyarországi (és az
európai) televíziózás meghatározó szerkesztőségeiben vagy színházi produkcióban végzett
legalább négy hetes szakmai munka.
10. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges angol
nyelvből.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: rendezői és operatőri ismeretek. filmtörténet,
művészettörténet, irodalom- és kultúratörténet, vágás, labor- és digitális technika, web-design,
fotográfiai ismeretek, filmforgalmazás.
A mesterképzésbe való belépés feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökben legalább
30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

41. DOKUMENTUMFILM-RENDEZŐ MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: dokumentumfilm-rendező művész (Documentary
Film Directing)
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2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
– szakképzettség: okleveles dokumentumfilm-rendező művész
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: documentum film director
3. Képzési terület: művészet/ film- és videóművészet
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a művészeti képzési területen a
kameraman és a televíziós műsorkészítő művész alapképzési szakok, továbbá a mozgókép
alapképzési szak film- és televíziórendező szakiránya, valamint a művészetközvetítés képzési
területen a mozgóképkultúra és médiaismeret alapképzési szak mozgókép-készítő szakiránya.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-80 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: - kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kredit érték: 10 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik dokumentumfilm-rendezői ismereteik,
készségeik birtokában magas művészi színvonalon önálló dokumentumfilmes alkotásokat
képesek létrehozni. Érzékenyen, hatásosan, egyéni látásmóddal tudnak a társadalmi élet
problémáira, a jelenkor és a múlt eseményeire, jelenségeire reagálni és képesek terjeszteni,
szolgálni a magyar és az egyetemes dokumentumfilmes és mozgókép kultúrát. Felkészültek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
– a dokumentumfilm-rendezés elméletét és gyakorlatát,
– a filmes narráció, a történetmesélés mesteri szintű tudása, a dramaturgia és mozgókép
történeti viszonyának ismerete,
– az analóg és a digitális képalkotási technikák lehetőségeinek ismerete a művészetekben,
– a filmszakmához kapcsolódó munkafolyamatok végzésének, szabályainak, gyakorlati
megoldásainak ismerete,
– a kapcsolódó tudományok határterületeit érintő elveket és ezek alkalmazási lehetőségeit,
– a mozgóképes művészeti ág szakmai tudásához tartozó általános (elméleti, történeti)
ismeretanyagot,
– a filmes műfajok sajátosságait (dokumentumfilm vagy fikciós alkotás),
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– a terepen végzett munka eszközeit, eljárásait, folyamatát, szakmai és erkölcsi
követelményeit,
– a
dokumentumfilm-készítéshez
szükséges
filmtörténeti,
művészettörténeti,
művészetelméleti, társadalomtudományi fogalmakat;
– az operatőri , a hangkészítési, a vágó, és a gyártásszervezési elméletet és gyakorlatot.
b, A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a készülő mű alkotó módon, magas művészi színvonalon való megformálására,
– a produkció jogi, finanszírozási és gazdasági hátterének megteremtésében való
együttműködésre,
– a produkció működtetéséhez szükséges irányítói és döntési feladatok ellátására,
– az elkészült mű képviseletére valamennyi megjelenési formájában, a média valamennyi
területén,
– meghatározni az elkészült mű célközönségét.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– kiemelkedő szociális érzékenység,
– önálló filmalkotásra való készség, alkotói felelősségtudat,
– csoportmunkára való képesség,
– igényesség,
– esztétikai érzék, vizualitás,
– vezetői készségek.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 28-32 kredit
dokumentumfilm-történeti, filmesztétikai stúdiumok: a magyar és
dokumentumfilm-történet meghatározó alkotásai, korszakai, tendenciái;

a

nemzetközi

társadalomtudományi ismeretek: XX. és XXI. századi történelem, szociológia és politológia,
közelítések a jelen társadalmi hagyományaihoz.
zene a dokumentumfilmben: dokumentumfilm-történet zenei szempontból
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 70-90 kredit
Kötelező törzsanyag ismeretei: 60-80 kredit
eszközismeret és használat: az operatőri ismeretek, a hangkészítés és a vágás alapjai és
gyakorlata.
dokumentumfilm-rendezés:
csoportos
műhelygyakorlatok
az
elemző,
kritikai
gondolkodásmód fejlesztésére, a tudatos és célirányos kutatómunka tervezésére,
megvalósítására. (cinema vérité, cinema direct, kreatív dokumentumfilm, folyamatfilmezés,
tényfeltárás, pszeudo dokumentumfilm);
hazai és nemzetközi dokumentumfilmes pályázati ismeretek: szerzői- és médiajog, a hazai és
nemzetközi dokumentumfilmes pályázati lehetőségek, támogatási formák és azok
feltételrendszere;
a dokumentumfilm-készítés utómunkálatai: művészi dokumentumfilm-vágás, digitális
technika, trükk; .
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dokumentumfilm-dramaturgia: szerkezet, karakterek, hangsúlyok, ellenpontok, a
dokumentumfilmes elképzelés megírásának törvényszerűségei, a dokumentumfilm szinopszis
és forgatókönyv szerkezeti felépítése;
állókép (dokumentarista fotográfia): a fotóművészet kiemelkedő alkotói és alkotásai;
terepmunka: csoportos művészeti-tanulmányi alkotótábor.
diplomamunka: 10 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat hazai vagy külföldi településen, félévente legalább egy alkalommal
végzett, legalább egy hetes csoportos szakmai munka a képzés során három féléven keresztül.
10. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges angol
nyelvből.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: rendezői és operatőri ismeretek. filmtörténet,
művészettörténet, irodalom- és kultúratörténet, vágás, labor- és digitális technika, web-design,
fotográfiai ismeretek, filmforgalmazás.
A hallgató a felvételi eljárás során bemutatott/benyújtott alkotásait a Felvételi Bizottság a
szakmai tapasztalat és tudás egyértelmű bizonyítékának tekinti, s a fenti ismeretkörök
gyakorlati részének tekintve ezeket maximum 30 kredit értékben elismeri.
A mesterképzésbe való belépés feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökben legalább
30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
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IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET
1. SZÍNHÁZTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: színháztudomány (Theatre Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megnevezése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles színháztudomány szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Theatre Studies Expert
3. Képzési terület: bölcsészettudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar, az anglisztika, a
germanisztika, a romanisztika, a romológia, a szlavisztika, az ókori nyelvek és kultúrák, a
keleti nyelvek és kultúrák, a szabad bölcsészet alapképzési szakok.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad. Elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a történelem, a néprajz,
az andragógia, a pedagógia és a pszichológia, a nemzetközi tanulmányok, politológia,
informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia,
szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-80 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 8 kredit
6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint: legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti és történeti nézőpontból is képesek
reflektálni a színházi esemény mibenlétére. Részletes ismeretekkel rendelkeznek az európai és
magyar dráma, illetve színházkultúra történetileg és szociológiailag változó formáiról,
kialakulásának folyamatáról. Tisztában vannak a különböző diszciplínák színháztudományi
vonatkozásaival, járatosak a színházi üzem és menedzsment kérdéseiben, illetve megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek színháztörténeti kutatómunka végzéséhez és tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- irodalom- és színháztörténeti ismereteket,
- irodalom- és színházelméleti ismereteket,
- a színjáték egyes típusait és azok történetét,
- a színháztudomány tárgyát, célját, módszereit, történetét,
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-

a dramatikus szöveg és a színházi előadás elemzésére vonatkozó ismereteket,
a színháztörténet-írás, a színházi szakírás és a színházi kritika műfajaival és gyakorlatával
kapcsolatos ismereteket,
a szcenográfiára és a vizuális kommunikációra vonatkozó ismereteket,
alapvető művészet- és médiatörténeti, illetve –elméleti ismereteket,
a színházi menedzsment, üzem és jog alapvető ismereteiet,
a társművészetekre és a társtudományokra vonatkozó ismereteket,
a színház és a kultúra, illetve a társadalom kapcsolatára vonatkozó ismereteket.

b) A mesterfokozat birtokában a végzettek alkalmasak:
- a színházi kommunikáció sajátosságainak önálló értelmezésére és kutatására,
- a színháztörténeti és szociokulturális meghatározottságának árnyalt reflektálására,
- a színházi aktivitás művészeti, társadalmi és gazdasági vonatkozásainak komplex
feltárására,
- a szűkebb szakterületük tudományos életébe való bekapcsolására (konferenciákon való
részvétel, publikációs tevékenység szakfolyóiratokban),
- ismeretterjesztő és tudományos írásművek létrehozására, a szakterület problémáinak és
eredményeinek a szélesebb közönséggel történő megismertetésére,
- a doktorképzés keretében folyó ismeretszerzés általános módjainak és fő kutatási
módszereinek elsajátítására,
- megszerzett ismereteik által a (színház)kultúra bármely szegmensével összefüggő
munkakör betöltésére (pl. színháztörténész, színikritikus),
- a színház művészi és üzemszerű működéséhez kapcsolódó szervezési és irányítási
feladatok ellátására (pl. művészeti vezető, irodalmi munkatárs),
- általános humán tájékozottságot igénylő (vezető) beosztások betöltésére (pl. napi- vagy
hetilapok, folyóiratok, TV- és rádiószerkesztőségek kulturális munkatársaként);
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a szakterület iránti magas fokú érdeklődés és elkötelezettség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség, problémafelismerő és –megoldó képesség,
- kreativitás, intuíció és módszeresség,
- információ feldolgozási képesség,
- a szakmai továbbképzéshez való pozitív hozzáállás,
- igény az elmélyült és minőségi munkára,
- kritikai szemlélet,
- rugalmasság és jó kommunikációs készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretek: 20-30 kredit
kultúra, művészet, színház; bevezetés a színházi stúdiumokba; a színházi szakírás típusai;
színjátéktípusok; társművészetek, társtudományok.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 60-80 kredit
magyar és európai dráma- és színháztörténet; a dramatikus és a színházi szöveg elemzése és
elmélete; szcenográfia; színházi menedzsment, üzem és jog.
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9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A képzéshez nem kapcsolódik kötelező szakmai gyakorlat, a szakot indító felsőoktatási
intézmény azonban legfeljebb 8 kredit értékben előírhat szakmai (színházi) gyakorlatot a
hallgatói számára, amelynek követelményeit az adott intézmény tanterve határozza meg.
10. Az Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga és egy másik idegen nyelvből alapfokú (B1)
szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy
oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 10 kredit az
irodalomtörténet és –elmélet, valamint a művészettörténet és –elmélet ismeretkörökből.
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
2. VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: vallástudomány (Religious Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles vallástudomány szakos bölcsész (zárójelben
megjelölve a szakirányt)
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Religious Studies
- választható szakirányok: vallástörténet, valláselmélet, vallás a modern
világban (History of Religions, Theory of Religions, Religion in the Modern
World)
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szabad bölcsész alapképzési szak
vallástudomány szakiránya.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető szakok: a magyar, a történelem, a néprajz, az ókori nyelvek és kultúrák, az andragógia,
a szabad bölcsészet, a nemzetközi tanulmányok, politológia, informatikus könyvtáros,
kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi
tanulmányok alapképzési szakok, valamint a hitéleti szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
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5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-55 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 45%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan bölcsészek képzése, akik ismerik az alapvető vallási jelenségeket, a
világvallásokat, azok történelmi megjelenési formáit, az egyetemes emberi kultúrára
gyakorolt hatásait, valamint a társadalomban betöltött szerepeit, és jártasságot szereznek a
felekezeti semlegesség alapján a vallási jelenségek társadalomtudományok módszertanára
épülő, interdiszciplináris keretek között folyó tanulmányozásához. A végzettek
felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a nagyobb vallási hagyományokat, azok mai társadalmi és kulturális jelenlétét és hatásait,
- a vallások istenfogalmát, ember- és társadalomszemléletét, valamint a legfontosabb etikai
értékeit, a világnézeti-vallási pluralizmust,
- vallások antropológiai és kulturális jelentőségét,
- a vallással kapcsolatos meggyőződések pszichés összetevőit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a nagyobb vallási hagyományokról és az újabb vallási jelenségekről szakszerű és
elfogulatlan ismeretek megszerzésére és alkalmazására a tudományos kutatás, az oktatás,
a kultúraszervezés, valamint a kormányzati és közigazgatási döntések előkészítésekor,
- kulturális
intézményekben,
könyvkiadásban,
folyóirat-szerkesztésben,
tömegtájékoztatásban,
közgyűjteményekben,
társadalomtudományi
intézetekben,
művészeti kutatóintézetekben és –műhelyekben a vallási ismeretek alkalmazására,
- a választott szakiránynak megfelelő területen ismeretei művelésére és fejlesztésére,
- vallástudományi ismeretek kultúra más területein (ismeretterjesztés, közművelődés, írott
és elektronikus sajtó, média, stb.) történő közvetítésére,
- a politikai, társadalmi élet különböző területein meghatározó fontosságú döntések
előkészítésében részt venni.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a vallás hívőivel szembeni tolerancia,
- a vallás antihumánus célokra történő felhasználásának vagy annak veszélyének
felismerése,
- kritikai érzék,
- probléma-felismerő, -elemző és -megoldó készség,
- információfeldolgozási képesség,
- alkalmasság az együttműködésre, csoportmunkában való részvételre,
- jó kommunikációs készség,
- tanulási készség,
- környezettel szembeni érzékenység.
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
ismeretkörök: 10-20 kredit
a szakirányhoz szükséges idegen nyelvi ismeret, módszertani kurzusok.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-40 kredit
a vallástörténet és a valláselmélet tudománytörténete, valamint meghatározó személyiségei; a
vallástörténet különböző területei, jelentős vallási hagyományok (írásbeliség előtti vallások,
antik vallások, kínai univerzalizmus, hinduizmus, buddhizmus, zsidóság, kereszténység,
iszlám); a valláselmélet különböző diszciplínái (vallásfilozófia, -fenomenológia, -szociológia,
-etnológia, -lélektan); alkalmazott vallástudomány (vallás és politika, vallás és művészet,
vallásos irodalom, a vallás a médiában, a vallástudomány gyakorlati alkalmazásai).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-55 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
- vallástörténeti szakirány: az adott vallás(ok) története (korszakai, meghatározó
személyiségei); forrásai (szent iratok, hagyomány, tárgyi emlékek); iskolái, irányzatai;
kapcsolata egyéb vallásokkal, hagyományokkal; vallási nyelv(ek);
- valláselméleti szakirány: egy vagy több tudományág vallásosságra és vallásokra
vonatkozó elmélete, tudománytörténete; fontosabb képviselőinek és azok műveinek
bemutatása; módszertana, alkalmazása a gyakorlatban; kapcsolata egyéb diszciplínákkal;
- vallás a modern világban szakirány: kortárs vallási dimenziók vallástörténeti és
valláselméleti hátterének megismerése, vallási fundamentalizmus, migráció, kultúra és
identitás, vallás a köz- és magánszférában; magyarországi vallási közösségek; szakmai
gyakorlat vallási közösségeknél vagy vallással foglalkozó intézményeknél.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
10.1. A 4.2. pontban meghatározott szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgató a
kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott –
összevetése alapján rendelkezzen legalább 15 kredit vallástörténeti és valláselméleti
ismeretkörökből.
10.2. A 4.3 pontban meghatározott szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgató a
kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott –
összevetése alapján rendelkezzen legalább 30 kredit vallástörténeti, valláselméleti, valamint
társadalomtudományi ismeretkörökből.
A 10.1. és 10.2. pont szerint hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
3. VALLÁSTÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: vallástörténet (History of Religion)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
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-

szakképzettség: okleveles vallástörténész
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in History of Religion
választható szakirányok: vallástörténet, hebraisztika (History of Religion,
Hebrew and Judaic Studies)

3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. Azon alapszakok megnevezése, amelyek teljes kreditérték beszámításával vehetők
figyelembe a mesterképzésbe történő belépésnél:
4.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: történelem, ókori nyelvek és
kultúrák, keleti nyelvek és kultúrák.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe tovább azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 6-10 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetők száma: 45-55 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelhető kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya legalább 40%.
7. A mesterképzési szak célját és az elsajátítandó kompetenciák:
A képzés célja olyan vallástörténész szakemberek képzése, akik vallástörténeti,
valláselméleti, társadalomtörténeti és kutatásmódszertani felkészültségüknek megfelelően
behatóan ismerik a történeti tudásanyag, illetve az emberi társadalom eszmetörténetének
valamely részterületét. Vallástörténeti, valamint történeti folyamatok és jelenségek egymásra
hatásának megértését segítő interdiszciplináris ismeretekkel rendelkeznek. Felkészültségük
alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a társadalomismereti és társadalomtörténeti ismeretanyagot,
- az eszmetörténeti és vallástörténeti ismeretanyagot,
- a történeti antropológia rendszerét,
- a történeti tények és jelenségek fogalomrendezési és fogalomértelmezési módjait;
hebraisztika szakirányon továbbá
- a zsidó vallás- és kultúrtörténetet.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- önálló szakmai álláspont kialakítására, továbbá a történeti tényekre és jelenségekre
vonatkozó nézetek és álláspontok kritikai értelmezésére,
- a történészi hivatásra vonatkozó szakmai-etikai normák érvényesítésére,
- az elméleti ismeretek professzionális szintű alkalmazására,
- a történelemmel kapcsolatos kutatások tervezésére, irányítására és szervezésére,
- az önálló és a csoportkeretek közt folyó kutatómunka végzésére,
- a tanult kutatási módszerek gyakorlatban történő alkalmazására,
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a kutatási eredmények interpretálására, illetve a szakmai tudás nyilvánosság előtti
szakszerű megjelenítésére,
- önálló szakmai álláspont kialakítására,
- a történelemre vonatkozó nézetek és álláspontok kritikai értelmezésére;
hebraisztika szakirányon továbbá
- az ókori Izraellel és a későbbi zsidósággal kapcsolatos tudományos, oktatási és egyéb
tevékenységek végzésére.
-

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- érdeklődés és nyitottság az új történettudományi eredmények, illetve az emberi
társadalom történetének új jelenségei iránt,
- önálló tájékozódási képesség a történeti irodalomban,
- kritikai attitűd,
- jó kommunikációs képesség,
- hajlam az együttműködésre,
- jó problémamegoldó képesség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök 6-10 kredit:
vallásfilozófia, vallásszociológia, vallás és jog, régészet és vallás.
8.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei 30-40 kredit:
Vallástörténet szakirányon: az ókori és modern keleti kultúrák (a Termékeny Félhold, Izrael,
Irán, a judaizmus és az iszlám, India, Kína és a Távol-Kelet vallásai), a klasszikus antikvitás
(görög és római vallás) és a modern Európa (kereszténység) vallási rendszereinek és
történetének részletes ismerete.
8.3. Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: 45-55 kredit
– vallástörténet szakirányon: a szakmai törzsanyag ismeretköreiből választott ismeretek;
– hebraisztika szakirányon:az ókori és modern keleti kultúrák, a klasszikus antikvitás és a
modern Európa vallási rendszereinek és történetének átfogó ismerete mellett a judaizmus és
zsidóság története, korszakai, forrásai, a héber és arámi nyelvű források (szent iratok és
kommentárjaik, vallási irodalom) ismerete és eredeti nyelven történő elemzése; felsőfokú
szintű nyelvi ismeretek;
diplomamunka: 30 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez két élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott összevetése alapján – a hallgatónak a korábbi tanulmányai alapján elismerhető
legyen legalább 50 kredit értékű ismeret a tanári szakirány történelem szakmai moduljából,
amelyből legalább 16 kredit ókortörténeti és egyetemes és magyar egyháztörténeti ismeret.
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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4. FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: fordító és tolmács (Translation and Interpreting)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles fordító és tolmács
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Translator and Interpreter
- választható szakirányok:
fordítói szakirány (anyanyelv:...; első választott idegen nyelv:...; második
választott idegen nyelv: ....) (Translator – mother tongue…; first chosen foreign
language….; second chosen foreign language….)
tolmács szakirány (anyanyelv:...; első választott idegen nyelv: ...; második
választott idegen nyelv:....) (Interpreter – mother tongue…; first chosen foreign
language….; second chosen foreign language….)
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
A 11. pontban meghatározott feltételek teljesítése mellett teljes kreditérték beszámításával
vehető figyelembe bármely képzési területhez tartozó alapképzési szak, valamint a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti bármely főiskolai vagy egyetemi
szintű szak.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 18-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 30-32 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 20 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. Az elméleti órák és a gyakorlati foglalkozások aránya: 34% elmélet és 66% gyakorlat.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan fordítók és tolmácsok képzése, akik szakszerűen látják el az írásbeli és a
szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az
írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen tudják
visszaadni a célnyelven, és ismerik a nyelvi közvetítés etikai és retorikai szabályait.
Tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi országok, valamint az Európai Unió országainak
politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében. Megszerzett ismereteik birtokában
alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a fordítási és tolmácsolási tevékenység elméleti kérdéseit,
- a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyagát,
- a megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyagot,
- az Európai Unió társadalmi és intézményi rendszerét,
- a fordító és tolmács szakma intézményrendszerét, mechanizmusait, szabványait, etikai
kódexeit,
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a vonatkozó kommunikációs és protokoll alapismereteket.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás, tolmácsolás,
- célnyelvi szövegalkotásra,
- célnyelven történő szóbeli közvetítésre,
- szövegelemzésre forrásnyelven,
- filmfeliratozás megalkotására,
- kiadványszerkesztésre,
- nyelvi tanácsadásra,
- szoftver lokalizációra,
- terminológiai gyűjtemények készítésére,
- fordítástámogató eszközök használatára,
- tolmácsberendezések használatára.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- idegennyelv-tudás,
- jó kommunikációs képességek magyar és idegen nyelven,
- állóképesség,
- monotónia-tűrés,
- megbízáselemzés,
- kritikai attitűd,
- kreativitás,
- problémamegoldó gondolkodás,
- jó memória,
- figyelemmegosztás és koncentráció,
- folyamatos önképzésre való készség,
- minőségre való érzékenység,
- stratégiatervezés.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök (18-20 kredit):
bevezetés a fordítás elméletébe, bevezetés a fordítás gyakorlatába, bevezetés a tolmácsolás
elméletébe, bevezetés a terminológiába, a fordítás nyelvhelyességi kérdései, szakmai
intézményrendszer, Európa tanulmányok.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: (30-32 kredit)
általános fordítástechnika; első idegen nyelvről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen
nyelvre, második idegen nyelvről anyanyelvre, tolmácsolástechnika; első idegen nyelvről
anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre, második idegen nyelvről anyanyelvre,
számítógépes segédeszközök működése; terminológia.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50 kredit
kötelezően választandó szakirányú modul (30 kredit) gazdasági alapismeretek, jogi
alapismeretek, nemzetközi szervezetek, protokoll ismeretek;
- fordítói szakirány:
szakfordítás: első idegen nyelvről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre, második
idegen nyelvről anyanyelvre;
- tolmács szakirány:
konszekutív tolmácsolás: első idegen nyelvről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre,
második idegen nyelvről anyanyelvre;
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diplomamunka (20 kredit).
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú, (C1)
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél és
egy másik idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga
vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A 4. pontban felsorolt szakterületekről jelentkezők esetében feltétel az első idegen nyelvből
államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga, a második idegen nyelvből államilag
elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megléte.
5. NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: neveléstudományi (Educational Science)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
 végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 szakképzettség: okleveles neveléstudomány szakos bölcsész
 a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Educational Scientist
 választható szakirányok: kora gyermekkor pedagógiája, családpedagógia, elméleti
és történeti kutatások, felsőoktatás-pedagógia, gyermek- és ifjúsági tanulmányok,
intézményfejlesztés, mérés és értékelés, nevelési és oktatási kutatások, segítőfejlesztő pedagógia, tanterv- és programfejlesztés, multikulturális nevelés (Early
Childhood and Primary Education, Family Education, History and Philosophy of
Education, Higher Education, Childhood and Youth Studies, Institution
Development, Assessment and Evaluation, Research on Education, Development
and Support in Education, Curriculum and Program Development, Multicultural
Education).
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: pedagógia, konduktor, tanító,
óvodapedagógus, gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott feltétellel számításba vehető alapképzési
szakok: andragógia, pszichológia, szociálpedagógia.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 18-22 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 26-30 kredit;
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6.3. A differenciált szakmai anyaghoz (szakirányokhoz) rendelhető kreditek száma: 40-44
kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: törzsképzésben 40%, szakirányban legalább 40 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerezett ismereteik birtokában
megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén.
Képesek a közoktatásban és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és/vagy
alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a
kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a
nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
a neveléstudomány, ezen belül a neveléstörténet, a nevelésfilozófia, a nevelés- és
oktatáslélektan, a neveléselmélet, az oktatáselmélet, a nevelésszociológia, az oktatásügyi
komparatisztika, a kutatásmódszertan szaktudományos és alkalmazói ismereteit;
továbbá
a kora gyermekkor pedagógiája szakirányon végzettek:
- a kora gyermekkori fejlődés biológiai és pszichológiai alapjait,
- a kora gyermekkori nevelés intézményi hátterét,
- a kora gyermekkor nevelési kérdéseit,
- a kora gyermekkori nevelés módszertani sajátosságait,
- a kora gyermekkor pedagógiai kutatásait;
a családpedagógia szakirányon végzettek:
- a szülői szerep és a gyermekvállalás evolúciós és történeti hátterét,
- a családi élet különböző formáit, azok antropológiai és szociológiai kontextusát,
- a család lehetséges funkcióit, működését, a családi kommunikáció és a család
életciklusait,
- a családi élet mai jellegzetességeit, fejlődésirányait és a jellegzetes családi konfliktusokat,
- az értékorientációs tendenciákat a mai magyar családokban,
- a diszfunkcionálisan működő családtípust,
- a nem a saját családban nevelés és nevelkedés jellegzetességeit,
- a családjogi ismeretanyagot és a családgondozás szociálpolitikáját,
- a családi élet segítése, a családi konfliktusmegoldás gyakorlatának alternatíváit,
- a család és az oktatási-nevelési, valamint a családokat segítő intézmények kapcsolatát;
az elméleti és történeti kutatások szakirányokon végzettek:
- az elméleti és pedagógiatörténeti kutatási metodológiát: a kvalitatív kutatások, a narratív
megközelítés különböző formáit, az összehasonlító elemzéseket és a forráselemzés
különböző változatait,
- a neveléstudomány elméleti és történeti kérdéseivel határos tudományterületeket:
ismeretelmélet, történeti és pedagógiai antropológia, történeti szociológia,
társadalomtörténet, narratív pszichológia,
- a könyvtári és a levéltári kutatás gyakorlatát,
- a tudományos kommunikáció és szövegalkotás kérdéseit;
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a felsőoktatás–pedagógia szakirányon végzettek:
- a hazai és a nemzetközi felsőoktatási modelleket,
- a felső- és felnőttoktatásban résztvevők tanulási sajátosságait,
- a felső- és felnőttoktatásban az adekvát tanulási környezet jellemzőit, fejlesztési és
értékelési lehetőségeit, a felsőoktatás terén folytatható pedagógiai kutatások
specifikumait,
- felsőoktatási projektek tervezésének, szervezésének, irányításának, lebonyolításának
elméletét és gyakorlatát;
a gyermek– és ifjúsági tanulmányok szakirányon végzettek:
- a gyermekfelfogás történeti változásait,
- a gyermekek mindennapi életének alakulását a különböző történeti korokban,
- a gyermek-és ifjúságpolitika kérdéskörét,
- a gyermekkor különböző szociológiai megközelítéseit,
- a tömegkommunikáció hatását a felnövekvő nemzedékekre,
- a gyermeki jogok kérdéseit,
- a gyermek- és ifjúsági szabadidős programok tervezésének és a fiatal korosztály
szabadidős foglalkoztatásának módszertanát,
- a gyermek- és ifjúkor körében végzendő kutatási megközelítéseket;
az intézményfejlesztés szakirányon végzettek:
- az iskolaelméleteket,
- az európai és a magyar iskolarendszer helyzetét és problémáit,
- az iskola antropológiáját,
- a reform- és alternatív pedagógiákat,
- az iskolafejlesztés elméleti és gyakorlati problémáit,
- a fejlesztési irányzatokat,
- az iskolák sajátosságaiból kiinduló, a helyi igényekhez és szükségletekhez igazodó
innováció megtervezésének, irányításának és segítésének technikáit,
- az iskolafejlesztési koncepciók, folyamatok értékelésének módszereit,
- az iskolafejlesztési projektek szervezésének, irányításának és lebonyolításának
folyamatait,
- az innováció szakmai, etikai kérdéseit;
a mérés és értékelés szakirányon végzettek:
- a kutatásmódszertani és pszichológiai alapokat,
- a mérés, tesztelés, tesztfejlesztés statisztikai alapjait,
- a pedagógiai mérések, az adatgyűjtés, az elemzés, az interpretáció szabályait,
- az értékelés pszichológiai hátterét,
- a mérés-értékelés funkcióit, modelljeit és formáit,
- a mérés, tesztelés módszereit és eszközeit,
- a legfontosabb nemzetközi és hazai mérések (IEA, PISA, MONITOR stb.) módszertanát,
eredményeit,
- a vizsgáztatás, a vizsgarendszerek európai és Európán kívüli modelljeit, a hazai
tapasztalatok elemzési anyagát;
a nevelési és oktatási kutatások szakirányon végzettek:
- a neveléstudomány tudományos környezetét,
- a tudományos kutatás tudományfilozófiai hátterét,
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az innovációs célú intézményi, országos és nemzetközi rendszerszintű kutatások
eredményeit,
a nevelési és oktatási kutatások kutatásmetodológiáját,
a nevelési és oktatási kutatásokat,
az alkalmazott és akciókutatások folyamatainak problémaközpontú tervezési módszerét,
a kutatásmenedzsmentre vonatkozó ismeretanyagot;

a multikulturális nevelés szakirányon végzettek:
- a többkultúrájú társadalmak kialakulásának történetét és különböző modelljeit,
- a multikulturális társadalmak szerkezetének összefüggéseit az oktatással-neveléssel,
- a migrációval kapcsolatos regionális összefüggéseket,
- a szegregáció kialakulását,
- az érdekartikuláció és érdekérvényesítés lehetőségeit az őshonosok és bevándorlók között,
a társadalmi jelenségek gazdasági, munkaerőpiaci összefüggéseit az iskolázás, szakképzés
szempontjából,
- a multikulturális nevelés történeti és mai lehetőségeit, formáit, az inkluzív nevelésben
hatékonynak mutatkozó oktatási-nevelési metódusok elméletét és gyakorlatát;
segítő–fejlesztő pedagógia szakirányon végzettek:
- az egyéni tanulói igényekhez való alkalmazkodás alakulását a tömegoktatás történetében,
- a tehetséges tanulókkal való foglalkozás történetét,
- történeti és összehasonlító pedagógiai szempontból a hazai és külföldi megoldásokat,
- a segítés-fejlesztés „jó gyakorlatának‖ a példáit,
- az esélyegyenlőtlenség megjelenési formáit az iskolarendszer és az iskolai nevelés-oktatás
szintjén és az esélyegyenlőség – esélyegyenlőtlenség problematikáját a jogi
szabályozásban,
- a különböző teljesítményzavarok és a tehetség pedagógiai diagnosztikáját,
- a teljesítményzavarok prevencióját, korrekcióját,
- a tehetségfejlesztés elméleti kérdéseit, gyakorlati lehetőségeit és problémáit.
tanterv– és programfejlesztés szakirányon végzettek:
- a tartalmi szabályozás rendszerét, működését, az oktatási rendszerben betöltött szerepét,
- az egyetemes és a magyar tantervtörténet legfontosabb tantervi paradigmáit és a
tantervtípusokat,
- a tantervelméleti és az alkalmazott kutatások eredményeit,
- a tantervértékelési paradigmákat, módszereket és a tantervfejlesztő munka elméleti
alapjait,
- a pedagógiai programok, helyi tantervek, tantárgyi programok elemzését, értékelését,
illetve projektmunka keretében történő fejlesztését,
- a tanítás és tanulás elméleti modelljeinek alkalmazási lehetőségeit, a tananyagok és
taneszközök, oktatási segédanyagok elemzésének, értékelésének módszereit,
- képességfejlesztő tantárgyi programok, taneszközök, oktatási segédanyagok fejlesztését,
- a kompetencia alapú fejlesztésre irányuló külföldi és hazai törekvéseket,
- a tananyag- és tankönyvelemzés elméletét és gyakorlatát.
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a nevelés- és oktatásügyben, a köz- és felsőoktatásban kutatói és/vagy alkalmazói
feladatok ellátására,
- pedagógiai rendszerek fejlesztésében, működtetésében és irányításában való részvételre,
- a szakterületre vonatkozó magyar és idegen nyelvű információ feltárására és elemzésére,
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a nevelés- és oktatásügy eredményeinek hazai és nemzetközi fórumokon való
kommunikálására,
jó szövegalkotásra,
önálló tanulással meglevő képességeik fejlesztésére és új kompetenciák kialakítására;

továbbá
a kora gyermekkor pedagógiája szakirányon végzettek:
- az intézmények nevelési stratégiájának pedagógiai megalapozására,
- a nevelés szervezeti kereteinek és pedagógiai kultúrájának fejlesztésére,
- a plurális társadalom igényeiből fakadó sajátos nevelési feladatok megfogalmazására,
- szakértőként megoldásukban való aktív részvételre, a pedagógusok munkájának
támogatására,
- közreműködésre egyes gyermekek és gyermekcsoportok fejlesztésére-nevelésére
vonatkozó programok kialakításában, megvalósításában,
- kora gyermekkori pedagógiai kutatások végzésére;
a családpedagógia szakirányon végzettek:
- nevelési-oktatási intézményekben, a családokat segítő intézményrendszerben szakszerű
támogatás nyújtására az erre aktuálisan vagy folyamatosan rászoruló családoknak,
- szakértő részvételre kutatásokban;
az elméleti és történeti kutatások szakirányokon végzettek:
- pedagógiatörténeti és pedagógiaelméleti kutatások végzésére, elméleti és történeti
kutatások tervezésére, támogatására, értékelésére és tudományos fórumokon történő
kommunikálására,
- az elméleti és történeti kutatásokkal foglalkozó hallgatók munkájának segítésére,
tanácsadásra;
a felsőoktatás–pedagógia szakirányon végzettek:
- felsőoktatási fejlesztések tervezésére, támogatására, értékelésére,
- szakértőként részt venni a felsőoktatási menedzsment munkájában,
- felsőoktatás-pedagógiai kutatások végzésére;
a gyermek– és ifjúsági tanulmányok szakirányon végzettek:
- ifjúságsegítő szolgálatokban való fejlesztő közreműködésre,
- a tanórán kívüli nevelés tartalmi és szervezeti kereteinek tervezésére, e nevelési alkalmak
szakszerű vezetésére, pedagógiai irányítására,
- szakértő részvételre gyermek- és ifjúságsegítő kutatásokban;
az intézményfejlesztés szakirányon végzettek:
- a pedagógiai intézményfejlesztés elméleti kérdéseiben tudásuk továbbfejlesztésére és
alkalmazására az iskolai innovációkban a helyi társadalmi igényeinek, elvárásainak
megfelelően;
a mérés és értékelés szakirányon végzettek:
- a tanulók, tanulóközösségek, nevelési-oktatási intézmények, illetve az oktatási rendszer
értékelését szolgáló mérések lebonyolítására, ilyen célú mérőeszközök fejlesztésére;
a nevelési és oktatási kutatások szakirányon végzettek:
- a nevelés-oktatás különböző szintjein megjelenő pedagógiai problematika felismerésére,
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fejlesztő jellegű nevelési-oktatási kutatások megtervezésére, végzésére;

segítő–fejlesztő pedagógia szakirányon végzettek:
- általános tanulástechnikai fejlesztésre és tanácsadásra,
- az eltérő bánásmódot igénylő tanulók szakszerű segítésére;
a multikulturális nevelés szakirányon végzettek:
- eltérő kultúrájú fiatalok együttműködésének megszervezésére, irányítására,
- a felmerült konfliktusok értelmezésére, kezelésére, hatékony kommunikáció elősegítésére;
tanterv– és programfejlesztés szakirányon végzettek:
- a központi tantervekhez igazodó helyi tantervek, tantárgyi programok, fejlesztő
programok kidolgozására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- önálló munkavégzésre való képesség,
- kreativitás,
- jó problémamegoldó képesség,
- döntéshozatali képesség,
- jó együttműködési készség,
- a közösségbe történő beilleszkedés képessége és igénye,
- saját tevékenység kritikus értékelésének és irányításának a képessége,
- önszabályozás, az önfejlesztés igénye,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő magatartás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 18-22 kredit
neveléstörténeti tanulmányok, kutatások (nevelésfilozófiák és elméletek története), elméleti
pedagógia (a neveléstudomány szaknyelve), nevelés- és oktatáslélektan (kognitív
pszichológia, neveléslélektan), oktatástudomány (tanítás- és tanuláselméletek), a
nevelésszociológia alkalmazásai (a nevelésszociológiai információ), oktatásügyi
komparatisztika (világgazdasági változások és az oktatás).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 26-30 kredit
neveléstörténeti tanulmányok, kutatások (pedagógiai problématörténet, történeti
antropológia), elméleti pedagógia (neveléselmélet – pedagógiai antropológia,
neveléstudományi modellek és paradigmák), nevelés-és oktatáslélektan (pedagógiai
szociálpszichológia), oktatástudomány (tantervelméletek, képességek fejlődése és fejlesztése),
a nevelésszociológia alkalmazásai (iskolaszociológiai szemléletek és szakirodalom, kutatások
a nevelésszociológiában), oktatásügyi komparatisztika (oktatási rendszerek az EU-ban,
oktatásstatisztikai elemzések).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: 40-44 kredit
szakirányok ismeretkörei
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a köz- és a felsőoktatás különböző színterein, intézményeiben végzett
terepmunka, amelynek időtartamát a szakirányokhoz kapcsolódóan a szakot indító
felsőoktatási intézmény határozza meg.
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10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján
elismerhető legyen legalább 15 kredit az alábbi ismeretkörökben: neveléstörténet,
neveléspszichológia, kutatásmódszertan, informatika és számítógép-használat, nevelési –
segítőszolgálati terepgyakorlat.
6. ANGLISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: anglisztika (English Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles anglisztika szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in English Studies
- választható szakirányok: angol alkalmazott nyelvészet, angol elméleti
nyelvészet, angol irodalom, angol kultúra és társadalom, posztkoloniális
irodalmak és kultúrák (ír, skót, kanadai, ausztrál) (English Applied Linguistics,
English Theoretical Linguistics, English Literature, British Cultural Studies,
Postcolonial Studies (Irish, Scottish, Canadian, Australian))
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a magyar, germanisztika, szlavisztika, romanisztika, romológia, a
történelem, a szabad bölcsészet, informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány,
kulturális antropológia, szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: legalább 20 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-25 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-55 kredit
6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit
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6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti, módszertani,
gyakorlati ismereteik birtokában magas szinten ismerik és alkalmazzák az angol nyelvet.
Ismerik az angol nyelvű országok, közöttük Nagy-Britannia, Írország és Kanada irodalmát,
kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, továbbá a modern elméleti és
alkalmazott nyelvészet alapelveit, főbb mai irányzatait, kutatási területeit, és azoknak
elsősorban az angol nyelvre vonatkoztatott eredményeit. Képesek arra, hogy az üzleti életben,
a médiában, az oktatásban, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal
foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi regionális és
országos önkormányzati hivatalokban és általában a kulturális közéletben alkalmazzák
megszerzett ismereteiket. Felkészültségük alapján képesek tanulmányaik doktori képzésben
történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az angol nyelvű kultúrákra vonatkozó ismeretanyagot (pl. nyelv, nyelvészet, irodalom,
történelem).
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az anglisztika területén szerzett speciális jártasságok és műveltség birtokában fogalmi és
absztrakt gondolkodást, valamint gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök
ellátására,
- szakmájuk interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és gyakorlati művelésére,
- önálló kutatásra,
- önálló tudományos és publicisztikai munka végzésére az angol nyelv és az angol nyelvű
népek kultúrájának, történelmének és irodalmának területén,
- az angol és a magyar nyelvű kultúrák közti magas szintű közvetítésre a kulturális,
gazdasági, politikai stb. élet különböző területein,
- az angol nyelvre, valamint az angol nyelvű kultúrákra és társadalmakra vonatkozó
ismeretek közvetítésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- magas szintű szakmai motiváltság és elkötelezettség,
- fejlett elemző képesség,
- különböző kultúrák közötti hasonlóságok és különbségek feltárásának képessége,
- interkulturális attitűd,
- magas szintű angol nyelvű kommunikációs készség,
- jó előadókészség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: legalább 20 kredit
az angol nyelv interdiszciplináris közelítésben (társadalmi és kulturális kontextusban); a
modern brit társadalom; nyelv-, irodalom- és kultúratudományi alapfogalmak és elméleti
hátterük; kutatásmódszertan; az angol értekező stílus és formátum (5-5 kredites kurzusok
kialakításával).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-25 kredit
az angol nyelvészet, irodalomtudomány és kultúraelmélet irányzatai; az angol nyelv, irodalom
és kultúra történeti aspektusai (5-5 kredites kurzusok kialakításával).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-75 kredit
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differenciált szakmai ismeretek: 50-55 kredit
angol alkalmazott nyelvészet, angol elméleti nyelvészet, angol irodalom, angol kultúra és
társadalom, posztkoloniális irodalmak és kultúrák (ír, skót, kanadai, ausztrál) szakirányokhoz
tartozó ismeretek (5-5 kredites kurzusok kialakításával);
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből – az angol kivételével –
államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint anglisztika ismeretkörből. Továbbá felsőfokú C típusú államilag
elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörből legalább 38 kredittel
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
7. AMERIKANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: amerikanisztika (American Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles amerikanisztika szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in American Studies
- választható szakirányok: etnikai és multikulturális ismeretek, amerikai
irodalom és irodalomtudomány, amerikai kultúra és média, amerikai angol
nyelv és nyelvészet, összehasonlító tanulmányok (más angol nyelvű
kultúrákkal)(Ethnic and Multicultural Studies, American Literature, American
Culture and Media, American English Language and Linguistics, Comparative
Cultural and Literary Studies (within the English-Speaking World))
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a magyar, a történelem, a szabad bölcsészet, germanisztika,
romanisztika, romológia, szlavisztika, informatikus könyvtáros, kommunikáció és
médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési
szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
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LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit;
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: legalább 20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-25 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-55 kredit;
6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az amerikanisztika területén megszerzett
elméleti, módszertani, gyakorlati ismereteik és készségeik birtokában magas szinten ismerik
és alkalmazzák az amerikai angol nyelvet. Ismerik az angol nyelvű országok, közöttük
elsősorban az Amerikai Egyesült Államok kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését,
történelmét, az amerikai jelen és múlt valamennyi lényeges vonatkozását. Megszerzett
tudásuk birtokában képesek arra, hogy szaktudásukat az üzleti életben, a médiában, a
könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben,
az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi és országos önkormányzati hivatalokban
és általában a kulturális életben alkalmazzák. Felkészültségük alapján képesek tanulmányaik
doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek magas szinten, tudományos igénnyel ismerik:
- az amerikai angol nyelvet,
- az amerikai angol nyelvű kommunikáció sajátosságait,
- az Egyesült Államok kultúráját, történelmét és irodalmát,
- a meghatározó amerikai kommunikációs rendszereket (tv, újságok, internet stb.).
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az amerikanisztika területén szerzett speciális jártasságok és elmélyült műveltség
birtokában fogalmi és absztrakt gondolkodást, valamint gyakorlati készségeket igénylő
feladatok és munkakörök ellátására,
- szakmájuk interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és gyakorlati művelésére,
- az önálló kutatásra,
- önálló tudományos és publicisztikai munka végzésére az Egyesült Államok kultúrájának,
történelmének és irodalmának területén,
- az amerikai és magyar kultúra közti magas szintű nyelvi közvetítésre a kulturális, a
gazdasági, a politikai stb. élet különböző területein,
- az amerikai angol nyelvre, valamint az amerikai kultúrára és társadalomra vonatkozó
ismeretek közvetítésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- magas szintű szakmai motiváltság és elkötelezettség,
- fejlett elemző képesség,
- különböző kultúrák közötti különbségek és hasonlóságok feltárásának képessége,
- interkulturális attitűd,
- magas szintű, angol nyelvű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
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-

jó előadókészség.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: legalább 20 kredit
az amerikai irodalom, kultúra és nyelv történeti aspektusai; az amerikai társadalom és kultúra
kialakulásának és folyamatainak történeti összefüggései; az amerikai angol nyelv sajátosságai
interdiszciplináris közelítésben; nyelv-, irodalom- és kultúratudományi fogalmak és elméleti
hátterük; kutatásmódszertan (4-5 kredites kurzusok kialakításával).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-25 kredit
az amerikanisztika mint tudományág meghatározása, módszereinek ismertetése és nemzetközi
irányzatai; az amerikanisztika társadalomtudományi komponensei; az amerikai kultúra,
társadalom, irodalom és nyelv összefüggésrendszerei, kommunikációs rendszerek (5-5
kredites kurzusok kialakításával).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-75 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 50-55 kredit
etnikai és multikulturális ismeretek, amerikai irodalom és irodalomtudomány, amerikai
kultúra és média, amerikai angol nyelv és nyelvészet, összehasonlító tanulmányok (más angol
nyelvű kultúrákkal) szakirányokhoz tartozó ismeretek (5-5 kredites kurzusok kialakításával);
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből – az angol kivételével –
államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint anglisztika és amerikanisztika ismeretkörökből, amelyből az
amerikai angol nyelv, valamint az amerikai irodalom és kultúra ismeret együttesen legalább
30 kredit értékű. Továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű
nyelvvizsga angol nyelvből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 38 kredittel
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
8. ELMÉLETI NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: elméleti nyelvészet (Theoretical Linguistics)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles elméleti nyelvész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Theoretical
Linguistics
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsész alapképzési szak
elméleti nyelvészet szakiránnyal és a magyar alapképzési szak nyelvtechnológia szakiránnyal.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 18-22 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-50 kredit
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 4 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6.A gyakorlati ismeretek arány: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nyelvészeti alapdiszciplínák (hangtan,
alaktan, mondattan, jelentéstan) és a kapcsolódó tudományágak (szociolingvisztika,
pszicholingvisztika, számítógépes nyelvészet, neurolingvisztika, stb.) területén megszerzett
szakmai ismereteik birtokában képesek önálló tudományos munka végzésére. Ismerik a
megfelelő nyelvleírási szinteket és a modern nyelvészeti irányzatokat. Felkészültségük
alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a nyelvészeti kutatások nemzetközi eredményeit és sztenderdjeit,
- a különféle nyelvészeti elméletek, modellek, valamint kutatási módszertanok széles körét,
- a különféle nyelvekre vonatkozó empirikus adatok feldolgozásának, analízisének és az
elméleti modellek kereteiben történő értelmezésének lehetőségeit,
- az önálló tudományos munka szakmódszertanát,
- a modern nyelvtanelmélet kurrens irányzatait és modelljeit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- nyelvészeti ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére,
- elméleti nyelvészeti problémák felvetésére és megoldására,
- a mai magyar nyelv szerkezetének és rendszerének a modern elméletek, illetve modellek
kereteiben történő leírására,
- a megjelenített eredmények társadalmi célok érdekében történő alkalmazására (pl.
anyanyelvi nevelési koncepciók kidolgozása, gépi fordítás elvégzése, nyelvi zavarok
diagnosztizálása és terápiája, nyelvi adatbázisok és szoftverek fejlesztése, stb.)
- kutatási módszertanok megfelelő alkalmazására,
- innovatív kutatások és önálló tudományos munka végzésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás,
- problémamegoldó gondolkodás,
- önállóság,
- kritikai attitűd,
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-

absztrakció képessége,
jó kommunikációs képesség magyar és idegen nyelven.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 18-22 kredit
- fonológia, szintaxis, logika, formális szemantika, a nyelvleírás alapvető módszerei;
- szabadon választható bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi ismeretek,
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei:
Szakmai elméleti modul: 28-32 kredit
- fonológia, morfológia, szintaxis, szemantika, grammatikai modellek, lexikon; aktuális
kutatási irányzatok, eredmények, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és
megközelítések, nyelvfejlesztési, valamint módszertani ismeretek: legalább 20 kredit;
- terepmunka, nyelvészeti gyakorlat, szakdolgozatíró szeminárium.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 60-70 kredit:
8.3.1. differenciált ismeretek 40-50 kredit:
a) szakirány választása nélkül:
morfológia, haladó fonológia, haladó szintaxis, haladó szemantika, grammatikaelmélet,
grammatikai modellek, lexikon, neurolingvisztika, pszicholingvisztika, nyelvelsajátítás,
számítógépes nyelvészet, számítógépes ismeretek, nyelvfilozófia, fonetika, valamely nyelv
szerkezete,
valamely
nyelv
története,
szociolingvisztika,
pszicholingvisztika,
diskurzuselemzés, pragmatika, a nyelvtudomány története, kutatási gyakorlat;
b) speciális program választása esetén:
ba) választható speciális programok ismeretei:
- nyelvelmélet (morfológia, haladó fonológia, haladó szintaxis, haladó szemantika,
grammatikaelmélet, grammatikai modellek, lexikon)
- számítógépes nyelvészet és neurolingvisztika (neurolingvisztika, pszicholingvisztika,
nyelvelsajátítás, számítógépes nyelvészet, számítógépes ismeretek, nyelvfilozófia);
bb) egyéb, speciális programokhoz nem kapcsolódó választható ismeretek:
fonetika, valamely nyelv szerkezete, valamely nyelv története, szociolingvisztika,
pszicholingvisztika, diskurzuselemzés, pragmatika, a nyelvtudomány története, kutatási
gyakorlat.
8.3.2. Diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A nyelvészeti gyakorlat során a hallgató egy féléven át heti 4 órában aktívan bekapcsolódik
egy kutatóhely munkájába. A gyakorlat eredményes teljesítésének feltétele a félév végén egy
önálló nyelvészeti előadás megtartása.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél
vagy egy további, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő nyelvből
államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításánál alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen olyan specializáció,
amely legalább 50 kredit értékű és a korábbi tanulmányai szerint a szabad bölcsész
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alapképzési szak elméleti nyelvészet szakirányának vagy a magyar alapképzési szak
nyelvtechnológia szakirányának nyelvészeti ismeretköreiből áll.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alább felsorolt ismeretkörökben legalább 19
kredittel rendelkezzen a hallgató: bevezető fonológia, bevezető szintaxis, bevezető logika,
bevezető formális szemantika ismeretkörökből. Az 50 kredithez – a legalább 19 kredit
elismerése után – a még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
9. NÉDERLANDISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: néderlandisztika (Dutch Language and Culture
Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles néderlandisztika szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist of Dutch Language and
Culture
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: germanisztika alapképzési szak
néderlandisztika szakiránnyal.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe:
bölcsészettudományi képzési terület alapképzési szakjai.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-65 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a holland nyelvet szóban és írásban magas
szinten képesek használni, és a holland nyelv és irodalom, kultúra és történelem területén
megfelelő elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek. Behatóan ismerik
Magyarország és a célország társadalmi-gazdasági és környezeti helyzetét, problémáit, és
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ismereteiket képesek átadni, illetve alkalmazni hivatásuk gyakorlása során. Képesek
megfelelni az Európai Unió intézményeiben támasztott követelményeknek. Alkalmasak
irányító és szervező feladatok ellátására az idegenforgalom, a gazdasági élet, a média, a sajtó,
a kultúra és a közigazgatás területén. Felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik
doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a holland nyelv grammatikai szabályrendszerét,
- a holland, flamand nyelvtörténetet,
- a holland, flamand irodalmat és kultúrát,
- a néderlandisztikai irodalomtudomány, kultúratudomány, valamint nyelvtudomány
elméletét és módszertanát, legmodernebb irányzatait,
- a kultúratudomány kutatási irányzatait, eredményeit,
- a holland és belga állam politikai és kulturális intézményrendszerét.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a holland/flamand nyelvvel és kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő
munkakör ellátására,
- szakmai és szépirodalmi szövegek magas szintű fordítására, tolmácsolására,
- holland nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá
információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző
nézőpontok szerint történő magas szintű bemutatására,
- önálló kutatásra,
- a holland/flamand és a magyar kultúra közti nyelvi közvetítésre, a kulturális, gazdasági,
politikai élet különböző területein,
- különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére,
- kritikai vélemény megfogalmazására,
- alternatív megoldások felvetésére,
- saját tudásuk fejlesztésére,
- képzési területük belső törvényszerűségei megértésének elmélyítésére,
- kritikai gondolkodásmódra.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a holland/flamand nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség,
- minőségtudat,
- a holland/flamand nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív
kezelési képessége,
- absztrakt gondolkodás képessége,
- jó kommunikációs képességek,
- önállóság,
- jó együttműködési készség,
- önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítása,
- kritikai látásmód,
- érzékenység és aktív kritikai attitűd a másság diszkriminációjával, az esélyegyenlőségi
problémákkal, a társadalom kirekesztő mechanizmusaival szemben.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök (8-12 kredit):
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a néderlandisztikai irodalom- és nyelvtudomány elmélete és módszertana: aktuális kutatási
irányzatok, eredmények, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és megközelítések,
módszertani ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: (28-32 kredit)
néderlandisztikai szaknyelvi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és
nyelvfejlesztési ismeretek, az akadémiai írásmód elsajátítása, referátumok, szakdolgozatok,
értekezések stilisztikája és retorikai szabályai, a terminológia pontos használata,
hivatkozások, bibliográfia, névmutató, tartalomjegyzék; továbbá a holland nyelv- és
irodalomtudomány szaknyelvi ismereteinek elsajátítása, magas szintű szakirodalom olvasása
és értelmezése;
néderlandisztikai irodalomtudományi ismeretek: irodalomtörténeti és irodalomkritikai
ismeretek Hollandiában és Flandriában társadalmi kontextusban, egymással és az európai
irodalmakkal összehasonlításban, továbbá a képzőművészet történetével párhuzamban
vizsgálva előadás és szeminárium kereteiben;
néderlandisztikai nyelvtudományi ismeretek: szótan, jelentéstan, a lexikai egység fogalma,
típusai, a holland-flamand nyelv szókincsének eredetbeli, időbeli, földrajzi, társadalmi,
stilisztikai, gyakorisági szempontok szerinti rétegei;
néderlandisztikai kultúratudományi ismeretek: a holland és belga társadalom felépítésének
szerkezete, intézményrendszere, kultúrpolitikája, a média világa, a kulturális identitás szerepe
a multikulturális társadalomban, a migránsok helyzete, szociokulturális sajátosságai, genderproblémák, a posztkolonialitás kultúrája, az EU és a holland nyelv és a holland nyelvű kultúra
kapcsolatrendszere, a kultúraközvetítés fajtái és lehetőségei Hollandiában, Belgiumban és
Magyarországon, kortárs művészetek, kiállításelemzések, múzeumpolitika.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 65-85 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 45-65 kredit
a) választható speciális programok ismeretei (35-45 kredit)
néderlandisztikai irodalomtudomány, nyelvtudomány, kultúratudomány;
b) az intézmény által meghatározott, a szakhoz kötődő területen választható ismeretek (10-20
kredit);
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
Amennyiben a hallgató rendelkezik államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsgával angol nyelvből, abban az esetben német vagy francia államilag elismert
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a germanisztika alapképzési szak néderlandisztika szakirányának
ismeretköreiből. Továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű
nyelvvizsga holland nyelvből.
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10. ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: alkalmazott nyelvészet (Applied Linguistics)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megnevezése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész
3. Képzési terület: bölcsészettudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar, az anglisztika, a
germanisztika, a romanisztika, a romológia és a szlavisztika alapképzési szakok.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető
alapképzési szakok: a pedagógia, a pszichológia és a szabad bölcsészet alapképzési szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- és mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi szintű
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 18-22 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit;
6.3. Kötelezően választható szakirány: 38-42 kredit;
6.4. A szabadon választható ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint: legalább 50%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti és nyelvészeti
kutatás-módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom bármely szegmensében
felmerülő nyelvi problémákhoz kapcsolódó igények kielégítésére, ezek kezelésére, aktuális
társadalmi igények szerinti alakítására, fejlesztésére. A végzett szakemberek előmozdítják a
társadalmi szintű információáramlást, segítve ezzel az információhoz való jutáshoz fűződő
jogot. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében
történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a nyelv és a gondolkodás/megismerés, illetve a nyelv/nyelvhasználat társadalmi
kapcsolatának szerteágazó kérdéseit,
- a személyes, intézményi (társadalmi) és kultúrák közötti kommunikáció sajátosságait,
- a nyelvi teljesítmény/hatás mérését és a szaknyelvek legfontosabb ismérveit,
- egy-egy szakmai közösség általános kommunikációs szokásait, jellegzetességeit,
- a nyelvészeti kutatások módszertanát,
- a lingvisztikai részdiszciplínákat.
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b) A mesterfokozat birtokában a végzettek alkalmasak:
- nyelvfejlesztési munkálatok végzésére, irányítására egyéni és intézményes szinten,
- nyelvi tervezésre mind az anyanyelv, mind az idegen nyelv (nemzetiségi, környezeti,
regionális) vonatkozásában,
- tantervfejlesztésre és nyelvi tanácsadásra,
- alap és alkalmazott anya- és idegen nyelvi kutatások és elemzések végzésére,
- a nyelvi szocializáció sokoldalú és sokirányú segítésére,
- mind a civil, mind a politikai szféra számára médianyelvészeti ismereteik révén
helyzetértékelésre,
- a szakterület tudományos életébe való bekapcsolódásra (konferenciai részvétel,
publikációs tevékenység),
- ismeretterjesztő és tudományos írásművek létrehozására,
- a szakterület problémáinak és eredményeinek a szélesebb közönséggel történő
megismertetésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a szakterület iránti magas fokú érdeklődés, elkötelezettség és motiváció,
- tanulási készség,
- széles műveltség, problémafelismerő és -megoldó képesség,
- kreativitás, intuíció és módszeresség,
- információfeldolgozási képesség,
- a szakmai továbbképzéshez való pozitív hozzáállás,
- igény az elmélyült és minőségi munkára,
- kritikai szemlélet,
- rugalmasság és jó kommunikációs készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretek: 18-22 kredit
lingvisztikai részdiszciplínák: a nyelvleírás elmélete, leíró nyelvtani ismeretek (fonetikafonológia, grammatika, morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, szemantika,
pragmatika, diskurzuselemzés, kontrasztív nyelvészet, nyelvtipológia, a nyelvészeti kutatások
módszertana, a nyelvtudomány/alkalmazott nyelvészet története, nyelvészeti statisztika.
8.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei: 86-94 kredit
A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 28-32 kredit:
- nyelv és gondolkodás: pszicholingvisztika, nyelvelsajátítás, neurolingvisztika, alkalmazott
pszicholingvisztika, kétnyelvűség;
- nyelv és társadalom: szociolingvisztika, nyelvpolitika, nyelvi jogok, kétnyelvűség,
alkalmazott szociolingvisztika, kommunikációelmélet (interperszonális, társadalmi,
intézményi);
- a nyelvi kód: számítógépes nyelvészet, korpuszlingvisztika, az írott nyelv.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 38-42 kredit:
A szakképzettséghez szükséges követelmények mindhárom témakör ismeretköreiből
teljesíthetők:
- nyelv és gondolkodás: beszédretardáció, pedagógiai grammatika, jelnyelv, a nyelvi
teljesítmény mérése/értékelése, nyelvi evolúció;
- nyelv és társadalom: etnolingvisztika, nyelvészeti antropológia, ökolingvisztika, verbális
agresszió, nyelvi kontaktusok, nyelvtervezés, hungarológiai ismeretek, szaknyelvek;
- a nyelvi kód: terminológia, nyelvtechnológia.
Diplomamunka: 20 kredit.
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9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat – a felsőoktatási intézmény lehetőségeitől és szakmai kapcsolataitól
függően, a tantervben meghatározottak szerint – a közoktatásban, a médiában, az üzleti
világban, az igazságszolgáltatásban végzett gyakorlat, amelynek kreditértéke 2 kredit.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 10 kredit a lingvisztikai
részdiszciplínák (nyelvtudomány) ismeretkörből.
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
11. ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles andragógus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Andragogue
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia alapképzési szak,
továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű
művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, egyetemi szintű
művelődési és felnőttképzési menedzser, művelődésszervező, humánszervező szakok, illetve
ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai, egyetemi szintű szakok (népművelés,
közművelődési).
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a pedagógia, a pszichológia és az emberi erőforrások alapképzési
szakok, továbbá bármely pedagógus szakképzettséget adó szak.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: legalább 16-22 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-55 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 32-45 kredit
6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit
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6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 35%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan andragógusok képzése, akik megszerzett társadalomtudományi
ismereteik birtokában alkalmasak az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való
felzárkózás támogatására, és a felnőttoktatás és képzés feltételeinek differenciált fejlesztésére.
Ismerik a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének
problémakörét, és képesek oktatási–képzési intézmény-, eszköz- és módszerfejlesztésére,
valamint a tanulási lehetőségekhez való fizikai és virtuális hozzáférés támogatására.
Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az egész életen át tartó tanulás szerepét a társadalom és az egyén életében,
- a felnőttképzés gazdasági, politikai és etikai vonatkozásait,
- a felnőttképzés elméletét és módszertanát,
- a felnőttek tanulásával kapcsolatos elméleteket,
- a felnőttképzés speciális célcsoportjait és a velük való foglalkozás különleges eljárásait,
- a felnőttképzés területén szerzett tapasztalataik rendszerezésének eljárásait,
- az andragógia kutatásmódszertanát,
- az andragógia területén folyó aktuális kutatásokat,
- a legfontosabb tudományos munkákat,
- az Európai Unió felnőttképzéssel kapcsolatos dokumentumait és stratégiáját,
- a különböző nemzetközi felnőttképzési rendszereket.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- rendszerszerűen és kreatívan foglalkozni az andragógia új és összetett problémáival,
- a felnőttképzésben társadalmi, politikai, gazdasági döntések előkészítésére,
- következtetéseiket és javaslataikat szakmai és nem szakmai közönségnek bemutatni,
- önálló tudományos munkák létrehozására,
- az andragógia mélyebb összefüggéseinek megértéséhez szükséges információ-források
felkutatására, a társtudományok eredményeinek értelmezésére és felhasználására,
- új információk gyűjtésére, a felmerülő új problémák, új jelenségek kritikus
feldolgozására,
- eredeti ötletekkel és önálló tevékenységgel hozzájárulni a felnőttképzéssel kapcsolatos
speciális problémák megoldásához,
- felnőttképzések és képző intézmények menedzselésére,
- a felnőttképzésben adekvát célok megfogalmazására,
- a célok elérését szolgáló andragógiai folyamatok megtervezésére és kivitelezésére,
- teljesítményértékelési és minőségbiztosítási rendszerek működtetésére,
- önműveléssel és folyamatos önfejlesztéssel ismereteik magasabb szintre emelésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek
- alkalmazkodóképesség,
- előítélet-mentesség,
- empátia,
- tolerancia,
- rugalmasság,
- objektivitás,
- személyes felelősségvállalás,
- a csoportvezetés, moderálás, animálás, mentorálás képessége,

450

-

összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben döntéshozatali képesség,
kritikai attitűd.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: legalább 16-22 kredit
az andragógia közgazdaságtani, politológiai és jogi aspektusai (6-10 kredit), az andragógia
filozófiai, antropológiai, társadalomelméleti, tudományelméleti és etikai kérdései (5-6 kredit),
kutatás a felnőttoktatásban (statisztikai elemzések) 5-6 kredit.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-55 kredit
andragógiai elméletek (gazdasági, humán erőforrás-fejlesztési, tanuláselméleti,
kommunikációs aspektusok) (9-12kredit), a felnőttképzés mentálhigiénéje és ergonómiája (57 kredit), pályaorientáció-pályakorrekció (5-7 kredit), felnőttképzési curriculum-tervezés,
kompetencia-alapú és moduláris képzések fejlesztése (6-8 kredit), a felnőttoktatás didaktikája
és módszertana (tanítási, tanulási módszerek, ICT, teljesítményértékelés, APL, APEL) (10-14
kredit), a képzés értékelése, minőségfejlesztése (5-7 kredit).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 42-55 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 32-45 kredit
szociálandragógia (a felnőttképzés speciális célcsoportjai) (10-14 kredit), a felnőttoktatás
menedzsmentje (felnőttképzési intézmények vezetése és irányítása, projektmenedzsment) (6-8
kredit), andragógiai kompetenciák (moderálás, csoportvezetés, mentorálás, animálás)
fejlesztése (10-14 kredit), európai dimenzió a felnőttoktatásban, felnőttoktatási rendszerek (69 kredit);
diplomamunka: 10 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit, amelyből
- 10 kredit a bölcsész képzési területen a közös stúdiumainak ismeretei (filozófiatörténet,
társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret);
- 20 kredit pedagógiai és/vagy pszichológiai ismeret.
A hiányzó krediteket (max. 30 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
12. EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: emberi erőforrás tanácsadó (Human Resource
Counselling)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles emberi erőforrás tanácsadó
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a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Human Resource Counsellor

3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia, emberi erőforrások
alapképzési szakok, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű
személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, egyetemi szintű
művelődési és felnőttképzési menedzser, humán szervező szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a pedagógia és a pszichológia alapképzési szak, továbbá bármely
pedagógus szakképzettséget adó szak.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15 - 20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25 - 35 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45 - 60 kredit;
6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 8 - 12 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett humán és gazdasági ismereteik,
valamint kialakult interdiszciplináris szemlélet birtokában képesek a munka, a munkavállalás
világában, illetve az ennek megfelelő iskoláztatás, képzés és továbbképzés rendszerében
orientáló, támogató és tervezési tevékenységre. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik
meghozatalában, és a terület irányítóinak döntés-előkészítési munkáját támogatják a
munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatainak rendszerezésével, illetve
összefüggéseinek feltárásával. A végzettek alkalmasak a szociális kapcsolatrendszerek
működtetésére és a munka világához kapcsolódó problémamegoldási folyamatok tervezésére,
illetve irányítására. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés
keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az andragógia elméletének rendszerébe illeszkedő pszichológiai megalapozottságú
szociálpszichológiai összefüggéseket,
- a munkaerőpiaci és foglalkoztatáspolitikai folyamatokat, a munkatudományokat, a pályák
osztályozási rendszereit, a képzés és a munkavállalás jogi szabályrendszerét,
- a pálya-munka világához kapcsolódó rétegspecifikus, regionális, térségi összefüggéseket,
illetve az ezekhez kapcsolódó támogató informatikai rendszereket,
- a tanácsadási és pályatervezési tevékenységet megalapozó alkalmazott pszichológiai,
andragógiai ismereteket, azok gyakorlati alkalmazását, a tervező munka stratégiáit, az
önellenőrzés módszereit,
- a szervezeti, intézményi humánpolitika céljaival összefüggésben tervező, fejlesztő és
támogató tevékenységeket a munkavállalók képzettségi szintje és karrierigénye
vonatkozásában.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- hiteles írásbeli és szóbeli kommunikációra,
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-

váratlan helyzetek megoldására,
a nemzetközi tapasztalatok, jó példák (gazdasági, szociálpszichológiai) hazai
követelményeknek megfelelő adaptálására,
önálló és felelősségteljes munkára a hozzájuk fordulók individuális céljainak
megvalósításáért, egyéni tervezési készségük fejlődésének támogatása érdekében,
interperszonális kapcsolatokban az érdekek és az értékek összhangjának megteremtésére
az aktuális foglalkoztatáspolitikai lehetőségek figyelembevételével,
a különböző szintű és tartalmú konfliktusok megoldásához való hozzájárulásra,
folyamatos önképzésre, a hosszú távú stratégiák jelentőségének felismerésére, ennek
érvényesítésére támogató jelleggel az egyéni, illetve csoportos tanácsadási
tevékenységben.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- jó kapcsolatteremtési, együttműködési és konfliktusmegoldási képességek,
- előítélet-mentesség,
- szociális érzékenység,
- az egyéni és a társadalmi érdekek összeegyeztetésének igénye,
- értékalapú megközelítés, amelynek középpontjában a munka, a pálya, mint alkotó és
kreatív tevékenység jelenik meg,
- öndefiníciós képesség, melynek alapján képesek szakmai tevékenységüket és személyes
karrier esélyeiket folyamatosan értékelni, elemezni és fejleszteni,
- megfelelő nyitottság a különböző kultúrák iránt,
- elkötelezettség az interkulturális kapcsolatok építésére, törekvés a munka-magatartás
tradícióinak megismerésére,
- a társszakma képviselőivel való együttműködés képessége,
- a csapatmunka fontosságának elfogadása,
- a szakma érdekeinek képviselete hazai és nemzetközi szervezetekben.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 15 - 20 kredit
foglalkoztatáspolitikai, közgazdasági ismeretek, speciális andragógia ismeretek, etika,
kutatásmódszertan.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25 - 35 kredit
szervezetpszichológia, szociálpszichológia, pályalélektan, tervezés elmélete, tanácsadás
elmélete - gyakorlata, emberi erőforrással foglalkozó szervezetek felépítése - jogállása.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 55 – 70 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 45 - 60 kredit
informatikai rendszerekkel támogatott tanácsadás, konfliktuskezelés módszerei, felnőttképzési
szolgáltatások, foglalkozás speciális helyzetű csoportokkal, egyénekkel, tanácsadási
módszerek, pályaorientáció irányai az EU-ban, emberi erőforrás menedzsment, szakmai
gyakorlat;
diplomamunka: 10 kredit.
9. Szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat az ifjúsági korosztályok, valamint a felnőtt korosztályok tanácsadásával
foglalkozó olyan intézményekben végzett gyakorlat, ahol a tanácsadáshoz kapcsolódóan
nemzetközi kutatási vagy projekttevékenységet végeznek.
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10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit, amelyből
- 10 kredit a bölcsész képzési területen, a közös stúdiumok ismeretei
(filozófiatörténet,
társadalomismeret,
kommunikáció,
informatika,
könyvtárismeret);
- 20 kredit pedagógiai és/vagy pszichológiai ismeret.
A hiányzó krediteket (max. 30 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
13. ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: esztétika (Aesthetics)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, röv. MA)
- szakképzettség: okleveles esztétika szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Aesthetician
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szabad bölcsészet alapképzési szak
esztétika szakiránnyal.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési terület alapképzési szakjai.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe: azok az alap- és
mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit;
6.1.Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditérték: 10-20 kredit;
6.2. Szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditérték: 20-24 kredit;
6.3. Differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditérték: 55-70 kredit;
6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. Diplomamunkához rendelet kreditérték: 20 kredit;
6.6. Gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett művészetelméleti, esztétikai,
kultúra– és médiatudományi ismereteik birtokában többféle megközelítési módot felhasználva
alkalmasak művek elemzésére. Elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a szakirányú magyar és
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idegen nyelvű szövegek feldolgozásában és fordításában. Megfelelő felkészültséggel
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az esztétika elméleti és történeti, valamint ennek az irodalom és a kultúra mélyebb
összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges kutatási módszereket,
- az esztétikai elmélet és történet alapvető kérdéseit,
- az esztétika történetének meghatározó alakjait,
- az esztétikai elméleteket.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenység kifejtésére és eredeti ötletek felvetésére,
valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- az esztétikai megközelítések, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és
a tudományos munka kritikus értékelésére,
- eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a művészeti jelenségekről szerzett tudás
gyakorlati alkalmazására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek
kialakítására,
- különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika
kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint az esztétikával
összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására,
- esztétikai ismereteik alapján a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni,
továbbá az információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli
közönségnek különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutatni.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- motiváció, elkötelezettség és minőségtudat a kultúra egészét és az esztétikai megközelítést
illetően,
- az esztétikai kérdésfeltevések és a kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív
kezelési képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás,
- fogalmi gondolkodás,
- az absztrakció képessége,
- kritikai attitűd,
- értékközpontúság.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 10-20 kredit:
az esztétikai, valamint művészet és kultúra- és médiatudományi ismeretek: esztétika elméleti
alapproblémái, ágazati esztétikák alapvető kérdései, a műértelmezés alapvető stratégiái,
aktuális kutatási irányzatok, eredmények, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és
megközelítések, módszertani ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-24 kredit
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a) szakmai elméleti ismeretek: esztétikai, művészetelméleti, valamint kultúra- és
médiatudományi tárgykörök valamint alternatív megközelítésmódok; esztétikai irányzatok és
iskolák; a művészeti jelenségek interpretációjának kérdései és módszerei, valamint az
esztétika elmélet-történeti ismeretek;
b) gyakorlati készségek fejlesztését szolgáló ismeretek: idegen nyelvű szakszöveg-olvasás,
íráskészség-fejlesztés.
8.3 A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 75-90 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 55-70 kredit
a) választható speciális programok ismeretei: 40-50 kredit
három modul választása az alábbi témakörökből:
antik és reneszánsz művészetelméletek, a felvilágosodás esztétikája, a német idealizmus és a
romantika esztétikája, a 19. század esztétikája, a 20. század első felének esztétikai
gondolkodása, kortárs művészetelméletek/ ágazati gyakorlat;
b) egyéb, speciális programokhoz nem kapcsolódó, választható ismeretek: amelynek
kreditértéke 15-20 kredit.
Diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a szabad
bölcsészet alapképzési szak esztétika ismeretköreiből. Továbbá középfokú C típusú vagy
azzal egyenértékű nyelvvizsga valamely élő nyelvből.
14. KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: klasszika-filológia (Classical Philology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Classical Philologist
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák
alapszak klasszika-filológia szakiránya.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
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5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.2. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-75 kredit;
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;
6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a
klasszikus antikvitásról vagy az annak örökségét folytató középkori – adott esetben kora
újkori – európai kultúráról. A választott szakiránynak megfelelő nyelvet (latin, ógörög,
középkori latin, újkori latin vagy bizánci görög) magas szinten ismerik. Képesek az adott
nyelven született kiemelkedő irodalmi művek sokoldalú elemzésére, és ismerik a megfelelő
történeti és kultúrtörténeti forrásokat. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- felsőfokon a latin és/vagy az ógörög nyelvet,
- a klasszikus (antik) latin és/vagy görög (vagy az antik örökségre építő közép- és újkori
latin és/vagy görög) nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez
és magyarázatához szükséges kutatási módszereket,
- áttekintő módon az antikvitás (vagy az annak örökségére építő középkor) irodalmának és
kultúrájának egészét,
- a fentebbiek jelentőségét az európai kultúrában és az ókortól máig terjedő
gondolkodástörténetben és egyetemes civilizációs folyamatokban,
- a premodern és a modern nyelv-, irodalom- és kultúratudomány (különböző
módszereinek) alkalmazhatóságát a fenti nyelvek, irodalmi alkotások, műfajok, kulturális
jelenségek stb. megismerésében.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az irodalomtudományban és a nyelvtudományban, illetve interdiszciplináris területeken az
aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére,
- eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről
szerzett tudás gyakorlati alkalmazására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek
kialakítására,
- különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika
kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a klasszikus (antik)
latin és/vagy görög nyelvvel és kultúrával (vagy az antik örökségre építő közép- és újkori
latin és/vagy görög nyelvvel) összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör
ellátására,
- a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat,
érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok
szerint magas szinten bemutatni.
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c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- motiváció, elkötelezettség és minőségtudat a klasszikus (vagy a középkori) latin és/vagy
görög nyelv és kultúra vonatkozásában,
- a klasszikus (vagy a középkori) latin és/vagy görög nyelvvel, irodalommal és kultúrával
kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás,
- fogalmi gondolkodás,
- az absztrakció képessége,
- kritikai attitűd,
- értékközpontúság,
- jó kommunikációs képesség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 20-30 kredit:
filológia (paleográfia, szövegkritika-szövegkiadás), irodalomtörténet, irodalmi művek
értelmezése, leíró nyelvészet (fonológia, morfológia, szintaxis), nyelvfejlesztési ismeretek,
történeti és összehasonlító nyelvtudomány, nyelvtörténet, a görögséggel (Bizánccal) és
Rómával (a középkori Nyugat-Európával) érintkező népek, nyelvek, kultúrák, filozófia,
esztétika, vallástörténet, egyháztörténet, régészet-művészettörténet, retorika és poétika,
természettudomány, kultúrtörténet (a fentieken túl a kultúra további területei, pl. jog,
színháztörténet).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 80-95 kredit:
Differenciált szakmai ismeretek:
a) választható speciális programok ismeretei 40–45 kredit:
választható programok (latin, ógörög, antik örökség) szerint: nyelvfejlesztés (ógörög, latin
grammatika, stilisztika, stb.), különböző műfajú, az alapfokon tanultakhoz képest nehezebb
irodalmi és egyéb szövegek elemző olvasása (szövegolvasás, auktorolvasás),
speciálkollégiumok, szakszemináriumok, kutatószemináriumi munka, konferencia-részvétel
beszámolóval;
b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más
speciális kérdéskörök ismeretei 20-30 kredit;
diplomamunka: 20 kredit
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből
államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga, ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány, vagy oklevél, vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen
nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak latin vagy (ó)görög
szakirányának nyelvi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi
ismeretköreiből.
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15. SKANDINAVISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: skandinavisztika (Scandinavian Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles skandinavisztika
szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Scandinavian Languages
and Literature
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: germanisztika alapképzési szak
skandinavisztika szakiránnyal.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-65 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6.. A gyakorlati foglalkozások aránya 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a skandináv országok irodalmáról,
kultúrájáról, nyelveiről és társadalmáról átfogó ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett
nyelvészeti, irodalom- és kultúratudományi ismereteik birtokában alkalmasak a kulturális élet
számos területén és a közigazgatásban nyelvi és kulturális közvetítői feladatok ellátására.
Képesek megszerzett ismereteik továbbfejlesztésére és magas szintű gyakorlati alkalmazására.
Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a dán, norvég, svéd nyelv egyikének a Közös Európai Referenciakeret szerinti C2-es
szintjét,
- a dán, norvég, svéd nyelv egyikének nyelvtani szerkezetét és fejlődési tendenciáit,
- a dán, norvég, svéd irodalom és kultúra megfelelő ismeretanyagát,
- a tudományos kutatás területeit és módszertanát,
- a dán, norvég és svéd nyelvű társadalmak politikai intézményrendszerét,
- a tudományos kutatás területeit és módszertanát.
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek
kialakítására,
- önálló kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére,
- az irodalomtudományban és a nyelvtudományban illetve interdiszciplináris területeken az
aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a dán, norvég, svéd
nyelvvel és kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására,
- dán, norvég és svéd nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni,
továbbá az információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli
közönségnek különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutatni.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- fogalmi gondolkodás és az absztrakció képessége,
- a dán, norvég, svéd nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség,
- minőségtudat,
- eredeti látás- és gondolkodásmód a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségek
vonatkozásában,
- a dán, norvég, svéd nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív
kezelési képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás,
- döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességek,
- kritikai attitűd.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 8-12 kredit:
az adott nyelvhez kapcsolódóan nyelvtudományi, irodalomtudományi, valamint a kultúra- és
médiatudományi kutatási irányzatok és eredmények, interdiszciplináris kapcsolódási pontok
és megközelítések, módszertani ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 28-32 kredit:
nyelvtudományi, irodalomtudományi, valamint kultúra- és médiatudományi ismeretek;
nyelvtudományi megközelítésmódok; az adott (a dán, norvég és svéd) nyelv
rendszerszemléletű szerkezete; leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és
nyelvfejlesztési ismeretek, irodalomtudományi irányzatok és iskolák; az irodalmi
interpretáció kérdései és módszerei; irodalomtörténeti ismeretek; a dán, norvég és svéd
kultúra egyes, szinkrón és diakrón szemlélettel tárgyalt területei; a nyelv, a kultúra, az
irodalom kölcsönhatása.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 65-85 kredit
differenciált szakmai ismeretek 45-65 kredit:
a) választható speciális programok ismeretei 35-45 kredit:
aa) választható programok: dán, norvég vagy svéd kultúra
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az adott filológiai diszciplína (nyelv-, irodalom- és kultúratudomány) elméleti és gyakorlati
vetületei, a tudományos kutatás területei és módszerei;
ab) az adott program keretében választható specializációk:
irodalomtudomány, nyelvtudomány, kultúra- és médiatudomány, komparatisztika, textológia,
fordítástudomány, szakfordítás, gyakorlati kultúratudomány stb.
b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más
speciális kérdéskörök ismeretei 10-20 kredit;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől
eltérő további nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a germanisztika alapképzési szak skandinavisztika szakirányának
ismeretköreiből. Továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű
nyelvvizsga dán vagy norvég vagy svéd nyelvből.
16. IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: irodalom- és kultúratudomány (Literary and Cultural
Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist of Literary and Cultural
Studies
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: magyar alapképzési szak
irodalomtudomány vagy a művelődéstudomány szakiránnyal.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika, szabad bölcsészet.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
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6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 38-42 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 48-52 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 25 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak irodalmi és kulturális jelenségek,
művészi szövegek tudományos elemzésére, azok esztétikumának és poétikai-retorikai
létmódjának figyelembevételével. Ismerik a modern kommunikáció közegeit, a nyelviközvetítési rendszereket, a nyelv művészetének és médiumainak sajátosságait, valamint az
irodalmiság legaktuálisabb társadalmi funkciójára és feltételeire összpontosító kutatásokat.
Alkalmasak a közoktatásban, a könyvkiadásban, a művelődésszervezés legkülönbözőbb
szintjein, a kulturális kapcsolatok hazai és nemzetközi csatornáin feladatok ellátására.
Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az irodalom- és kultúratudomány elmélyült és hatékony műveléséhez, a napjaink igényei
által meghatározott elméleti és gyakorlati elemző készségekhez szükséges szakmai
tudásanyagot és kutatási módszereket a szövegértelmezés, az alapkutatás, az
irodalomtörténet és az irodalomelmélet terén,
- az irodalom- és kultúraközvetítés különböző ágazataihoz szükséges szaktudás
nélkülözhetetlen elemeit (médiumok szerkesztői tevékenysége, újságírás, kulturális
igazgatás, reklám, társadalomtudományi és kultúrapolitikai elemzés), valamint a kulturális
szolgáltatásokban végzendő munka fontos összetevőit: rendezvényszervezés, intézmények
és programok tervezése és irányítása,
- az interdiszciplináris együttműködésre épülő kulturális feladatok lényegi követelményeit
és elvégzésük módozatait: kapcsolattartás külföldi intézményekkel, projektek szervezése,
- a könyvszakma, az igényes és kreatív kiadói munka elvárásait: az irodalmi, kulturális és
társadalomtudományi kiadók és folyóiratok szerkesztésének alapjait.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a tudományág szakmailag számottevő, nemzetközi szintű művelésére, diszciplináris
összetevőinek
aktuális
újrafogalmazására,
napjaink kihívásainak megfelelő
konkretizálására és a kulturalitás tekintetében is korszerű távlatra helyezésére: publikálás,
konferenciaelőadás, részvétel nemzetközi projektekben, oktatás,
- a jelenkori kultúra mediális összefüggéseinek átlátására, konkrét feladatainak kreatív és
társadalmilag hasznosítható megoldására: irodalmi reprezentáció, kapcsolat a
tömegmédiumokkal,
- piacképes
szakmai-kiadói-kommunikációs
stratégiák
tervezésére,
nemzetközi
kapcsolattartásra,
- pályázati tevékenység folytatására,
- irodalmi szövegek és társadalomtudományi ismereteket igénylő szakmunkák fordítására,
lektorálására, gondozására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a modern európai kultúra hagyományainak és normáinak megfelelő hozzáállás: tisztelet,
tolerancia, etikus együttműködés,
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-

szakmai motiváció az irodalomnak és kulturális közegeinek kutatása iránt,
megfelelő műveltség (főleg az irodalom és társművészetei, a filozófia, az esztétika a
történelem és a mediológia terén),
kreativitás a tudományág sajátos problémaköreinek átlátásához és kezeléséhez,
a tudományos munkához és annak közösségi formáihoz általában szükséges gondolkodási
és habituális tulajdonságok: elméleti érzék, szellemi nyitottság és értéktudat,
kezdeményezési és együttműködési képesség, felelősségvállalás.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 8-12 kredit:
Az irodalomtudomány újabb, kultúraelméleti orientációjával megjelent területeinek
áttekintése és módszereinek elemző elsajátítása. Mű- és diskurzuselemző gyakorlati ismeretek
a kulturális médiumok, illetve a különböző kulturális szintek viszonya és ennek történeti
alakulása tekintetében.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 38-42 kredit:
a) esztétikai és filozófiai ismeretek (az esztétikai-filozófiai diskurzus és az irodalom viszonya,
szakszövegolvasás); irodalomtörténeti és elméleti alapfogalmak (irodalomelméleti iskolák,
módszerek elemzése, szakmai alapfogalmak újragondolása); műfajelmélet és műfajtörténet;
az interpretáció gyakorlata a műelemzéstől a kritikaírásig, a szépirodalmi szövegek
megértését és az interpretáció hatékonyságát befolyásoló, történetileg változó feltételek
reflektálása (28-30 kredit);
b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más
speciális kérdéskörök ismeretei. (10-12 kredit)
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 68-72 kredit:
Differenciált szakmai ismeretek 48-52 kredit:
választható speciális programok: irodalom- és kultúratudomány, régi magyar irodalom,
klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom, összehasonlító irodalom- és
kultúratudomány.
Diplomamunka: 20 kredit
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a magyar vagy az
anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, a szlavisztika, a szabad bölcsészet alapképzési
szakok ismeretköreiből.
Az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, a szlavisztika, a szabad bölcsészet
alapképzési szakok ismeretkörei mellett továbbá 10 kredit irodalomtudományi ismeret is
szükséges. A 60 kredithez – a legalább 50 kredit elismerése után – még hiányzó krediteket a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
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17. TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: történelem (History)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles történész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Historian
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: bölcsészettudományi, társadalomtudományi, természettudományi,
jogi és igazgatási, nemzetvédelmi és katonai képzési terület, valamint a gazdaságtudományi
képzési terület közgazdasági képzési ág alapképzési szakjai.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-50 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz (speciális programok) rendelhető kreditek száma: 3070 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6.. A gyakorlati foglalkozások aránya: minimum 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egyetemes és a magyar történelem, a
rokon és segédtudományok területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a történész
mesterség gyakorlására. Felkészültek történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben
egyaránt. Ismerik a magyar és az egyetemes történet nagy korszakait és fontos összefüggéseit.
Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- egy történelmi korszak vagy szakterület történeti problémáit,
- a történeti folyamatokat,
- a forrásolvasás és elemzés módszereit,
- a historiográfiai ismeretanyagot,
- a történelmi kutatásokhoz vagy tudományos munkák megalkotásához szükséges, széles
körben alkalmazható problémamegoldó technikákat,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát.
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- szakmai irányítás mellett a történelem egyes részterületein kutatásra, publikációra, érett
ismeretterjesztő és tudományos írásművek létrehozására,
- a történettudomány eredményeinek és problémáinak megismertetésére a szélesebb
közönség számára,
- a történettudomány ismereteinek alkalmazására a gyakorlatban,
- szakmai önképzésre legalább egy idegen nyelven is,
- rendszerszerűen és kreatívan új és összetett történelmi témakörökkel foglalkozni, a
rendelkezésre álló adatok hiányosságai ellenére is a lehetőségek szerint helytálló bírálatot
vagy véleményt megfogalmazni, döntést hozni, és az ebből adódó következtetéseket
szakmai és nem szakmai közönség számára közérthetően bemutatni,
- a megoldandó történelmi szakterületi problémák megértése és megoldása terén önálló
tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére,
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani történeti korszakok,
történelmi események bemutatását, szakmai és nem szakmabeli közönség számára,
- saját tudásukat magasabb szintre emelni, a történelmi képzési terület, egyes történelmi
korszakok társadalmi, gazdasági belső törvényszerűségeinek megértését elmélyíteni és
önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességeket kialakítani,
- történelmi folyamatok elemzésére és összefüggések feltárására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- korrekt, szakszerű és érthető kifejezőkészség szóban és írásban,
- a problémamegfogalmazás, önálló ítéletalkotás képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség és személyes felelősség felvállalása,
- döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességek,
- kritikai attitűd.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök (10-20 kredit):
historiográfia, történetfilozófia, kutatásmódszertan, történelemelmélet.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: (10-50 kredit)
politikai struktúrák, államok, gazdaság, társadalom, demográfia, életmód, kultúra,
gondolkodás.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-90 kredit
Differenciált szakmai ismeretek: 30-70 kredit
Kötelezően választandó speciális programok
A szakképzettséghez szükséges követelmények a három témakör bármelyik ismeretköréből
teljesíthetők:
kronológia szerinti: őstörténet, ókor, középkor, kora újkor, újkor, jelenkor; középkori magyar
és egyetemes történet, medievisztika, interdiszciplináris medievisztika, ókor-középkor,
koraújkori magyar és egyetemes történet 16-18. század, 19. századi magyar történet, 19.
századi egyetemes történet (Európa és Európán kívüli világ), 20. századi magyar történet, 20.
századi egyetemes történet (Európa és Európán kívüli világ);
terület szerinti: magyar történet, Európa történet, Európán kívüli világ, helytörténet országtörténet - Kárpát-medence története, A Pannon régió története, Európa tanulmányok,
Mediterráneum története (ókor-középkor), Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa történetének
komparatív vizsgálata (A nemzeti királyságok megszületésétől az EU tagság elnyeréséig),
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Kelet-, Kelet-Közép-Európa és a Balkán története, Balkanisztika és iszlám országok története,
Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa összehasonlító története, Ibero-Amerika története;
tematika szerinti: gazdaság- és társadalomtörténet, politikai eszmék és intézmények,
diplomáciatörténet, művelődéstörténet, hadtörténet, egyház- és vallástörténet, klasszikus és
modern segédtudományok, gazdaság, társadalom, életmód, gazdaság- és településtörténet,
társadalmi krízisek és uralmi technikák, technikatörténet, társadalom- és életmódtörténet a 1618. században, politikai eszmék, államrendszerek, politikai intézmények, szervezetek,
eszmetörténet a 16-20. században, egyetemes és magyar hadtörténet, egyháztörténet, vallás-,
egyház- és művelődéstörténet, történeti forráskiadás, kapcsolódó kontinensek,
globalizáció és regionalizmus, interetnikus kapcsolatok és konfliktusok, történeti ruszisztika,
modern szovjetológia, kremlinológia.
Diplomamunka: 20 kredit
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a történelem alapképzési szak ismeretköreiből.
18. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: magyar nyelv és irodalom (Hungarian Language and
Literature Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Hungarian Language and
Literature
- választható szakirányok: régi magyarországi irodalom; klasszikus magyar irodalom;
modern magyar irodalom; összehasonlító irodalom- és kultúratudomány;
irodalomtudomány; általános nyelvészet; történeti nyelvészet; leíró nyelvészet;
beszédtudomány; szövegtan és stilisztika; nyelv-társadalom-kultúra; funkcionális
kognitív nyelvészet; alkalmazott nyelvészet, (Early Hungarian Literature; Classical
Hungarian Literature; Modern Hungarian Literature; Comparative Literary and
Cultural Studies; Literary Studies; General Linguistics; Historical Linguistics;
Descriptive Linguistics; Speech Studies; Text Linguistics and Stylistics; Language,
Society, Culture; Functional Cognitive Linguistics; Applied Linguistics)
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: magyar nyelv és irodalom
alapképzési szak, továbbá a főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom szak.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető
alapképzési szakok: a modern filológia, a szabad bölcsészet és a történelem képzési ág
alapszakjai, valamint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak.
4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan
vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-6 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 24-48 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett irodalomtudományi és
nyelvtudományi ismereteik birtokában képesek az irodalmi olvasás technikáinak
alkalmazására, elkülönítve azt más olvasásmódoktól; átfogóan ismerik a magyar és a
világirodalom történetét, a hazai és a nemzetközi irodalomelmélet jelentős eredményeit,
elmélyültebben ismerik egy korszak vagy jelenség irodalmi problémáit. Ismerik a
nyelvhasználat, a társadalom és kultúra egymást föltételező összefüggésrendszerét, a
nyelvhasználat társadalmi és területi tagolódását, a mai kommunikációs formák és területek
időszerű kérdéseinek kifejtő-leíró közvetítési módjait. Birtokolják az egyetemes és a magyar
nyelvtudomány valamennyi elméleti és történeti részterülete alapvető ismereteit. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a nyelv és az irodalom mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához
szükséges kutatási módszereket,
- a magyar és az európai irodalom és kultúra kiemelkedő alkotásait,
- a mai nyelvhasználati és nyelvi kulturális kihívásokra adható válaszokat,
- a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati alkalmazásának
lehetőségeit;
- a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseit és azok kapcsolatait;
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát, mely képessé teszi őket az
irodalomtudományban és a nyelvtudományban, illetve interdiszciplináris területeken az
aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, önálló kritika
kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenység kifejtésére és eredeti ötletek felvetésére,
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-

-

valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
az irodalomtudományban és a nyelvtudományban, illetve interdiszciplináris területeken az
aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére,
eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről
szerzett tudás gyakorlati alkalmazására,
saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek
kialakítására,
különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika
kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint az irodalommal, a
nyelvvel és kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására,
a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat,
érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok
szerint magas szinten bemutatni.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- motiváció, elkötelezettség és minőségtudat az irodalom, a nyelv és a kultúra
vonatkozásában,
- a nyelvvel, irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív
kezelési képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás,
- fogalmi gondolkodás,
- az absztrakció képessége,
- kritikai attitűd,
- értékközpontúság.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 2—6 kredit:
a nyelv- és irodalomtudománynak a társadalommal mint kulturális rendszerrel kialakított
kapcsolatrendszere, a tudomány gyakorlati alkalmazásának, eredményei elfogadtatásának
feltételei és módszerei; a nyelv- és irodalomtudomány szervezeti keretei, legfontosabb
színterei, az információt szolgáltató intézmények ismeretei.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 24-48 kredit:
a magyar irodalomtudomány történeti és elméleti hagyományai európai kontextusban,
korszak- és diskurzusformációk az irodalomtudományban, az irodalomtudomány diszkurzív
alakzatai (kánon, korszak, episztémé, paradigma), kritika és tanulmányírás, papír alapú és
digitális szöveggondozás, újabb nyelvelméletek, nyelvtörténeti és névtani kutatások, nyelv és
társadalom, beszédtudományok, a magyar nyelv leírása, leíró nyelvtani ismeretek (fonológia,
morfológia, szintaxis), nyelvfejlesztési ismeretek, kulturális nyelvészet, alkalmazott
nyelvészet.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 60-80 kredit:
Differenciált szakmai ismeretek: 40—60 kredit
Választható szakirányok:
régi magyarországi irodalom: propedeutika: kritikatörténet, textológia; műfaj- és
eszmetörténet, hatástörténet; szövegolvasás, interpretáció; az irodalom medialitása,
társművészetek;
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klasszikus magyar irodalom: propedeutika: kritikatörténet, textológia; műfaj- és
eszmetörténet, hatástörténet; szövegolvasás, interpretáció; az irodalom medialitása,
társművészetek;
modern magyar irodalom: propedeutika: kritikatörténet, textológia; műfaj- és eszmetörténet,
hatástörténet; szövegolvasás, interpretáció; az irodalom medialitása, társművészetek;
összehasonlító irodalom és kultúratudomány: nyelv, szöveg, irodalom; technika, médium,
művészet; irodalom és társművészetek; a kultúra intézményei és regiszterei; komparatisztika;
irodalomtudomány: az irodalom- és kultúratudomány története és elmélete; irodalom és
medialitás, kulturális praxisok; poétika és retorika; a szöveg- és diskurzuselemzés módjai; az
interpretáció elmélete és gyakorlata; irodalomtudományi irányzatok a hermeneutika után;
általános nyelvészet: kutatásmódszertan; a nyelvleírás elméletei; nyelvtipológia; szemantika
és szemiotika; nyelvi szintek; kontrasztív nyelvészet; lexikológia; korpusz- és számítógépes
nyelvészet; speciális nyelvészeti ismeretek;
történeti nyelvészet: kutatásmódszertan; uralisztika; a magyar nyelv rendszertörténete; a
nyelvtörténet forrásai; a szókészlet története; történeti dialektológia és szociolingvisztika;
történeti névtan; névelmélet; speciális nyelvészeti ismeretek;
leíró nyelvészet: kutatásmódszertan; a nyelvleírás elméletei; szemantika és szemiotika; nyelvi
szintek; kontrasztív nyelvészet; a diskurzusok grammatikája; korpusz- és számítógépes
nyelvészet; speciális nyelvészeti ismeretek;
beszédtudomány: kutatásmódszertan; a beszéd folyamata; beszédelemzések; kommunikáció
és retorika; leíró dialektológia és szociolingvisztika; speciális nyelvészeti ismeretek;
szövegtan és stilisztika: kutatásmódszertan; pragmatika; a szöveg nyelvészeti leírása;
stíluselméletek; az irodalom nyelvisége; diskurzuselemzés; szöveg- és stíluselemzés; speciális
nyelvészeti ismeretek;
nyelv-társadalom-kultúra: kutatásmódszertan; geolingvisztika; történeti dialektológia és
szociolingvisztika; leíró dialektológia és szociolingvisztika; kommunikáció és retorika; nyelvi
tervezés, nyelvpolitika; nyelv, média, informatika; élőnyelvi terepgyakorlat; speciális
nyelvészeti ismeretek.
Diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a magyar
alapképzési szak világirodalom, régi magyarországi irodalom, klasszikus magyar irodalom,
modern magyar irodalom, irodalomelmélet, nyelvtörténet, finnugrisztika, nyelv és társadalom,
kommunikáció szóban és írásban, helyesírás, fonetika, leíró magyar nyelvtan ismeretköreiből.
A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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19. NÉMET NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: német nyelv, irodalom és kultúra (German
Language, Literature and Culture)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in German Language,
Literature and Culture
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: germanisztika alapképzési szak
német szakiránnyal, germanisztika alapképzési szak német nemzetiségi szakiránnyal, továbbá
a főiskolai szintű német nyelv és irodalom és német nyelvtanár szakok.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-65 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész szakemberek képzése,
akik a német nyelv, irodalom és kultúra tudományának átfogó ismeretével és a német
nyelvben, a német nyelvű országok kultúrájában speciális jártassággal és felkészültséggel
rendelkeznek. Megszerzett nyelvészeti, irodalom- és kultúratudományi ismereteik birtokában
képesek a közigazgatásban és a kulturális élet számos területén nyelvi közvetítői feladatok
ellátására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében
történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a Közös Európai Referenciakeret C2 szintjének megfelelően a német nyelvet,
- a német nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és
magyarázatához szükséges kutatási módszereket,
- a német nyelvű országok irodalmának és kultúrájának egészét,
- a német nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és
magyarázatához szükséges megfelelő információkat,
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a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás – eredeti látás- és
gondolkodásmód birtokában történő – gyakorlati alkalmazását,
az intermediális jelenségek elemzését, a nyelvhasználat elméleti és gyakorlati kérdéseit, a
német nyelvi változatok szerepét,
a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenység kifejtésére és eredeti ötletek felvetésére,
valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- az irodalomtudományban és a nyelvtudományban, illetve interdiszciplináris területeken az
aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére,
- a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló
kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről
szerzett tudás gyakorlati alkalmazására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek
kialakítására,
- különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika
kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a német nyelvvel és
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására,
- német nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az
információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek
különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutatni.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- motiváció, elkötelezettség és minőségtudat a német nyelv és kultúrát illetően,
- a német nyelvvel, irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív
kezelési képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás,
- fogalmi gondolkodás,
- az absztrakció képessége,
- kritikai attitűd,
- értékközpontúság.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 8-12 kredit:
a német nyelvhez kapcsolódó nyelvtudományi, irodalomtudományi valamint kultúra- és
médiatudományi ismeretek: aktuális kutatási irányzatok, eredmények, interdiszciplináris
kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 28-32 kredit:
nyelvi, irodalom- és nyelvtudományi, valamint kultúra- és médiatudományi tárgykörök:
felsőfokú nyelvi elmélyítő képzés; nyelvtudományi megközelítésmódok; a német nyelv
rendszerszemléletű szerkezete; leíró nyelvtani ismeretek (fonológia, morfológia, szintaxis),
nyelvfejlesztési ismeretek, irodalomtudományi irányzatok és iskolák; az irodalmi
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interpretáció kérdései és módszerei; irodalomtörténeti ismeretek; a német kultúra egyes
szinkrón és diakrón területei; nyelv, kultúra és irodalom kölcsönhatása.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 65-85 kredit:
Differenciált szakmai ismeretek 45-65 kredit:
a) választható speciális programok ismeretei 35-45 kredit:
választható programok: irodalomtudomány, nyelvtudomány, kultúra- és médiatudomány,
komparatisztika, textológia, fordítástudomány, szakfordítás, műfordítás, gyakorlati
kultúratudomány stb.
b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más
speciális kérdéskörök ismeretei (10-20 kredit);
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő
további nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit
értékű a korábbi tanulmányok szerint a germanisztika alapképzési szak német szakirányának
nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből. További felsőfokú
C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga német nyelvből.
20. NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: német nemzetiségi nyelv és irodalom (Language and
Literature of German as a Minority Language)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist of German as a Minority
Language
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: germanisztika alapképzési szak
német szakiránnyal, germanisztika alapképzési szak német nemzetiségi szakiránnyal, továbbá
a főiskolai szintű német nemzetiségi nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom, és német
(nemzetiségi) nyelvtanár szakok.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
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6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-65 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész szakemberek
képzése, akik a hazai német kisebbség története, nyelve, nyelvhasználata, irodalma, szellemi
és tárgyi kultúrája, valamint identitása vonatkozásában átfogó, magas szintű és speciális
ismertetekkel, emellett azonban a német nyelv, irodalom valamint a német nyelvű országok
kultúrája területén is jelentős jártassággal rendelkeznek. Megszerzett interdiszciplináris
ismereteik birtokában képesek magyarországi német, illetve általában kisebbségi
intézményekben, szervezetekben (önkormányzatok, múzeumok, könyvtárak, sajtóorgánumok,
kulturális szervezetek, egyesületek, kutatóintézetek), valamint a közigazgatásban és a
kulturális élet számos területén való magas szintű munkavégzésre. Megfelelő ismeretekkel
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a Közös Európai Referenciakeret C2 szintjének megfelelően a német nyelvet,
- a német nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és
magyarázatához szükséges kutatási módszereket,
- a hazai német kisebbség történetét, nyelvét, nyelvhasználatát, irodalmát, tárgyi és szellemi
kultúráját,
- a német nyelvű országok irodalmának és kultúrájának egészét,
- a német nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és
magyarázatához szükséges megfelelő információkat,
- a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás – eredeti látás- és
gondolkodásmód birtokában történő – gyakorlati alkalmazását,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát,
- az elmúlt évtizedekben tapasztalható politikai-gazdasági, valamint társadalmi
folyamatokat, amelyek a hazai németség életében is komoly változásokat hoztak és
felgyorsították a nyelvi, illetve kulturális asszimilálódást.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenység kifejtésére és eredeti ötletek felvetésére,
valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- az irodalomtudományban és a nyelvtudományban, illetve interdiszciplináris területeken,
így a kisebbségtudományban is az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus
értékelésére,
- a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló
kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a nyelvi, irodalmi, kulturális valamint
kisebbségspecifikus jelenségekről szerzett tudás gyakorlati alkalmazására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek
kialakítására,
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különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika
kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a hazai német
kisebbséggel és általában a német nyelvvel és kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket
igénylő munkakör ellátására,
német nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az
információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek
különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutatni.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- motiváció, elkötelezettség és minőségtudat a hazai német kisebbség nyelvének,
irodalmának, kultúrájának ápolását, megtartását és közvetítését valamint a német nyelvet
és kultúrát illetően,
- a német nyelvvel, irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív
kezelési képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás,
- fogalmi gondolkodás,
- az absztrakció képessége,
- kritikai attitűd,
- értékközpontúság.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 8-12 kredit:
a német nyelvhez kapcsolódó nyelvtudományi, irodalomtudományi, valamint kultúra- és
médiatudományi ismeretek: aktuális kutatási irányzatok, eredmények, interdiszciplináris
kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 28-32 kredit:
nyelvi, irodalom- és nyelvtudományi, valamint kultúra- és médiatudományi tárgykörök:
felsőfokú nyelvi elmélyítő képzés; nyelvtudományi megközelítésmódok; a német nyelv
rendszerszemléletű szerkezete; leíró nyelvtani ismeretek (fonológia, morfológia, szintaxis),
nyelvfejlesztési ismeretek, irodalomtudományi irányzatok és iskolák; az irodalmi
interpretáció kérdései és módszerei; irodalomtörténeti ismeretek; a német kultúra egyes
szinkrón és diakrón területei; nyelv, kultúra és irodalom kölcsönhatása; kisebbségi jogok és
intézményrendszerek európai dimenzióban és a hazai németeknél.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelező és kötelezően választandó ismeretkörei 65-85 kredit:
Differenciált szakmai ismeretek 45-65 kredit:
a) választható speciális programok ismeretei 35-45 kredit:
az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, a kultúra- és médiatudomány, a történettudomány, a
kontaktológia, a szociálpszichológia, a szociolingvisztika, a sajtótörténet és a komparatisztika
tárgykörében;
b) a német nyelv, irodalom és kultúra mesterszak, mint rokonszak által meghirdetett kurzusok
közül választható nyelv-, irodalom- és kultúratudományi ismeretkörök (10-20 kredit);
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő
további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
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10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit
értékű a korábbi tanulmányok szerint a germanisztika alapképzési szak német szakirányának
nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből. További felsőfokú
C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga német nyelvből.
21. OLASZ NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: olasz nyelv, irodalom és kultúra (Italian Language,
Literature and Culture)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles olasz nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Italian Language, Literature
and Culture
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: romanisztika alapképzési szak olasz
szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű olasz nyelv és irodalom, olasz nyelvtanár szakok.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 6-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-24 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-80 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti, irodalom- és
kultúrtörténeti ismereteik birtokában az olasz nyelv és kultúra átfogó ismeretével
rendelkeznek. Ismerik Olaszország kultúráját, történelmét és politikai berendezkedését.
Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői feladatok ellátásával
a kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a Közös Európai Referenciakeret C2 szintjének megfelelően az olasz nyelvet,
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-

az olasz nyelv grammatikai rendszerét,
az írásbeli és szóbeli kommunikáció sajátosságait,
az árnyalt és tudatos nyelvhasználat szabályait, valamint rendelkeznek az ehhez szükséges
aktív és passzív szókinccsel,
az olasz irodalom és kultúra főbb ismeretanyagát,
az olasz nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és
magyarázatához szükséges kutatási módszereket,
azokat az új nyelvészeti, irodalmi és kultúrával kapcsolatos kutatási irányzatokat, amelyek
szükségesek lehetnek egy jövendő kutatási stratégia kialakítása vagy kutatási
együttműködés szempontjából.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére,
- a szűkebb szakterületükön jelentkező újabb ismeretek, irányzatok megítélésére, szakmai
horizontjukba, mindennapi szakmai gyakorlatukba történő beépítésére és használatára,
- önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint az olasz nyelvvel és
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakörök ellátására,
- olasz nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony írásbeli és szóbeli kommunikálásra,
továbbá az információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek
különböző nézőpontok szerinti magas szinten való bemutatására,
- a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére és szükség
esetén alternatív megoldások felvetésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- az olasz nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség,
- minőségtudat és sikerorientáltság,
- az olasz nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési
képessége,
- eredeti látás- és gondolkodásmód,
- fogalmi gondolkodásra és absztrakcióra való képesség,
- kritikai attitűd,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség,
- személyes felelősségvállalás,
- döntéshozatali képesség,
- önálló tanulási képességek,
- értékközpontúság.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 6-20 kredit
a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és a művelődéstörténet kutatási irányzatai és
eredményei, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani
ismeretek.
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8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-24 kredit
általános és szaknyelvi fejlesztés, leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és
nyelvfejlesztési ismeretek, a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és az irodalmi
interpretáció valamint a művelődéstörténet kérdései, irányzatai, eredményei.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-100 kredit.
Differenciált szakmai ismeretek 50-80 kredit:
a) választható speciális programok ismeretei: 40-60 kredit:
aa) a romanisztika (francia/olasz/portugál/román/spanyol) szakok közös specializációi:
újlatin nyelvészet; újlatin lexikográfia; középkori újlatin irodalmak.
ab) választható speciális programok:
olasz nyelvészet; olasz irodalom és művelődéstörténet; a szak- és műfordítás alapjai;
b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más
speciális kérdéskörök ismeretei 10-20 kredit;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő
további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a romanisztika alapképzési szak olasz szakirányának
nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú
C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga olasz nyelvből.
22. SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: spanyol nyelv, irodalom és kultúra (Spanish
Language, Literature and Culture)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles spanyol nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Spanish Language,
Literature and Culture
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: romanisztika alapképzési szak
spanyol szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű spanyol nyelv és irodalom, spanyol
nyelvtanár szakok.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
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szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 6-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-24 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-80 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti, irodalom- és
kultúrtörténeti ismereteik birtokában a spanyol nyelv és kultúra átfogó ismeretével
rendelkeznek. Ismerik a spanyol nyelvű országok kultúráját, történelmét és politikai
berendezkedését. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői
feladatok ellátásával a kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a Közös Európai Referenciakeret C2 szintjének megfelelően a spanyol nyelvet,
- a spanyol nyelv grammatikai rendszerét,
- az írásbeli és szóbeli kommunikáció sajátosságait,
- az árnyalt és tudatos nyelvhasználat szabályait, valamint rendelkeznek az ehhez szükséges
aktív és passzív szókinccsel,
- a spanyol és spanyol nyelvű irodalmak és kultúrák főbb ismeretanyagát,
- a spanyol nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és
magyarázatához szükséges kutatási módszereket,
- azokat az új nyelvészeti, irodalmi és kultúrával kapcsolatos kutatási irányzatokat, amelyek
szükségesek lehetnek egy jövendő kutatási stratégia kialakítása vagy kutatási
együttműködés szempontjából.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére,
- a szűkebb szakterületükön jelentkező újabb ismeretek, irányzatok megítélésére, szakmai
horizontjukba, mindennapi szakmai gyakorlatukba történő beépítésére és használatára,
- önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a spanyol nyelvvel és
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakörök ellátására,
- spanyol nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony írásbeli és szóbeli kommunikálásra,
továbbá az információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek
különböző nézőpontok szerinti magas szinten való bemutatására,
- a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére és szükség
esetén alternatív megoldások felvetésére.
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c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a spanyol nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség,
- minőségtudat és sikerorientáltság,
- a spanyol nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési
képessége,
- eredeti látás- és gondolkodásmód,
- fogalmi gondolkodásra és absztrakcióra való képesség,
- kritikai attitűd,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség,
- személyes felelősségvállalás,
- döntéshozatali képesség,
- önálló tanulási képességek,
- értékközpontúság.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 6-20 kredit
a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és a művelődéstörténet kutatási irányzatai és
eredményei, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani
ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-24 kredit
általános és szaknyelvi fejlesztés, leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és
nyelvfejlesztési ismeretek, a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és az irodalmi
interpretáció valamint a művelődéstörténet kérdései, irányzatai, eredményei.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-100 kredit.
Differenciált szakmai ismeretek 50-80 kredit:
a) választható speciális programok ismeretei: 40-60 kredit:
aa) a romanisztika (francia/olasz/portugál/román/spanyol) szakok közös specializációi:
újlatin nyelvészet; újlatin lexikográfia; középkori újlatin irodalmak, iberoromán filológia.
ab) választható speciális programok:
spanyol nyelvészet; spanyol irodalom és művelődéstörténet; a szak- és műfordítás alapjai;
b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más
speciális kérdéskörök ismeretei 10-20 kredit;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő
további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a romanisztika alapképzési szak spanyol szakirányának
nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú
C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga spanyol nyelvből.
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23. FRANCIA NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: francia nyelv, irodalom és kultúra (French Language,
Literature and Culture)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in French Language, Literature
and Culture
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: romanisztika alapképzési szak
francia szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű francia nyelv és irodalom, francia nyelvtanár
szakok.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 6-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-24 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-80 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti, irodalom- és
kultúrtörténeti ismereteik birtokában a francia nyelv és kultúra átfogó ismeretével
rendelkeznek. Ismerik a francia nyelvű országok kultúráját, történelmét és politikai
berendezkedését. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői
feladatok ellátásával a kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a Közös Európai Referenciakeret C2 szintjének megfelelően a francia nyelvet,
- a francia nyelv grammatikai rendszerét,
- az írásbeli és szóbeli kommunikáció sajátosságait,
- az árnyalt és tudatos nyelvhasználat szabályait, valamint rendelkeznek az ehhez szükséges
aktív és passzív szókinccsel,
- a francia/frankofón irodalom és kultúra főbb ismeretanyagát,
- a francia nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és
magyarázatához szükséges kutatási módszereket,
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azokat az új nyelvészeti, irodalmi és kultúrával kapcsolatos kutatási irányzatokat, amelyek
szükségesek lehetnek egy jövendő kutatási stratégia kialakítása vagy kutatási
együttműködés szempontjából.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére,
- a szűkebb szakterületükön jelentkező újabb ismeretek, irányzatok megítélésére, szakmai
horizontjukba, mindennapi szakmai gyakorlatukba történő beépítésére és használatára,
- önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a francia nyelvvel és
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakörök ellátására,
- francia nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony írásbeli és szóbeli kommunikálásra,
továbbá az információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek
különböző nézőpontok szerinti magas szinten való bemutatására,
- a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére és szükség
esetén alternatív megoldások felvetésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a francia nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség,
- minőségtudat és sikerorientáltság,
- a francia nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési
képessége,
- eredeti látás- és gondolkodásmód,
- fogalmi gondolkodásra és absztrakcióra való képesség,
- kritikai attitűd,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség,
- személyes felelősségvállalás,
- döntéshozatali képesség,
- önálló tanulási képességek,
- értékközpontúság.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 6-20 kredit
a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és a művelődéstörténet kutatási irányzatai és
eredményei, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani
ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-24 kredit
általános és szaknyelvi fejlesztés, leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és
nyelvfejlesztési ismeretek, a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és az irodalmi
interpretáció valamint a művelődéstörténet kérdései, irányzatai, eredményei.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-100 kredit.
Differenciált szakmai ismeretek 50-80 kredit:
a) választható speciális programok ismeretei: 40-60 kredit:
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aa) a romanisztika (francia/olasz/portugál/román/spanyol) szakok közös specializációi:
újlatin nyelvészet; újlatin lexikográfia; középkori újlatin irodalmak.
ab) választható speciális programok:
francia nyelvészet; francia irodalom és művelődéstörténet; francia nyelvű kommunikáció,
nyelvészet, irodalom és művelődéstörténet; francia nyelv, francia-frankofón irodalom és
kultúra; a szak- és műfordítás alapjai;
b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más
speciális kérdéskörök ismeretei 10-20 kredit;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő
további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a romanisztika alapképzési szak francia szakirányának
nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú
C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga francia nyelvből.
24. ROMÁN NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: román nyelv, irodalom és kultúra (Romanian
Language, Literature and Culture)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles román nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Romanian Language,
Literature and Culture
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: romanisztika alapképzési szak
román szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű román nyelv és irodalom szak.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 6-20 kredit;
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6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-24 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-80 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti, irodalom- és
kultúrtörténeti ismereteik birtokában a román nyelv és kultúra átfogó ismeretével
rendelkeznek. Ismerik Románia kultúráját, történelmét és politikai berendezkedését. Képesek
megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői feladatok ellátásával a
kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a Közös Európai Referenciakeret C2 szintjének megfelelően a román nyelvet,
- a román nyelv grammatikai rendszerét,
- az írásbeli és szóbeli kommunikáció sajátosságait,
- az árnyalt és tudatos nyelvhasználat szabályait, valamint rendelkeznek az ehhez szükséges
aktív és passzív szókinccsel,
- a román irodalom és kultúra főbb ismeretanyagát,
- a román nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és
magyarázatához szükséges kutatási módszereket,
- azokat az új nyelvészeti, irodalmi és kultúrával kapcsolatos kutatási irányzatokat, amelyek
szükségesek lehetnek egy jövendő kutatási stratégia kialakítása vagy kutatási
együttműködés szempontjából.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére,
- a szűkebb szakterületükön jelentkező újabb ismeretek, irányzatok megítélésére, szakmai
horizontjukba, mindennapi szakmai gyakorlatukba történő beépítésére és használatára,
- önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a román nyelvvel és –
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakörök ellátására,
- román nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony írásbeli és szóbeli kommunikálásra,
továbbá az információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek
különböző nézőpontok szerinti magas szinten való bemutatására,
- a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére és szükség
esetén alternatív megoldások felvetésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a román nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség,
- minőségtudat és sikerorientáltság,
- a román nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési
képessége,
- eredeti látás- és gondolkodásmód,
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fogalmi gondolkodásra és absztrakcióra való képesség,
kritikai attitűd,
együttműködési készség,
kezdeményezőkészség,
személyes felelősségvállalás,
döntéshozatali képesség
önálló tanulási képességek,
értékközpontúság.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 6-20 kredit
a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és a művelődéstörténet kutatási irányzatai és
eredményei, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani
ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-24 kredit
általános és szaknyelvi fejlesztés, leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és
nyelvfejlesztési ismeretek, a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és az irodalmi
interpretáció valamint a művelődéstörténet kérdései, irányzatai, eredményei.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-100 kredit.
Differenciált szakmai ismeretek 50-80 kredit:
a) választható speciális programok ismeretei: 40-60 kredit:
aa) a romanisztika (francia/olasz/portugál/román/spanyol) szakok közös specializációi:
újlatin nyelvészet; újlatin lexikográfia; középkori újlatin irodalmak, iberoromán filológia.
ab) választható speciális programok:
román nyelvészet; román irodalom és művelődéstörténet; a szak- és műfordítás alapjai;
b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más
speciális kérdéskörök ismeretei 10-20 kredit;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő
további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a romanisztika alapképzési szak román szakirányának
nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú
C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga román nyelvből.
25. PORTUGÁL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: portugál nyelv, irodalom és kultúra (Portuguese
Language, Literature and Culture)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
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végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
szakképzettség: okleveles portugál nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Portuguese Language,
Literature and Culture

3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: romanisztika alapképzési szak
portugál szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű portugál nyelv és irodalom szak.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 6-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-24 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-80 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti, irodalom- és
kultúrtörténeti ismereteik birtokában a portugál nyelv és kultúra átfogó ismeretével
rendelkeznek. Ismerik a portugál nyelvű országok kultúráját, történelmét és politikai
berendezkedését. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői
feladatok ellátásával a kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a Közös Európai Referenciakeret C2 szintének megfelelően a portugál nyelvet,
- a portugál nyelv grammatikai rendszerét,
- az írásbeli és szóbeli kommunikáció sajátosságait,
- az árnyalt és tudatos nyelvhasználat szabályait, valamint rendelkeznek az ehhez szükséges
aktív és passzív szókinccsel,
- a portugál és portugál nyelvű irodalmak és kultúrák főbb ismeretanyagát,
- a portugál nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és
magyarázatához szükséges kutatási módszereket,
- azokat az új nyelvészeti, irodalmi és kultúrával kapcsolatos kutatási irányzatokat, amelyek
szükségesek lehetnek egy jövendő kutatási stratégia kialakítása vagy kutatási
együttműködés szempontjából.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
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a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére,
a szűkebb szakterületükön jelentkező újabb ismeretek, irányzatok megítélésére, szakmai
horizontjukba, mindennapi szakmai gyakorlatukba történő beépítésére és használatára,
önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,
alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a portugál nyelvvel és
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakörök ellátására,
portugál nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony írásbeli és szóbeli
kommunikálásra, továbbá az információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli
közönségnek különböző nézőpontok szerinti magas szinten való bemutatására,
a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére és szükség
esetén alternatív megoldások felvetésére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a portugál nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség,
- minőségtudat és sikerorientáltság,
- a portugál nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési
képessége,
- eredeti látás- és gondolkodásmód,
- fogalmi gondolkodásra és absztrakcióra való képesség,
- kritikai attitűd,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség,
- személyes felelősségvállalás,
- döntéshozatali képesség,
- önálló tanulási képességek,
- értékközpontúság.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 6-20 kredit
a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és a művelődéstörténet kutatási irányzatai és
eredményei, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani
ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-24 kredit
általános és szaknyelvi fejlesztés, leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és
nyelvfejlesztési ismeretek, a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és az irodalmi
interpretáció valamint a művelődéstörténet kérdései, irányzatai, eredményei.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-100 kredit.
Differenciált szakmai ismeretek 50-80 kredit:
a) választható speciális programok ismeretei: 40-60 kredit:
aa) a romanisztika (francia/olasz/portugál/román/spanyol) szakok közös specializációi:
újlatin nyelvészet; újlatin lexikográfia; középkori újlatin irodalmak, iberoromán filológia.
ab) választható speciális programok:
portugál nyelvészet; portugál irodalom és művelődéstörténet; a szak- és műfordítás alapjai;
b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más
speciális kérdéskörök ismeretei 10-20 kredit;
diplomamunka: 20 kredit.
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9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő
további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a romanisztika alapképzési szak portugál szakirányának
nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú
C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga portugál nyelvből.
26. PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia (Psychology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles pszichológus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Psychologist
- választható szakirányok: kognitív pszichológia, társadalom- és szervezetpszichológia,
munka- és szervezetpszichológia, klinikai és egészségpszichológia, tanácsadás- és
iskolapszichológia, fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia, interperszonális és
interkulturális pszichológia (Cognitive Psychology, Social and Organizational
Psychology, Work and Organizatonal Psychology, Clinical and Health Psychology,
Counselling and Educational Psychology, Developmental and Clinical Child
Psychology, Interpersonal and Intercultural Psychology)
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a pszichológia alapképzési szak,
valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű
pszichológia szak.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 16–24 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 6–16 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 60–70 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan pszichológus szakemberek képzése, akik megszerzett
pszichológiatudományi ismereteik birtokában tájékozottak a pszichológia több ágában.

487

Ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit, és képesek ezeket az egyének,
csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében használni. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a pszichológiatudomány történetét és meghatározó elméleti nézőpontjait,
- az alkalmazott pszichológiai területek és a társtudományok alapismereteit,
- a pszichológiatudomány módszereit, az adatok feldolgozásának, kezelésének szakmaietikai szabályait,
- a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit,
- a választott szakirány speciális ismereteit és módszertanát;
továbbá
a kognitív pszichológia szakirányon végzettek ismerik:
- az alapvető kognitív rendszereket, működésüket, a magatartásszabályozás és a
viselkedésvezérlés folyamatait,
- a neuropszichológia, a pszicholingvisztika, az evolúciós és biológiai pszichológia
alkalmazásását a kognitív pszichológiában,
- a kognitív rendszerek fejlődését, a szocializáció és a mentalizáció folyamatait, a
fejlődéslélektan felhasználási lehetőségeit,
- a kognitív idegtudomány, a pszichiátria, a neuorgenetika és a viselkedésgenetika kognitív
pszichológiában hasznosítható eredményeit;
a társadalom- és szervezetpszichológia szakirányon végzettek ismerik:
- a közgondolkodás, a társadalmi kommunikáció és reprezentáció szabályszerűségeit,
vizsgálatuk elméleteit és módszereit,
- a történeti és politikai pszichológiát, a kulturális és társadalmi kérdések pszichológiai
vetületét, a csoportdinamika és a csoportközi viszonyok meghatározóit,
- a szervezetek pszichológiai tényezőit, szervezetfejlesztést, munkapszichológiát, emberi
erőforrás-gazdálkodást, szervezeti konfliktusokat, konfliktusmenedzsmentet,
- a gazdaságpszichológiát, a szervezeti és egyéni döntés folyamatait, a reklám, a marketing
és a PR társadalom- és szervezetpszichológiai aspektusait,
- a közgazdaságtan, a szociológia, a történettudomány, a kommunikációkutatás és a
közvéleménykutatás társadalom és szervezetpszichológiában is hasznosítható
eredményeit;
a munka- és szervezetpszichológia szakirányon végzettek ismerik:
- a munkapszichológiai elméleteket, a munkaalkalmasság, kiválasztás, munkahelyi
szocializáció, munkahelyi képességfejlesztés módszereit,
- az ergonómia és a munkahelytervezés eredményeit,
- a szervezetpszichológiai kutatásokat, a szervezetfejlesztést, a vezetéspszichológiát, a
szervezeti kultúra meghatározóit,
- a közgazdaságtan, a munkajog, a szociológia és a közvéleménykutatás munka- és
szervezetpszichológiában hasznosítható eredményeit;
a klinikai és egészségpszichológia szakirányon végzettek ismerik:
- a klinikai pszichológia és tanácsadás elméleteit, a pszichopatológiát, a klinikai
pszichodiagnosztikát,
- a személyiség fejlődésének elméleteit, az életkorhoz kötődő pszichopatológiát és a
pszichodiagnosztikát,
- a pszichoterápiás elméleteket és az intervenciós módszereket,
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az
egészségpszichológia
elméleteit,
a
klinikai
egészségpszichológiát,
az
egészségmagatartás, egészségfejlesztés és egészségkommunikáció jellemzőit,
a stressz és a stresszel való megküzdés pszichológiáját,
az egészség-pszichofiziológia anatómai és élettani alapjait, a magatartástudomány, a
neuropszichológia, a pszichofarmakológia és az addiktológia klinikai és
egészségpszichológiában hasznosítható eredményeit,

a tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon végzettek ismerik:
- a tanácsadás különféle elméleti irányzatait, az életvezetési, pálya és munkatanácsadás
elméleteit, a krízis-elméleteket,
- a tanácsadás és az iskolapszichológia különböző területein használt diagnosztikai
eljárásokat,
- az iskolapszichológia elméleti irányzatait, feladatát és munkamódszereit, az oktató-nevelő
intézmények szervezeti sajátosságait,
- a pedagógia, a gyermekvédelem, a gyermek és serdülő pszichiátria tanácsadásban és
iskolapszichológiában hasznosítható eredményeit;
a fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirányon végzettek ismerik:
- a fejlődéspszichológia alapvető elméleteit, az érzelmi, motoros, kognitív és szociális
fejlődési modelleket,
- a pszichopatológia alapjait, a fejlődési pszichopatológiát, a fejlődési zavarokat, a trauma
lélektanát, az emlékezeti és elaborációs mechanizmusok működését gyermekeknél,
- a gyermekpszichodiagnosztikai eljárásokat és terápiás módszereket,
- a humánetológia és a kognitív idegtudomány fejlődés- és gyermekklinikai
pszichológiában hasznosítható eredményeit;
az interperszonális és interkulturális pszichológia szakirányon végzettek ismerik:
- az interperszonális kapcsolatok pszichológiai elméleteit és vizsgálati módszereit,
- a kultúra pszichológiai kutatásának elméleteit és módszereit, a kisebbségek pszichológiai
kutatásának módszereit,
- a mediáció, a konfliktuskezelés, a pár- és családterápiás technikák alapjait,
- a csoportkutatás, a kommunikációtudomány és a kultúrakutatás interperszonális és
interkulturális pszichológiában használható eredményeit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- szakterületükön kutató-fejlesztő munka végzésére,
- a pszichológiában alkalmazott gyakorlati módszerek, elemző és beavatkozó eljárások
használatára,
- a pszichológusi tevékenység gyakorlására – megfelelő szakmai szupervízió mellett –
olyan nevelési, képzési, fejlesztő, gyógyító, rehabilitációs és kutatóintézményben, ahol
szakirányuknak megfelelő munka folyik,
- szakmájuk interdiszciplináris és multidisziplináris elméleti és gyakorlati művelésére,
- az alapvető diagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására,
- a természettudományi és társadalomtudományi partnertudományok új eredményeinek
követésére;
továbbá
a kognitív pszichológia szakirányon végzettek alkalmasak:
- a modern kísérleti pszichológia, a kognitív pszichológia szemléletének, az ehhez
kapcsolódó módszereknek és alkalmazási készségeknek birtokában önálló kutatómunka
megtervezésére és kivitelezésére, valamint gyakorlati, alkalmazott munkára;
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a társadalom- és szervezetpszichológia szakirányon végzettek alkalmasak:
- a társadalmi-politikai-gazdasági folyamatokkal kapcsolatos kutatómunka végzésére,
- a közgondolkodás és a társadalmi kommunikáció területén, valamint a gazdasági és más
társadalmi célú szervezetekben szakértői-tanácsadói tevékenység folytatására,
- társas-társadalmi konfliktusok, problémák feltérképezésére és a megoldásukhoz segítő
mediátori, fejlesztői közreműködésre;
a munka- és szervezetpszichológia szakirányon végzettek alkalmasak:
- a munkatevékenység pszichológiai vonatkozásait egységes integrált formában alkalmazni
a munka- és szervezetpszichológiai feladatok megoldásakor,
- a munka világában felmerülő különböző pszichológiai problémák (személyzetkiválasztás,
kompetenciaelemzés és -fejlesztés, karriertervezés, ösztönzés és értékelés,
emberierőforrás-fejlesztés, kockázatkezelés, munkahelyi egészségfejlesztés, stb.)
szakszerű megoldására;
a klinikai és egészségpszichológia szakirányon végzettek alkalmasak:
- szaktudásuk szakszerű és hatékony alkalmazására az egészséges és kórosan megváltozott
pszichés folyamatok tudományos igényű vizsgálatában, a pszichés és testi betegségekkel
küzdő emberek diagnosztikájának és kezelésének pszichológiai támogatásában, valamint a
betegségmegelőzéssel és az egészségfejlesztéssel foglalkozó teamek munkájában;
a tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon végzettek alkalmasak:
- diagnosztikai és tanácsadási módszerek alkalmazására a gyakorlatban, a különböző
életkorú kliensekkel való foglalkozás keretében,
- az egyéni-, csoport - és családi tanácsadásra, a fejlődés és a változás elősegítésére,
- a prevenció különböző szintjein pszichológiai ellátás nyújtására;
a fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirányon végzettek alkalmasak:
- klinikai kutatási ismereteik, valamint módszertani jártasságuk hasznosítására a
gyermekpszichológusi munkában, a szupervízió alatt folytatott diagnosztikai és terápiás
tevékenységre;
az interperszonális és interkulturális pszichológia szakirányon végzettek alkalmasak:
- a társadalmi és a társas érintkezés elméletében és jelenségvilágában szerzett átfogó,
gyakorlati és kutatási ismereteiket és alapvető módszertani jártasságukat a különböző
szintű társadalmi és társas együttműködések szolgálatába állítani.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- magas szintű szakmai motiváltság, elkötelezettség, felelősségtudat és etikai érzék,
- fejlett elemzőképesség a magatartás és a pszichés működés különböző területein,
- nyitottságra, együttműködésre törekvés, tolerancia,
- reális önismeret, kreativitás és kezdeményezőkészség az emberi kapcsolatokban,
- önreflexió a szakmai tevékenységek során, a folyamatos szakmai megújulás képessége,
- érzések és gondolatok világos kifejezésének képessége.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzési ismereteket bővítő, a mesterfokozathoz szükséges ismeretkörök: 16–24
kredit
fejlődéslélektani, kognitív pszichológiai, személyiséglélektani, szociálpszichológiai alapozó
mesterkurzusok.
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8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 6–16 kredit
pályaszocializáció, pszichológus etika, módszertani készségfejlesztés, kommunikációs
készségfejlesztés.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
Differenciált szakmai ismeretek: 60-70 kredit
- Kognitív pszichológiai szakirányon: kognitív rendszerek (észlelés; emlékezet; nyelv,
gondolkodás, tudat; magasabb rendű kognitív folyamatok), magatartásszabályozás,
viselkedésvezérlés, neuropszichológia, pszicholingvisztika, kognitív rendszerek fejlődése
(észlelés; emlékezet; nyelv, gondolkodás, tudat; magasabb rendű kognitív folyamatok),
evolúciós és biológiai pszichológia, alkalmazott fejlődéslélektan, szocializáció és
mentalizáció, kognitív idegtudomány, neurogenetika és viselkedésgenetika, pszichiátria
(fejlődés- és neuro-), módszerspecifikus gyakorlatok, kísérlet és tesztfejlesztés,
adatelemzés módszertana a kognitív pszichológiához kapcsolódó területeken;
módszerspecifikus gyakorlatok fejlődés és evolúciós pszichológiából, fejlődéskutatás;
kognitív fejlődés és zavarai.
- Munka- és szervezetpszichológiai szakirányon: munkapszichológiai elmélete
(pszichológiai alkalmasság és kiválasztás, munkahelyi képesség- és készségfejlesztés,
ergonómia, munkahelytervezés, munkahelyi szocializáció, munkahelyi egészségfejlesztés,
munkapszichológiai
kutatások
módszertana,
közlekedéspszichológia),
szervezetpszichológia elmélete (humán erőforrás gazdálkodás, szervezeti kultúra,
szervezetfejlesztés, vezetéspszichológia, szervezeti igazságosság, szervezetpszichológiai
kutatások módszertana, reklámpszichológia), társtudományi alapozás (közgazdaságtan,
munkajog, szociológia, közvéleménykutatás), szakmai/gyakorlati tevékenység terepen ill.
intézményen belül (munkapszichológiai gyakorlat; szervezetpszichológiai gyakorlat).
- Klinikai és egészségpszichológiai szakirányon: a klinikai pszichológia és a tanácsadás
alapjai, pszichopatológia és klinikai pszichodiagnosztika, a személyiségfejlődés,
életkorhoz kötődő pszichopatológia és pszichodiagnosztika, pszichoterápiás elméletek és
intervenciós módszertan, az egészségpszichológia alapkérdései és társadalmi kontextusa,
klinikai egészségpszichológia, egészség-pszichofiziológia és pszichoneuroimmunológia,
egészségmagatartás, egészségfejlesztés és egészségkommunikáció, stressz és megküzdés,
társtudományi alapozás (az egészség-pszichofiziológiai anatómiai és élettani alapjai,
idegrendszer anatómiája, élettana és működési zavarai, neuropszichológia,
pszichofarmakológiai és addiktológia alapismeretek, pszichiátria), szakmai/gyakorlati
tevékenység terepen illetve intézményen belül (klinikai pszichológia és az
egészségpszichológia területén, klinikai esetprezentációk, az egészség szociális
reprezentációja, egészségpszichológiai empirikus kutatások, dinamikus interjú,
egészségpszichológiai edukációs programok, szuggesztív hatások egészségügyi
vonatkozásai, klinikai diagnosztika, komplex esetelemzések, választható módszertani
specializáció), vezetett kutatómunka.
- Tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon: a tanácsadás elméleti irányzatai,
életvezetési tanácsadás, krízis-elméletek, diagnosztikai módszerek az egyéni
tanácsadásban, pálya- és munkatanácsadás elmélete, diagnosztikai módszerek a pálya- és
munkatanácsadásban,
az
iskolapszichológia
elméleti
irányzatai,
feladatai,
munkamódszerei, preventív iskolai programok, az oktatató-nevelő intézmények szervezeti
sajátosságai, diagnosztikai módszerek az iskolapszichológiában, társtudományi alapozás,
szakmai gyakorlati tevékenység terepen ill. intézményen belül (iskolai konzultáció,
életvezetési és pályatanácsadás, pszichológus identitás és pályaszocializáció és
jövőképtervezés, tanácsadás a felsőoktatásban, egészségpszichológia, fejlődés-és kognitív
pszichodiagnosztika, családi tanácsadás), vezetett kutatómunka (nevelés- és
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oktatáspszichológiai vizsgálatok, tanulás tanítása, személyiségfejlesztő csoportmunka az
iskolában, iskolai szervezet vizsgálatai, kutatások a tanácsadás területén).
- Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirányon: érzelmi, kognitív, motoros és
szociális fejlődést bemutató, a fejlődési modellekkel megismertető mesterkurzusok,
mesterkurzusok a pszichopatológia alapjairól (általános pszichopatológia, fejlődési
pszichopatológia, trauma és emlékezet, elaborációs mechanizmusok gyerekeknél: rajz,
mese, játék), a kognitív fejlődés zavarai, evolúciós és neuropszichológiai összefüggések,
klinikai gyerekpszichológiai speciális kurzusok (addiktológia, narratív technikák a
személyiség vizsgálatában, trauma és emlékezet), társtudományi alapozás (evolúciós
szemlélet a pszichológiában, fejlődéstani kognitív idegtudomány), szakmai gyakorlati
tevékenység terepen ill. intézményen belül; kutatómunka, diagnosztikai eljárások
(gyermek pszichodiagnosztika, projektív technikák, diagnosztikai gyakorlatok,
fejlődéspszichológiai empirikus kutatások).
- Interperszonális és interkulturális pszichológia szakirányon: csoportdinamika,
interperszonális krízisek, kisebbségek pszichológiája, családterápiás elmélet, módszerek,
kommunikáció, konfliktuskezelés, az intézmények világa: döntés, fejezetek az
interperszonális pszichológiához kapcsolódó területekből, társadalmi konfliktusok, kultúra
és identitás, kultúra és tömegkommunikáció, közvéleménykutatás, reklámpszichológia,
környezetpszichológia, vallásos jelenségek, valláspszichológia története, vallás- és
családpszichológia, társtudományi alapozás, szakmai/gyakorlati tevékenység terepen ill.
intézményen belül (módszerspecifikus gyakorlatok az egészségügy területén,
családterápiás centrikus megközelítésben, az alapellátásban fölmerülő problémák
kezelésére, pszichológiai tesztek fejlesztésének módszertana, gyakorlatfeldolgozó
szeminárium, módszerspecifikus gyakorlatok tanácsadó cégeknél, kommunikációs
tréning).
- Társadalom és szervezetpszichológia szakirányon: közgondolkodás, csoportdinamika és
csoportközi viszonyok, társadalmi kommunikáció és reprezentáció, történeti és politikai
pszichológia, kulturális és társadalmi kérdések pszichológiai vetületben, narratív
pszichológia, pszichoanalitikus szociálpszichológia, művészetpszichológia, szervezetek
pszichológiai tényezői, szervezetfejlesztés, munkapszichológia, emberi erőforrás
gazdálkodás és ergonómia, reklám, PR, marketing, gazdaságpszichológia, szervezeti
kultúra, szervezeti konfliktusok, konfliktus menedzselés, krízisintervenció, társtudományi
alapozás, szakmai gyakorlati tevékenység terepen ill. intézményen belül (közgondolkodás
vizsgálati módszerei; médiaelemzés; társadalmi programok értékelésének módszerei;
ergonómia és ember-számítógép interakció, tréning- és alkalmasságvizsgáló módszerek;
emberi erőforrás gazdálkodás és munkahelyi szocializáció), vezetett kutatómunka
(közgondolkodás, társadalmi kommunikáció, szervezet- és döntéskutatás, társadalmi
programok értékelése, kulturális összehasonlító vizsgálatok).
Diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a képzőhelyen vagy külső intézményben, megfelelő tudományos
fokozattal, illetve gyakorlati szakképesítéssel rendelkező pszichológus irányításával végzett
gyakorlat. A terepgyakorlat formájában végzett szakmai gyakorlat és kutatómunka legalább
120 óra és kreditértéke minimum 10 kredit, melyet a felsőoktatási intézmény tantervében
határoz meg.

492

10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből – melyek közül egyik az angol –
államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
27. FILOZÓFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: filozófia (Philosophy)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles filozófia szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philosopher
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a szabad bölcsészet alapképzési szak
filozófia szakirányon.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető
alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési terület alapképzési szakjai.
4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan
vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az elméleti alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 4–12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 12–32 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50–90 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati foglalkozások aránya: legalább 20 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a filozófia művelésére, valamint
a filozófia és a kultúra, illetve a filozófia és a tudományok közötti kölcsönhatás elemzésére és
e területek közötti párbeszéd folytatására. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az
analitikus gondolkodásra, a szövegek elemzésére, a szövegeknek a filozófiai tradíció egészén
belüli elhelyezésére és értékelő elemzésére. Ismerik a klasszikus és jelenkori kultúra alapjait.
A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében
történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
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-

-

a filozófiatörténet, az ismeretelmélet, a nyelvfilozófia, a metafizika, a politikai filozófia,
az etika, az esztétika, az elmefilozófia, a történelemfilozófia, a tudományfilozófia és a
vallásfilozófia megfelelő ismeretanyagát,
az alkalmazott filozófia fő területeit,
a filozófia belső összefüggésrendszerét és a filozófia és a rokon tudományok
kapcsolatrendszerét,
a filozófia és a kultúra, valamint a filozófia és a tudományok közötti kölcsönhatás
alapvető sajátosságait,
a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát,
az összetett tudományos problémákkal foglalkozó dolgozatok elkészítéséhez szükséges
módszertani ismereteket.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területükön belül további elmélyült
kutatások művelésére, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,
- a filozófia és a kultúra, illetve a filozófia és a tudományok közötti párbeszéd folytatására,
- az aktuális filozófiai kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző
korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint komoly elemző
készséget, figyelmet, átfogó és elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására,
- a filozófia területén szerzett tudás alkalmazására, továbbá mélyebb összefüggéseinek
megértéséhez és magyarázatához szükséges megfelelő információk beszerzésére és a
kutatási módszerek alkalmazására,
- a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat,
érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok
szerint írásban és szóban is képesek magas szinten bemutatni.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- analitikus gondolkodás, a szövegek elemzésének, a szövegeknek a filozófiai tradíció
egészén belüli elhelyezésének és értékelő elemzésének képessége,
- filozófia egészével ill. annak egy-egy részdiszciplínájával, továbbá ezek alkalmazásával
kapcsolatos problémák felismerésének és kreatív kezelésének képessége,
- az önálló gondolkodás és problémamegoldás képessége,
- megfelelő szintű nyelvtudás a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásához,
- olyan munkakörökhöz szükséges tulajdonságok és más területekre is átvihető ismeretek,
valamint az ezek alkalmazását lehetővé tevő együttműködési készség, melyek
megkövetelik a kezdeményezés és személyes felelősség gyakorlását, a döntéshozatalt
összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben, valamint a szakmai továbbképzéshez
szükséges önálló tanulási képességeket,
- saját tevékenységükre vonatkozó kritikus értékelés képessége, valamint értékek
kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás,
- kritikai érzékenység.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök (4–12 kredit):
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logika, filozófiai alapozó, filozófiatörténeti alapozó: propedeutika, szakszövegolvasás,
módszertani alapozó.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 12–32 kredit
a filozófiatörténet fő korszakai, a kortárs filozófiai áramlatok, ismeretelmélet, nyelvfilozófia,
metafizika, politikai filozófia, társadalomfilozófia, etika, esztétika.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-110 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 50-90 kredit
a) kötelezően választandó szakirányú modul 30–50 kredit
- filozófiatörténet: ókori, középkori, újkori, 19. századi vagy 20. századi filozófia
- szisztematikus filozófia: pl. logika, ismeretelmélet, nyelvfilozófia, metafizika, politikai
filozófia, etika, esztétika, elmefilozófia, történelemfilozófia, tudományfilozófia,
vallásfilozófia, a társadalmi nemek filozófiája, analitikus filozófia, hermeneutika,
fenomenológia;
- alkalmazott filozófia: orvosi etika, üzleti etika vagy környezeti filozófia;
b) a szakhoz kötődő további választható ismeretek: 20–40 kredit
- az elméleti alapozás és a törzsanyag témakörei, továbbá pl. elmefilozófia, etika,
történelemfilozófia, tudományfilozófia, vallásfilozófia, jelenkori filozófia (az analitikus
ill. posztanalitikus irányzatok, a fenomenológia ill. a hermeneutika) ismeretkörei. A
filozófia területén kívül eső tárgykörök filozófiailag releváns ismeretei;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit értékű filozófiai
ismeret
(logika,
filozófiai
alapozó,
filozófiatörténeti
alapozó,
propedeutika,
szakszövegolvasás, módszertani alapozó, filozófiatörténet, kortárs filozófia, ismeretelmélet,
nyelvfilozófia, metafizika, politikai filozófia, társadalomfilozófia, etika, esztétika,
elmefilozófia, történelemfilozófia, tudományfilozófia, vallásfilozófia, a társadalmi nemek
filozófiája, más ismeretkörökön belül folytatott filozófiailag releváns tanulmányok, orvosi
etika, üzleti etika vagy környezeti filozófia). A hiányzó krediteket a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.

28. ALTAJISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: altajisztika (Altaic Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles altajisztika szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Altaicist
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3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a keleti nyelvek és kultúrák
alapképzési szak altajisztika vagy török szakiránya.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12-15 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 24-27 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 48-51 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 16 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6.A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az altajisztika területén szerzett speciális
jártasságok és elmélyült műveltség birtokában képesek fogalmi és absztrakt gondolkodást,
valamint gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására, szakmájuk
mesterszintű, sokoldalú, interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és gyakorlati
művelésére, valamint az önálló kutatásra. Felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik
doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a törökországi török nyelvet felsőfokú szinten,
- egy másik mai török nyelvet (volgai török, kazak) középfokú szinten,
- a nyelvi és nyelvészeti, valamint filológiai elemzés módszertanát,
- az altaji nyelven beszélő népek történelmét, mai helyzetét,
- a régi török-mongol kapcsolatokat,
- az altaji nyelvcsalád összefüggéseit,
- a régi magyar-török kapcsolatokat, valamint a magyar nyelv korai török elemeit,
- a török nyelven beszélő népek történelmét,
- a török-török nyelvi kontaktusokat.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az ótörök rovás- és ujgur írásos nyelvemlékek feldolgozására,
- az arab írásos közép-török szövegemlékek készség szintű kezelésére,
- a klasszikus török irodalmak kezelésére, elemzésére,
- a turkológia egyes területein szerzett speciális jártasságok és műveltség birtokában
gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására,
- a törökországi török nyelvre, kultúrára és társadalomra vonatkozó ismeretek közvetítésére,
- önálló tudományos és publicisztikai munka végzésére a török népek kultúrájának,
történelmének és irodalmának területén,
- az önálló kutatómunkára, kritikai vélemény megfogalmazására.
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c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- jó kommunikációs képesség az elsajátított török nyelveken,
- a török nyelveket beszélő népek kultúrájával kapcsolatos problémák felismerésének és
kezelésének képessége,
- az egyes kultúrák közötti különbségek és hasonlóságok feltárásának képessége,
- problémamegoldó gondolkodás,
- fejlett elemzőképesség,
- új ismeretek megszerzésének képessége önműveléssel, önfejlesztéssel.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 12-15 kredit
- török nyelv, török nyelvgyakorlatok, mongol nyelv, leíró nyelvtani (fonológia,
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek,
- szabadon választható nyelvészeti ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei:
A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 24-27 kredit
török fordítási és stílusgyakorlatok, török országismereti nyelvgyakorlatok, altaji nyelvű
népek története, összehasonlító altajisztika; aktuális kutatási irányzatok, eredmények,
interdiszciplináris kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 68-71 kredit
differenciált szakmai ismeretek:48-51 kredit
- török nyelvemlékek, összehasonlító török nyelvtörténet, ó- és középtörök források,
- török irodalmak, a török népek története,
- a török népek vallásai, török művelődéstörténet,
- török fordítás-, és stílusgyakorlatok,
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozaton megszerzéséhez az Európai Unió hivatalos nyelvei, orosz vagy török
nyelvek valamelyikéből egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga
vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit értékű ismeret
szükséges:
a) altajisztika vagy turkológia (50 kredit),
b) a keleti népek története, művelődéstörténete (min. 4 kredit),
c) szabadon választott nyelvészeti stúdiumok (min. 6 kredit).
A b)-c) ismeretek esetében a történelem alapképzési szak vagy a magyar alapképzési szak
elméleti nyelvészeti, illetve finnugor szakiránya vagy a szlavisztika alapképzési szak
ismeretei beszámíthatók.
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a mesterképzésbe felvételt lehet nyerni államilag elismert
középfokú C típusú (vagy azzal egyenértékű) török nyelvvizsga megszerzésével és 18 kredit
összegyűjtésével is a keleti népek története, művelődéstörténete (min. 4 kredit), valamint a
második török nyelv (min. 10 kredit), és bevezetés az altajisztikába (4 kredit)
ismeretkörökből.
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29. MŰVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: művészettörténet (Art History)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve:MA)
- szakképzettség: okleveles művészettörténész
- a szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Art Historian
- választható szakirányok: középkori művészet, újkori művészet, legújabbkori
művészet, muzeológia-műemlékvédelem (Medieval Art, Modern Art, Contemporary
Art, Museology-National Monument Protection)
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szabad bölcsészet alapképzési szak
művészettörténet szakiránya.
A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető szakok: a művészeti képzési terület képzőművészeti, iparművészeti képzési ágak
alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakjai, valamint a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti képzőművészeti és iparművészeti egyetemi szintű
alapképzési szakok.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelt kreditek száma: 18-22 kredit;
6.2. Szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit,
6.3. Differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-55 kredit,
6.4. Szabadon választható ismeretekhez rendelhető kreditek száma: legalább 6 kredit,
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 20 kredit;
6.6. Az elméleti órák és a gyakorlati foglalkozások aránya: 70% elmélet és 30% gyakorlat.
7. A mesterképzési szak célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a festészet, a szobrászat, az építő- és az
iparművészet, valamint a modern média területén megszerzett ismereteik birtokában
tájékozottak az egyetemes képzőművészet és az általános művészetelmélet fő kérdéseiben.
Ismerik az egyetemes művészettörténet anyagát, és különösen jártasak a magyarországi
művészettörténet területén. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait,
- az egyes művészeti iskolák tevékenységét,
- a kiemelkedő alkotók munkásságát,
- a művészeti örökség védelmével, a műalkotások közvetítésével és gondozásával
kapcsolatos ismeretanyagot,
- a modern kutatásmódszertani ismereteket.
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b) A mesterszakon végzettek alkalmasak:
- művészettörténeti tudományos tevékenység végzésére,
- önálló kutatómunka végzésére,
- művészettörténészi munka végzésére múzeumokban, galériákban, kiállítási
intézményekben,
- szakfeladatok ellátására médiában, kulturális intézményekben, műemléki hivatalokban,
- a legkorszerűbb kutatási módszerek alkalmazására,
- művészetkritikusi tevékenység folytatására,
- a művészettörténeti ismeretterjesztésre,
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- megfelelő idegen nyelvi ismeretek a külföldi szakirodalom használatához,
- jó szervezőkészség a múzeumok, galériák és más szakmai gyakorlati intézményekben –
folyó gyakorlati tevékenység bonyolításához,
- vizuális memória,
- problémamegoldó gondolkodás,
- alkalmasság elmélyült kutatómunkára,
- folyamatos önképzésre való készség,
- minőségre való érzékenység,
- jó íráskészség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 18-22 kredit
tudománytörténet, metodika, muzeológia, műemlékvédelem, szabadon választható ismeretek a
rokon tudományágak köréből.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 28-32 kredit
magyar (középkori, újkori és legújabb kori) művészet, egyetemes (középkori, újkori és
legújabb kori) művészet, módszertani és gyakorlati ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 65-75 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 45-55 kredit
a) választható szakirányok ismeretei: 35-40 kredit
választható szakirányok: középkori magyar és egyetemes művészet speciális kérdései, újkori
magyar és egyetemes művészet speciális kérdései, legújabbkori magyar és egyetemes
művészet speciális kérdései, muzeológia-műemlékvédelem;
b) kiegészítő speciális stúdiumok: 10-15 kredit
a választott szakiránynak megfelelő szakmai ismeretek és készségfejlesztő tárgyak;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat múzeumban, galériában, illetve más, művészeti jellegű vagy
műemlékvédelmi intézményben végzett 120 órás gyakorlat, amelynek kreditértéke 6 kredit.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. A
középkori művészet és az újkori művészet szakirányon a latin nyelvből tett záróvizsga az
idegennyelvi-követelmények teljesítését igazolja.
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11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a szabad bölcsészet alapképzési szak művészettörténet
szakirányának ismeretköreiből.
30. NÉPRAJZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: néprajz (Ethnology and Folkloristics)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magiszter, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles néprajz mesterszakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Ethnologist and Folklorist
- választható szakirányok: folklorisztika, anyagi kultúra, társadalomnéprajz, európai
etnológia, kulturális antropológia, vallási néprajz/vallásantropológia, táncfolkorisztika,
/táncantropológia, kulturális örökség, néprajzi muzeológia (Folkloristics, Material
Culture, Social Anthropology, European Ethnology, Cultural Anthropology,
Ethnology of Religion/Anthropology of Religion, Dance Folkloristics/Anthropology
of Dance, Cultural Heritage, Museum Studies)
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: néprajz alapképzési szak.
4.2. A 11. pontban meghatározott feltételekkel vehetők figyelembe továbbá azok az alapvagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit.
6.1. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.2. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-80 kredit;
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;
6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett néprajzi, folklorisztikai és
kulturális antropológiai ismereteik birtokában képesek a saját és mások kultúrájának
elemzésére és értelmezésére. Jártasak a kultúrakutatásban és ismerik a kultúra működési
törvényszerűségeit a múltban és a jelenben. Elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a néprajz
valamely szűkebb, speciális területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik
doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
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-

a népi és nemzeti kultúra összefüggéseit,
az európai és az Európán kívüli népek kultúráját,
a modern filológia módszereit,
a társtudományok és a szaktudomány (folklorisztika, néprajz, kulturális antropológia)
tudománytörténetét és problématörténetét Magyarországon, Európában és Európán kívül,
az etnikai/nemzetiségi/kisebbségi kérdések történeti és jelen vonatkozásait Európában és a
nagyvilágban,
a kulturgeográfiai ismeretanyagot (annak táji, ökológiai, gazdálkodási tényezők néprajzi
vonatkozásait),
a szövegfilológia megfelelő ismeretanyagát,
a hazai nemzetiségek hagyományos kultúráját a múltban és a jelenben,
a művelődéspolitikához szükséges népismeret hazai és nemzetközi vonatkozásait,
az adatkezelés, -feldolgozás, archiválás módszereit,
vallástudomány, néphit, népi vallásosság, vallási néprajz megfelelő ismeretanyagát.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a szaktudomány önálló művelésére, szakmai-módszertani továbbfejlesztésére, reflexív
társadalomtudományi kutatómunka végzésére,
- a néprajz hazai és nemzetközi kortárs irányzataihoz kapcsolódó elméleti-módszertani
elvek, gyakorlat alkalmazására,
- néprajzi terepmunka végzésére,
- múzeumi források kezelésére és értelmezésére,
- muzeológiai tevékenység végzésére,
- a kulturális örökség feltárására, megőrzésére és védelmére a néprajz területén annak
eszközeivel,
- néprajzi ismeretek oktatására,
- a közművelődési tevékenységek végzésére,
- történeti források kezelésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek,
kompetenciák:
- tájékozódási készség az összehasonlító kutatások különböző területein,
- készség és jártasság a tudományos kutatás általános módszertanában és a
folklorisztikai/néprajzi/kulturális antropológiai szakmódszertanban,
- jártasság a múzeumok, archívumok anyagának felhasználását illetően,
- gyakorlati jártasság a kép- és hangfelvétel, digitalizálás, számítógépes kutatás, adatbázis
építése területén,
- mások kultúrájával szembeni tolerancia,
- jó együttműködési készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30-kredit
- magyar és összehasonlító folklorisztika: a folklór és a folklorisztika legfontosabb
problémái, tudománytörténet, módszertani alapok elmélyítése, folklórjelenségek
elemzése;
- az anyagi kultúra kutatása: az életmód és a tárgyi kultúra recens és történeti kérdései,
archivális, muzeológiai és egyéb források elemzése, értelmezése alapján;
- társadalomnéprajz: tárgyának tekinti a magyar, az európai és az Európán kívüli
társadalmak társadalomnéprajzi vizsgálatát, az iparosodás előtti időszaktól kezdve a
jelenkorig;
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kulturális antropológia: a kultúrák és a társadalmak megismerésének legfontosabb
fogalmai, elméleti és tudománytörténeti problémái, a kutatás módszerének alapvető
kérdései, példáiban az Európán kívüli népekre és a modern városi társadalmakra
fókuszálva.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező és kötelezően választandó ismeretkörei: 80-100 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 60-80 kredit
folklorisztika szakirány: a folklór jelenségvilágával kapcsolatos kutatásmódszertani
aspektusok, összehasonlító folklorisztika (fogalma, területei, tudománytörténete, hatások és
kölcsönhatások, imagológia, rokon komparatív tudományok); európai folklór (rendszerezése,
területei); a szövegfolklór műfajai, hiedelmek, népi vallásosság, szokásvilág, zene, tánc,
népművészet, az egyes népek/népcsoportok folklórja, szokás, mentalitás (fogalma és főbb
területei, szokáscselekvések, a szokások az élet egyes területein), néphit, népi vallásosság:
(hiedelemrendszerek, magyar és európai néphit, a népi vallásosság), szövegfolklorisztika
(fogalmak, tartalmi és formai rendszerezések, az egyes műfajok történeti és jelenkori
vizsgálata, stilisztikai, poétikai és esztétikai elemzések), történeti folklorisztika (történetiség a
folklórban és a folklorisztikában, kapcsolat a rokontudományokkal, tudománytörténet,
korszakolás, társadalomtörténeti keretek);
anyagi kultúra szakirány: az életmód és a tárgyi kultúra összefüggéseinek recens és történeti
kérdései szóbeli gyűjtések, archivális és muzeális források, gyűjtemények feldolgozása
alapján; a hagyományos paraszti és a modern társadalom tárgyi világa és a kultúra közötti
összefüggésrendszerek (tárgy és fogyasztás, tárgy és identitás, tárgy és szimbólum, múzeumi
gyűjtemények, a műgyűjtés kultúrtörténete és motivációi, a múzeumi tárgy); a paraszti és
polgári háztartások tárgykészlete, a tárgyak készítésének technológiája (kézművesség,
kisipar), beszerzése (javak cseréje), használata (életmód); munka- és eszköz-néprajz; tárgy és
életmód; ökológia és anyagi kultúra: a természeti erőforrások, tájlehetőségek kiaknázása a
gazdálkodásban; táj és település, természeti környezet és építészeti kultúra;
társadalomnéprajz szakirány: társadalomnéprajz az iparosodás előtti időszaktól kezdve
egészen a jelenkorig; a társadalom szerveződési formái és tendenciái (rokonsági csoportok,
rokonsági terminológia, családtípusok); lokális elvű csoportok (törzs, falu, város, mezőváros);
egyéb szolidáris csoportok (céhek, egyletek, vallásos társulatok), a vallási közösségek
társadalomnéprajza; a népi jogszokások; identitás-kutatások; az akkulturáció- és az
enkulturáció kérdései; a globalizáció és a multikulturalizmus társadalmi hatása; az alternatív
társadalmi mozgalmak; nemzeti-, etnikai-, vallási identitáskutatások, a hagyomány és a
nemzet fogalmának átalakulása;
európai etnológia szakirány: európai etnológia (a modernkori európai nemzeti, etnikai, ill.
lokális kultúrák, a történeti és jelenkori rétegkultúrák és szubkultúrák); a nemzeti és/vagy
etnikai kisebbségek, az etnicitás és etnopolitika jelenségei; a források feltárása és kezelése; a
globalizáció hatásai; magyar néprajzi kutatási hagyományok; közösségtanulmányok; az
életmód, a mindennapi élet és a mindennapi életvilágok kutatási paradigmái; a jelenkori
társadalom rétegződése; a réteg- és szubkultúrák;
kulturális antropológia szakirány: a kultúra modernizációjának elméleti kérdései; a kulturális
örökség, az örökségvédelem (pl. lokalitás, regionalitás, helyi közösség, helyi emlékezet, helyi
tudás, kulturális sokszínűség, fenntartható fejlődés); az örökségvédelem történeti modelljei;
az UNESCO, az Európai Bizottság és Magyarország kultúrával kapcsolatos programjai; a
kultúra általános működési törvényei; a kultúrpolitika történeti és aktuális kérdései; a kultúra
megörökítésének, rögzítésének különböző lehetőségei; a dokumentálás, az archiválás, a
felhasználás különböző technikai szintjei (kiállítás, könyv, film, multimédiás eszközök),
mindezek törvényi (jogi) és pénzügyi kereteiről, közgazdasági és pénzügyi megszervezése; a
kulturális örökség föltérképezéséből, megszerkesztéséből, leírásából, védelméből adódó
feladatok az örökségvédelem különféle (helyi, regionális, nemzeti, nemzetközi) szintjein; az
-
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épített-, a természeti- és dokumentum-örökség, illetve a szellemi kulturális örökség és a
belföldi és nemzetközi turizmus kapcsolata; a kultúramentés hatása a lokális társadalmak
életére; a kulturális ipar, a kulturális piac, a kulturális kereslet-kínálat és minőségbiztosítás
kérdései és ezek alkalmazhatósági területei;
vallási néprajz/vallásantropológia szakirány: a vallási néprajz; a vallásantropológia; az
európai társadalmak, az Európán kívüli társadalmak és a modern/posztmodern globális
társadalom vallásiként értelmezhető jelenségei; a vallási kultúra; vallási néprajz,
vallásantropológia, vallásszociológia: a tér, az idő és a társadalom szakralizációja; a vallásos
mentalitás; a vallási interferencia; vallási szinkretizmus; doktrínák: hiedelemrendszerek,
mitológiák; a vallások gyakorlata: kultuszok, rítusok, rituális folyamatok; világvallások;
szekularizáció, szekták, kultuszok, vallási és pszeudo-vallási mozgalmak, neo-pogányság,
New Age;
táncfolklorisztika/táncantropológia szakirány: a hagyományos és jelenkori tánckultúrák; a
magyar és az európai táncfolklorisztika; a tánc, mint kulturális jelenség; a Kárpát-medence
hagyományos paraszti tánckultúrái, az ezekkel szoros kapcsolatban álló revival mozgalmak;
ifjúsági szubkultúrákkal kapcsolatban felbukkanó zenei és táncdivatok; magyar és
nemzetiségi táncok, valamint más európai és Európán kívüli népek táncai; a tánctörténeti
források és a recens folklór együttes vizsgálata; táncos mozgás és más emberi
mozgásrendszerek fiziológiai, kognitív-pszichológiai, neurobiológiai alapjai; mozdulatjelíró
rendszerek; a Laban-táncjelírás;
kulturális örökség szakirány: meghatározó klasszikus antropológiai iskolák (az
evolucionizmustól a funkcionalizmuson és a kultúra és személyiség iskolán át a
strukturalizmusig); a kritikai elméletek az etnometodológiától a posztmodern antropológián
keresztül az orientalizmusig és a posztkolonializmusig; a gazdaság (termelés, technológia,
tulajdon, munkamegosztás, elosztási rendszerek, fogyasztás), a társadalom (rokonság,
genealógiai és lokális szerveződések, szövetségek és hálózatok, nemi és korosztályi
viszonyok és világok, a átmenet rítusai), a politika (egyén és társadalom, társadalmi
hierarchiák, hatalmi viszonyok, lokális szerveződések, konfliktusok, erőszak), a vallás (vallás
– népi vallás – lokális vallás, hiedelemrendszerek, hiedelemszövegek, rituális gyakorlatok) az
etnicitás, az identitás és a globalizáció ismeretei;
néprajzi muzeológia szakirány: néprajzi muzeológia: történeti, irodalomtörténeti,
színháztörténeti, természettudományi kérdések; a muzeológia története, néprajz és
muzeológia, a világ múzeumai – a múzeumok világa, modern muzeológia Európában (és
Magyarországon), néprajzi tárgyismeret, az empirikus társadalomvizsgálat és a muzeológia
kapcsolata, jelenkori tárgydokumentáció (SamDok és MaDok programok), múzeumi
reprezentáció elméleti és gyakorlati kérdései (kiállítások rendezése stb.), műtárgyvédelem,
múzeumi gyűjtemények, múzeumok törvényi szabályozása;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat múzeumi gyakorlatból és terepmunkából áll, amelynek kreditértéke 20
kredit.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
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11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a folklorisztika, anyagi kultúra, társadalomnéprajz, kulturális
antropológia, vallástudomány, művelődéstörténet ismeretköreiből.
31. LEVÉLTÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: levéltár (Archival Science)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles levéltáros
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Archivist
- választható szakirányok: közép és kora-újkor; új- és jelenkor (the Middle Ages and
Early Modern History, the Modern and Contemporary History)
3. Képzési terület: bölcsészettudományi
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: történelem alapképzési szak levéltár
szakiránya.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű történelem
alapképzési szakok, továbbá jogi, szociológiai, közgazdasági szakterületen szerzett egyetemi
szintű végzettséget adó szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 4-10 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 50- 60 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett levéltári, történelmi és
informatikai ismereteik birtokában képesek minden levéltártípusban önálló levéltárosi
feladatokat ellátni, és a szolgáltató levéltár funkcióinak, a társadalomnak a levéltárossal
szemben támasztott új igényeinek megfelelni. Képesek biztosítani a hagyományos papír alapú
és az új típusú E-iratokban felhalmozott ismeretanyag használatát, tértől és időtől függetlenül.
Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
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-

a levéltári és történeti kutatásokhoz vagy tudományos munkák megírásához szükséges
problémamegoldó technikákat,
a magyar kormányzat és igazgatás fejlődésének korszakait és az ott keletkezett
irategyütteseket,
levéltári rendezés szintjeit, szabályait,
a selejtezés és segédletkészítés szabályait, és alkalmazni tudják a történeti
segédtudományok eredményeit,
a levéltári adatbázis építés technikáit és szabályait,
ismerik a levéltári adatvédelem szabályait,
a szolgáltató levéltár kritériumait és feladatait.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a maradandó értékű iratanyag gyűjtésével, megőrzésével, feldolgozásával, hozzáférhetővé
tételével, publikálásával kapcsolatos feladatok ellátására,
- a levéltárakban jelentkező aktuális feladatok (iratértékelés, rendezés, segédletkészítés,
állományvédelem, iratkiadás, kiadványkészítés, közönségszolgálat, levéltárpedagógia stb.)
ellátására,
- a rájuk bízott irategyüttes tudományos igényű önálló feldolgozására,
- az ún. E-iratok kezelésére és hasznosítására,
- tudományos kutatásra, publikációra, érett ismeretterjesztő és tudományos írásművek
létrehozására,
- a történelem, a történelem segédtudományai és a levéltártudomány eredményeinek
megismertetésére a szélesebb közönség számára,
- szakmai önképzésre legalább egy élő idegen nyelven,
- az irattári forrásanyag értékelésére és a társadalom számára maradandó értékkel bíró
megőrzendő iratanyag felismerésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- tájékozódó képesség a levéltári szakterület minden részletében,
- korrekt, szakszerű és érthető önkifejezés szóban és írásban,
- jó problémamegfogalmazó és problémamegoldó képesség,
- önálló ítéletalkotás,
- jó kommunikációs készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 4-10 kredit;
levéltári informatika, levéltári rendszer és szervezet, jogi ismeretek
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 50-60 kredit
– szakmai ismeretek 40-50 kredit
történeti segédtudományi ismeretek; levéltártani ismeretek; irattári, selejtezési, gyűjtőterületi,
iratértékelési, segédletkészítési ismeretek; adatvédelem, adatkezelés; E–iratok, E—irattár, E –
levéltár; levéltári és irattári állományvédelmi ismeretek;
– levéltári szakmai gyakorlat: legalább 10 kredit.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-60 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 30-40 kredit
– közép és kora-újkori szakirány: szaknyelvi ismeretek (latin, német), közép- és koraújkori
igazgatástörténet, közép- és koraújkori latin paleográfia, közép- és koraújkori német
paleográfia, közép- és koraújkori magyar paleográfia, közép- és koraújkori irattan, közép- és
korújkori forráskezelés, forráskiadás;
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– új- és jelenkori szakirány: közgazdasági ismeretek, új- és jelenkori igazgatástörténet, új- és
jelenkori irattan, iratismeret, új- és jelenkori iratfeldolgozás, új- és jelenkori iratértékelés, új–
és jelenkori gazdaságtörténet, gazdaságigazgatás, új- és jelenkori magánigazgatás,
magániratok archiválása, E–iratkezelés;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat a Magyar Országos Levéltárban, önkormányzati levéltárban, nyilvános
magánlevéltárban, szaklevéltárban végzett gyakorlat, amelynek kreditértéke legalább 10
kredit.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak elismerhető legyen a levéltári törvényben felsorolt bármely típusú levéltárban
szerzett minimum két éves levéltárosi gyakorlat. A közép-és koraújkori szakirányon továbbá
német és latin nyelvből tett középszintű érettségi vizsga vagy államilag elismert alapfokú B
típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges.
32. FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: filmtudomány (Film Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles filmtudomány szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Film Studies
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szabad bölcsészet alapképzési szak.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- és mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi szintű
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2–20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25–35 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50–60 kredit;
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6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik speciális filmtörténeti, filmelméleti és
mozgóképalkotási ismereteik birtokában képesek a filmet kulturális és társadalmi
összefüggésében elemezni és értelmezni. Otthonosan mozognak a filmtörténet és a filmes
műfajok közegében. Kritikai készségük alkotó módon nyilvánul meg a különböző írásos
műfajokban, mind az elméleti megközelítésekben, mind a filmes irányzatok, korszakok,
műfajok elemzésében. Ismerik a filmgyártás és -forgalmazás speciális problémáit és a
filmkészítés művészi kihívásait nemzetközi és hazai szinten egyaránt. Megfelelő ismeretekkel
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a filmtörténet nagy korszakait,
- az egyes filmtörténeti korszakok részletes ismeretanyagát,
- a filmelmélet átfogó történetét,
- a filmelmélet történetének egyes korszakait,
- a filmelmélet és filmtörténet klasszikus és kortárs irodalmát,
- a filmkészítés technikai és intézményi feltételeit,
- a kulturális élet és a film kapcsolatának történeti viszonyát,
- a mozgókép történetének és elméletének azon területeit, melyek a mozgóképet a
képzőművészet és a média irányába tágítják ki,
- a médiatörténet és a média elemzésének tárgykörét.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a kulturális élet számos területén és a filmszakmában filmes ismereteket igénylő feladatok
elvégzésére,
- kritikák megírására,
- kulturális kontextusok értelmezésére,
- a filmi megközelítések irodalomelméleti, művészettörténeti, esztétikai kontextusának
bemutatására,
- a különböző kulturális produktumok összehasonlítására és elemzésére,
- a filmek és más mozgóképi alkotások történeti kontextusba helyezésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- íráskészség,
- analitikus gondolkodás,
- kritikai attitűd,
- döntéskészség,
- jó kommunikációs készség,
- jó szervezőkészség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretek: 2–20 kredit
a filmtörténet és filmelmélet fő irányai és korszakai: bevezetés a filmtörténetbe, bevezetés a
filmelméletbe.
8.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei: 25–35 kredit
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egyetemes filmtörténet, magyar filmtörténet, filmelmélet, filmelemzés, filmkészítési
gyakorlat, írásgyakorlat, filmszakmai ismeretek,
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70–80 kredit
Differenciált szakmai ismeretek: 50–60 kredit
filmkészítéssel vagy filmforgalmazással (szinkron, operatőri munka, forgalmazással
kapcsolatos jogi ismeretek stb.) kapcsolatos gyakorlati ismeretek, írásgyakorlat (tanulmány,
recenzió, kritika, szakfordítás), szövegelemzés, diplomamunka-előkészítő szeminárium;
filmtörténeti kutatószemináriumok: jelentős rendezők életművét feldolgozó szemináriumok,
műfajtörténeti szemináriumok, nemzeti filmtörténetet feldolgozó szemináriumok,
gyártástörténet, filmes társadalomtörténet, politikatörténet szemináriumok, filmtörténeti
korszakokat feldolgozó szemináriumok; filmelméleti kutatószemináriumok: filmelméleti
korszakokat áttekintő szemináriumok, műfajok elméleti megközelítéseivel foglalkozó
szemináriumok, elméleti irányzatokkal foglalkozó szemináriumok, médiaelmélettel vagy
történettel foglalkozó szemináriumok, jelentős elméletalkotók életművét feldolgozó
szemináriumok, filmelemző szemináriumok;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit értékű ismeret a
következő tárgykörökből: a mozgóképpel kapcsolatos gyakorlati ismeretek, filmtörténeti,
filmelméleti ismeretek, a médiára vonatkozó elméleti ismeretek, filozófiai, irodalomelméleti,
kultúrtörténeti ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 30 kredittel
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
33. ETIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: etika (Ethics)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles etika szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Ethics
- választható szakirányok: etikatörténet, filozófiai etika, alkalmazott etika, ember- és
társadalomismeret (History of Ethics, Philosophical Ethics, Applied Ethics,
Human and Social Studies).
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a szabad bölcsészet alapképzési szak
etika és filozófia szakirányai.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető
alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési terület alapképzési szakjai.
4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan
vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az elméleti alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2–16 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 10–24 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 60–90 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati foglalkozások aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek
az analitikus gondolkodásra, az etikailag releváns társadalmi és tudományos összefüggések
vizsgálatára, a szövegek elemzésére, a szövegeknek az etikai gondolkodás tradíciójának
egészén belüli elhelyezésére és értékelő elemzésére, valamint az etikai gondolkodásmód
különböző intézményi, társadalmi vagy diszciplináris összefüggésekben történő
megjelenítésére, képviseletére és érvényesítésére. A végzettek alkalmasak az etika és a
kultúra, illetve az etika és a tudományok közötti kölcsönhatás elemzésére és e területek
közötti párbeszéd folytatására. Ismerik a klasszikus és jelenkori kultúra alapjait. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az etikatörténet és a filozófiai etika fő területeit,
- a filozófia és az etika belső összefüggéseinek, a filozófia rokontudományainak,
kapcsolatrendszerének rendszerezett és részletes ismeretanyagát,
- a filozófia, az etika és a kultúra, illetve az etika és a tudományok közötti kölcsönhatás
elemzésének alapvető szempontjait és eszközrendszerét,
- a klasszikus és jelenkori kultúra alapjait,
- az összetett tudományos problémákkal foglalkozó dolgozatok elkészítéséhez szükséges
módszertani ismereteket,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció eljárásait.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
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-

-

saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek
kialakítására,
interdiszciplináris területeken is az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus
értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek elemzésére,
az aktuális etikai kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző
korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére,
alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint komoly elemző
készséget, figyelmet, átfogó és elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására,
megszerzett tudásuk alkalmazására, továbbá mélyebb összefüggések megértéséhez és
magyarázatához szükséges megfelelő információk beszerzésére és a kutatási módszerek
alkalmazására,
a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat,
érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok
szerint írásban és szóban is képesek magas szinten bemutatni.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- analitikus gondolkodás, a szövegek elemzésének, a szövegeknek az etikai tradíció egészén
belüli elhelyezésének és értékelő elemzésének képessége,
- az etika és a filozófia egészével, illetve annak egy-egy részdiszciplínájával, továbbá ezek
alkalmazásával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége,
- kritikai érzékenység,
- az önálló gondolkodás és problémamegoldás képessége,
- megfelelő szintű nyelvtudás a nemzetközi szakirodalom feldolgozásához,
- olyan munkakörökhöz szükséges tulajdonságok és más területekre is átvihető ismeretek,
valamint együttműködési készség, melyek megkövetelik a kezdeményezés és személyes
felelősség gyakorlását, a döntéshozatalt összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
valamint a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességeket,
- saját tevékenységük kritikus értékelésének képessége, valamint értékek kialakítására és
megtartására törekvő céltudatos magatartás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 2–16 kredit:
filozófiatörténet és etikatörténet, logika és nyelvfilozófia, művelődés- és gondolkodástörténet.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10–24 kredit
kortárs etikák, politika- és jogfilozófia, huszadik századi analitikus filozófiai
cselekvéselméletek, filozófiai antropológia és filozófiai pszichológia.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 80–110 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 60–90 kredit
a) választható szakirányok ismeretei: 30–50 kredit
- etikatörténet: antik és hellenisztikus etika, középkori etika, korai újkori etika, kanti etika,
utilitarizmus, 19–20. századi etikai irányzatok, kortárs etikai irányzatok;
- filozófiai etika: etikatörténet, normatív etika, metaetika;
- alkalmazott etika: orvosi etika, üzleti etika, szociáletika, gazdaságetika környezet- és
bioetika, kommunikációetika, tudomány- és technikaetika, feminista etika;
- ember- és társadalomismeret: kulturális antropológia, szociológia, pszichológia,
művelődéstörténet, élettudományok és ökológia;
b) a szakhoz kötődő további választható ismeretek: 30–40 kredit
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az alkalmazott etika, illetve az ember és társadalomismeret szakirány hallgatóinak: az
etikatörténet vagy a filozófiai etika szakirány ismeretei (legalább 10 kredit);
- az elméleti alapozás és a törzsanyag témakörei, és ezeken túl pl. orvosi etika, bioetika,
üzleti etika, környezet-etika; az etika szoros értelemben vett területén kívül eső tárgykörök
az etikai diszkusszió szempontjaiból releváns ismeretei;
diplomamunka 20 kredit.
-

9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen összesen legalább 50 kredit értékű
etikai ismeret a következő tárgykörökből: etikai, filozófiai, illetve etikatörténeti,
filozófiatörténeti alapozó, propedeutika, szakszövegolvasás, módszertani alapozó,
filozófiatörténet és etikatörténet, logika és nyelvfilozófia, művelődés- és gondolkodástörténet,
kortárs etikák, kortárs filozófia, politika- és jogfilozófia, huszadik századi analitikus filozófiai
cselekvéselméletek, filozófiai antropológia és filozófiai pszichológia, kulturális antropológia
és kultúraszociológia, művelődés- és gondolkodástörténet, a pszichológia kortárs kérdései, a
szociológia kortárs kérdései.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 30 kredittel
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
34. FINNUGRISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: finnugrisztika (Finno-Ugric Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles finnugrisztika szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Finno-Ugric Studies
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar alapképzési szak
finnugor, finn vagy észt szakiránya.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: bölcsészettudományi alapképzési szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
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szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 4–8 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20–30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 60–70 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 20%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett finnugrisztikai ismereteik
birtokában alkalmasak szakterületükön tudományos munka végzésére. Ismerik az
uráli/finnugor nyelvek kialakulásának folyamatait, történetileg és társadalmilag változó
formáit, valamint a finnugor népek politikai, szociológiai, kulturális, gazdasági és nyelvi
helyzetét. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében
történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az egyetemes nyelvtudomány és az uralisztika/finnugrisztika elméleti és történeti
részterületeinek alapjait,
- a modern globalizációs kor időszerű nyelvhasználati problémáit (kisebbségi
nyelvhasználat, terminológiafejlesztés, fordítás-tolmácsolás, korszerű nyelvi mentalitás
kialakítása),
- a gyakorlati felhasználhatóság szintjén a finn, az észt, a lett vagy más balti nyelvet,
- a képzésben művelt tudományszakok kapcsolódásait, rendszerét, kitekintéssel a
társtudományokra.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- általános humán tájékozottságot igénylő munkakörök betöltésére,
- megszerzett ismereteik birtokában a finnugor nyelvekkel, valamint egy-egy szakiránnyal
összefüggő ismereteket igénylő munkakör betöltésére (kutatóintézeti munka, kulturális
tevékenységhez kapcsolódó feladatkörök ellátása művelődési intézményekben, az
államigazgatás és az önkormányzati igazgatás területén, továbbá anyanyelvileg jól
felkészült szakembereket igénylő társadalmi szervezetekben),
- kisebbségi kérdésekben tanácsadóként tevékenykedni hazai és nemzetközi
szervezetekben, intézményekben; politikai, kulturális, gazdasági szakértőként dolgozni
hazai és nemzetközi szervezetekben,
- finn, az észt, a lett vagy más balti nyelvek magas szintű ismeretét előfeltételező feladatok
ellátására,
- megalapozottan értékelni a szakterületükön folyó tudományos munkát, és bekapcsolódni
szűkebb szakterületük tudományos életébe (tudományszervezés, pályázati tevékenység,
csatlakozás folyamatban levő projektekhez; konferenciákon való részvétel, publikációs
tevékenység szakfolyóiratokban)
- hatékonyan kommunikálni a finnugor nyelvek és kultúrák, illetve a választott szakirány
kérdéseiről: különböző szempontok szerint bemutatni információkat, érveket és
elemzéseket, önállóan véleményt alkotni idegen nyelven is,
- szakmai konzultáció mellett egy részterületen önálló kutatásra,
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publikációra és érett ismeretterjesztő és tudományos írásművek létrehozására,
a szaktudomány eredményeinek és problémáinak megismertetésére a szélesebb közönség
számára,
szakmai önképzésre legalább egy élő idegen nyelven is.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek
- egy vagy több uráli/finnugor, illetve balti nyelv és kultúra elsajátítása, tanulmányozása és
művelése iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség,
- a tanulmányozott nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív
kezelési képessége,
- szóbeli és írásbeli kommunikációs készség idegen nyelven,
- jártasság a modern elektronikus adatkezelés és kommunikáció eszközeinek használatában,
- önálló tanulási képességek,
- kritikai attitűd, értékközpontúság, minőségérzék,
- együttműködési készség,
- igényes anyaggyűjtés és feldolgozás készsége,
- problémamegoldó gondolkodás,
- kreativitás,
- gyakorlottság az ismeretek tudományos fórumokon való megjelenítésében.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 4–8 kredit
gazdasági és kulturális menedzsment; az informatika legújabb eredményei a
nyelvtudományban.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20–30 kredit
leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek,
komparativisztika, uráli nyelvek, nyelvtipológia, szakszövegolvasás.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 80–90 kredit.
Differenciált szakmai ismeretek: 6070 kredit
a) választható speciális programok ismeretei: 50–60 kredit:
uralisztika (Uralistics): uráli hangtan, alaktan, mondattan, szemantika és lexikológia;
két kisebb uráli nyelv, a finn vagy az észt nyelv haladó kurzusa; az uráli népek
népköltészete, szépirodalma, tárgyi néprajza, történelme és mai kultúrája,
finnugor nyelvészet (Finno-Ugric Linguistics): kutatásmódszertan, az uráli nyelvek
rendszertörténete; nem uráli nyelvek; szociolingvisztika, történeti névtan,
nyelvtipológia, nyelvi kontaktusok, geolingvisztika,
uráli népek kultúrája (Culture of Uralic Peoples): kutatásmódszertan, történelem és
művelődéstörténet, néprajz, népzene és néptánc, irodalom, őstörténet és régészet,
fennisztika (Finnish Philology): történelem és művelődéstörténet; finn leíró nyelvtan, a
finn nyelv fejlődése, balti finn nyelvészet, finn nyelvváltozatok; finn irodalom, néprajz,
fordítási és stílusgyakorlatok; észt nyelv,
esztológia (Estonian Philology): történelem és művelődéstörténet; észt leíró nyelvtan, az
észt nyelv fejlődése, balti finn nyelvészet, észt nyelvváltozatok; észt irodalom, néprajz,
fordítási és stílusgyakorlatok; finn nyelv,
nyelvtörténet és dialaktológia (Samoyedic Peoples and Languages Studies): szamojéd
fonológia, morfológia és szintaxis, szamojéd nyelvtörténet és dialektológia, nyelvi
kontaktusok; nyenyec nyelv, nganaszan nyelv; egy szamojéd nyelv szociolingvisztikája;
a szamojéd népek története és művelődése,
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kisebbségtudomány (Minority Studies): kisebbségi szociológia; Oroszország nemzetiségi
összetétele; a finnugor államok nemzetiségi politikája; az oroszországi finnugor népek
nyelvi, politikai helyzete, anyagi és szellemi kultúrája, nemzetközi együttműködési
lehetőségek; nyelvek,
Közép-Európa tanulmányok (Baltikum) (Middle-European Studies [Balticum]): KözépEurópa általános és kulturális jelenségként vett értelmezése, Közép-Európa és az
Európai Unió; a balti országok történelme, politikai berendezkedése,
intézményrendszere; a balti államok gazdasági helyzete, kulturális élete, diplomáciája;
nyelvek;
b) a szakhoz kötődő további ismeretek: legalább 10 kredit;
további nyelvészeti, irodalomtudományi, folklorisztikai ismeretek; uráli, illetve
baltikumi nyelvek, speciális képzőművészet-, zene-, tánc-, egyéb előadóművészet- és
sporttörténeti ismeretek, további régészeti, történelmi, politikai, szociológiai és egyéb, a
történelmi és a mai kultúrára vonatkozó tanulmányok az érintett népek
vonatkozásában;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit
értékű általános, idegen vagy magyar leíró és történeti nyelvészeti, finnugrisztikai,
fennisztikai, esztológiai, baltisztikai ismeret, továbbá legalább középfokú C típusú
nyelvvizsga, illetve annak megfelelő nyelvtudás finn, észt vagy más balti nyelvből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 30 kredittel
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a
felvételtől számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározott módon kell teljesíteni.
35. SZLAVISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: szlavisztika (Slavic Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles szlavisztika szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Slavic Studies
- választható szakirányok: bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén,
ukrán (Bulgarian, Czech, Croatian, Polish, Russian, Serbian, Slovakian, Slovenian,
Ukrainian)
3. Képzési terület: bölcsészettudomány

514

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mesterképzési szak szakirányának
megfelelő szlavisztika alapképzési szak szakiránya.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési területhez tartozó alapképzési
szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2–10 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40–50 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40–50 kredit;
6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói
tudással rendelkeznek a szlavisztika művelése és alkalmazása területén. Képesek az
oktatásban és a kutatásban önálló kutatói és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni
a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni,
továbbá hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a szlavisztika hazai eredményeit
kommunikálni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében
történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a szláv nyelv- és irodalomtudomány eredményeit, továbbá a választott szakiránynak
megfelelően a nyelvhez kötődő ország kultúráját és irodalmát,
- az adott nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét,
- a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve különböző szakterületek elsősorban a
nyelv- és az irodalomtudomány területén) speciális ismeretanyagát,
- a tudományos kutatás területeit és módszereit,
- a választott szakirány nyelvét a Közös Európai Referenciakeret C1-es szintjén a fogalmi
gondolkodás és az absztrakció értő használatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek
kialakítására,
- eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről
szerzett tudás gyakorlati alkalmazására,
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az adott nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és
magyarázatához szükséges megfelelő információk beszerzésére és a kutatási módszerek
alkalmazására,
a nyelvtudományban és az irodalomtudományban, illetve interdiszciplináris területeken az
aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
a szlavisztikával és a szakiránynak megfelelő nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült
ismereteket igénylő munkakör ellátására,
a megszerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztésére,
az adott nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony kommunikálásra, továbbá az
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő –
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a szakiránynak megfelelő nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség,
- a nyelv és kultúra használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és
sikerorientáltság,
- az adott nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési
képessége,
- olyan tulajdonságokkal és más területekre is átvihető ismeretek, valamint együttműködési
készség, melyek megkövetelik a kezdeményezés és személyes felelősség gyakorlását, a
döntéshozatalt összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben, valamint a szakmai
továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességet,
- kritikai attitűd,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 2–10 kredit:
a szakmai törzsanyag ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek.
8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 40–50 kredit:
a) szlavisztikai ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és
nyelvfejlesztési ismeretek, az ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv
nyelvészet; összehasonlító szláv irodalomtörténet; az ősszláv nyelvhez köthető, a külső
nyelvtörténet kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek (pl. régészet,
nyelvföldrajzi alapismeretek stb.), valamint az adott szakirányok alapozó ismeretei;
b) nyelvi képzés.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 60–70 kredit:
differenciált szakmai ismeretek: 40-50 kredit
a) a szakirány nyelvének megfelelő történeti és leíró nyelvészeti; irodalom- és
kultúratörténeti ismeretek;
b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvészeti, irodalomtudományi vagy
kulturológiai ismeretek;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből az alapfokozat
megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert,
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középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit
értékű, a szlavisztika alapképzési szak bármely szakirányán szerzett ismeret. A szlavisztika
alapképzési szaknak a mesterszakétól eltérő szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon
szerzett oklevéllel rendelkezők esetében a mesterszak szakirányának megfelelő középfokú C
típusú nyelvvizsga is szükséges.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 30 kredittel
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a
felvételtől számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározott módon kell teljesíteni.
36. BOLGÁR NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: bolgár nyelv és irodalom (Bulgarian Language and
Literature)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles bolgár nyelv és irodalom szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Bulgarian Language and
Literature
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak
bolgár szakiránnyal.
4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: modern filológiai alapképzési szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2–10 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60–80 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15–25 kredit;
6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói
tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen a bolgár nyelv és irodalom művelése és
alkalmazása területén. Képesek a bulgarisztikai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói
és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból,
a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a
bulgarisztika, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a bolgár nyelv grammatikai rendszerét,
- Bulgária kultúráját és irodalmát,
- a bolgár nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét,
- a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelv- és az
irodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot,
- a bolgár nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére,
- önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,
- megszerzett ismeretek továbbfejlesztésére,
- az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a szlavisztikával és a
bolgár nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör
ellátására,
- bolgár nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá az
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő –
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– a bolgár nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a nyelv és kultúra
használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság,
- a bolgár nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési
képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség,
- személyes felelősség gyakorlása,
- döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség,
- kritikai attitűd,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás.
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 2–10 kredit:
A szakmai törzsanyag ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek.
8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 60-80 kredit:
a) szlavisztikai nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia,
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, ősszláv nyelv, ószláv nyelv,
összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet; a külső nyelvtörténet
kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek ismeretkörei (pl. régészeti, nyelvföldrajzi
alapismeretek) (20–30 kredit),
b) bolgár ismeretek: bolgár nyelvi képzés; bolgár történeti és leíró nyelvészet; bolgár
irodalom- és kultúratörténet (40-50 kredit).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 35-45 kredit:
Differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit
A szakhoz kötődő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai specializációk
ismeretei.
Diplomamunka: 20 kredit
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből az alapfokozat
megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit
értékű bolgár nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. A
szlavisztika alapképzési szak nem bolgár szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon szerzett
oklevéllel rendelkezők esetében továbbá középfokú C típusú nyelvvizsga is szükséges. A
hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven
belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell
teljesíteni.
37. CSEH NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: cseh nyelv és irodalom (Czech Language and
Literature)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles cseh nyelv és irodalom szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Czech Language and
Literature
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak cseh
szakiránnyal.
4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: modern filológiai alapképzési szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2–10 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60–80 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15–25 kredit;
6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói
tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen a cseh nyelv és irodalom művelése és
alkalmazása területén. Képesek a bohemisztikai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói
és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból,
a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a
bohemisztika, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a cseh nyelv grammatikai rendszerét,
- Csehország kultúráját és irodalmát,
- a cseh nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét,
- a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelv- és az
irodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot,
- a cseh nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére,
- önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,
- megszerzett ismeretek továbbfejlesztésére,
- az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
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alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a szlavisztikával és a
cseh nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör
ellátására,
cseh nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá az
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő –
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a cseh nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a nyelv és kultúra
használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság,
- a cseh nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési
képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség,
- személyes felelősség gyakorlása,
- döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség,
- kritikai attitűd,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 2–10 kredit:
A szakmai törzsanyag ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek.
8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 60-80 kredit:
a) szlavisztikai nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia,
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, ősszláv nyelv, ószláv nyelv,
összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet; a külső nyelvtörténet
kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek ismeretkörei (pl. régészeti, nyelvföldrajzi
alapismeretek) 20–30 kredit;
b) cseh ismeretek: cseh nyelvi képzés; cseh történeti és leíró nyelvészet; cseh irodalom- és
kultúratörténet 40-50 kredit.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 35-45 kredit:
Differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit
A szakhoz kötődő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai specializációk.
Diplomamunka: 20 kredit
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből az alapfokozat
megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit
értékű cseh nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. A
szlavisztika alapképzési szak nem cseh szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon szerzett
oklevéllel rendelkezők esetében továbbá középfokú C típusú nyelvvizsga is szükséges. A
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hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven
belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell
teljesíteni.
38. HORVÁT NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: horvát nyelv és irodalom (Croatian Language and
Literature)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles horvát nyelv és irodalom szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Croatian Language and
Literature
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak
horvát szakiránnyal.
4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: modern filológiai alapképzési szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2–10 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60–80 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15–25 kredit;
6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói
tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen a horvát nyelv és irodalom művelése és
alkalmazása területén. Képesek a kroatisztikai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói
és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból,
a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a
kroatisztika, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a horvát nyelv grammatikai rendszerét,
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Horvátország kultúráját és irodalmát,
a horvát nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét,
a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelvirodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot,
a horvát nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten,
a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát.

és

az

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére,
- önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,
- megszerzett ismeretek továbbfejlesztésére,
- az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a szlavisztikával és a
horvát nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör
ellátására,
- horvát nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá az
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő –
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a horvát nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a nyelv és kultúra
használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság,
- a horvát nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési
képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség,
- személyes felelősség gyakorlása,
- döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség,
- kritikai attitűd,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök (2–10 kredit):
A szakmai törzsanyag ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek.
8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (60-80 kredit):
a) szlavisztikai nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia,
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, ősszláv nyelv, ószláv nyelv,
összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet; a külső nyelvtörténet
kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek ismeretkörei (pl. régészeti, nyelvföldrajzi
alapismeretek) (20–30 kredit),
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b) horvát ismeretek: horvát nyelvi képzés; horvát történeti és leíró nyelvészet; horvát
irodalom- és kultúratörténet (40-50 kredit).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei (35-45 kredit):
Differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit
A szakhoz kötődő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai specializációk.
Diplomamunka: 20 kredit
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből az alapfokozat
megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit
értékű horvát nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. A
szlavisztika alapképzési szak nem horvát szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon szerzett
oklevéllel rendelkezők esetében továbbá középfokú C típusú nyelvvizsga is szükséges. A
hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven
belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell
teljesíteni.
39. LENGYEL NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: lengyel nyelv és irodalom (Polish Language and
Literature)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles lengyel nyelv és irodalom szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Polish Language and
Literature
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak
lengyel szakiránnyal.
4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: modern filológiai alapképzési szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
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6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2–10 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60–80 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15–25 kredit;
6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói
tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen a lengyel nyelv és irodalom művelése és
alkalmazása területén. Képesek a polonisztikai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói
és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból,
a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a
polonisztika, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a lengyel nyelv grammatikai rendszerét,
- Lengyelország kultúráját és irodalmát,
- a lengyel nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét,
- a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelv- és az
irodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot,
- a lengyel nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére,
- önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,
- megszerzett ismeretek továbbfejlesztésére,
- az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a szlavisztikával és a
lengyel nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör
ellátására,
- lengyel nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá az
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő –
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a lengyel nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a nyelv és
kultúra használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság,
- a lengyel nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési
képessége,
- együttműködési készség,
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kezdeményezőkészség,
személyes felelősség gyakorlása,
döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség,
kritikai attitűd,
értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 2–10 kredit:
A szakmai törzsanyag ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek.
8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 60-80 kredit:
a) szlavisztikai nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia,
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, ősszláv nyelv, ószláv nyelv,
összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet; a külső nyelvtörténet
kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek ismeretkörei (pl. régészeti, nyelvföldrajzi
alapismeretek) (20–30 kredit),
b) lengyel ismeretek: lengyel nyelvi képzés; lengyel történeti és leíró nyelvészet; lengyel
irodalom- és kultúratörténet (40-50 kredit).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 35-45 kredit:
Differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit
A szakhoz kötődő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai specializációk.
Diplomamunka: 20 kredit
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből az alapfokozat
megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit
értékű lengyel nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. A
szlavisztika alapképzési szak nem lengyel szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon
szerzett oklevéllel rendelkezők esetében továbbá középfokú C típusú nyelvvizsga is
szükséges. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől
számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott
módon kell teljesíteni.
40. OROSZ NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: orosz nyelv és irodalom (Russian Language and
Literature)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
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szakképzettség: okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Russian Language and
Literature

3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak
orosz szakiránnyal.
4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: modern filológiai alapképzési szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2–10 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60–80 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15–25 kredit;
6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói
tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen az orosz nyelv és irodalom művelése és
alkalmazása területén. Képesek a ruszisztikai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói
és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból,
a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a
ruszisztika, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az orosz nyelv grammatikai rendszerét,
- Oroszország kultúráját és irodalmát,
- az orosz nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét,
- a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelv- és az
irodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot,
- az orosz nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
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saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére,
önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,
megszerzett ismeretek továbbfejlesztésére,
az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a szlavisztikával és az
orosz nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör
ellátására,
orosz nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá az
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő –
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- az orosz nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a nyelv és kultúra
használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság,
- az orosz nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési
képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség,
- személyes felelősség gyakorlása,
- döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség,
- kritikai attitűd,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 2–10 kredit:
a szakmai törzsanyag ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek.
8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 60-80 kredit:
a) szlavisztikai nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia,
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, ősszláv nyelv, ószláv nyelv,
összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet; a külső nyelvtörténet
kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek ismeretkörei (pl. régészeti, nyelvföldrajzi
alapismeretek) (20–30 kredit);
b) orosz ismeretek: orosz nyelvi képzés; orosz történeti és leíró nyelvészet; orosz irodalom- és
kultúratörténet (40-50 kredit).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 35-45 kredit:
differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit
a szakhoz kötődő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai specializációk,
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből az alapfokozat
megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
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10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit
értékű orosz nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. A
szlavisztika alapképzési szak nem orosz szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon szerzett
oklevéllel rendelkezők esetében továbbá középfokú C típusú nyelvvizsga is szükséges. A
hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven
belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell
teljesíteni.
41. SZERB NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: szerb nyelv és irodalom (Serbian Language and
Literature)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles szerb nyelv és irodalom szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Serbian Language and
Literature
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak
szerb szakiránnyal.
4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: modern filológiai alapképzési szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2–10 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60–80 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15–25 kredit;
6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói
tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen a szerb nyelv és irodalom művelése és
alkalmazása területén. Képesek a szerbisztikai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói
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és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból,
a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a
szerbisztika, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a szerb nyelv grammatikai rendszerét,
- Szerbia kultúráját és irodalmát,
- a szerb nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét,
- a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelv- és az
irodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot,
- a szerb nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére,
- önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,
- megszerzett ismeretek továbbfejlesztésére,
- az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a szlavisztikával és a
szerb nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör
ellátására,
- szerb nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá az
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő –
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a szerb nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a nyelv és kultúra
használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság,
- a szerb nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési
képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség,
- személyes felelősség gyakorlása,
- döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség,
- kritikai attitűd,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 2–10 kredit:
a szakmai törzsanyag ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek.
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8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 60-80 kredit:
a) szlavisztikai nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia,
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, ősszláv nyelv, ószláv nyelv,
összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet; a külső nyelvtörténet
kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek ismeretkörei (pl. régészeti, nyelvföldrajzi
alapismeretek) (20–30 kredit);
b) szerb ismeretek: szerb nyelvi képzés; szerb történeti és leíró nyelvészet; szerb irodalom- és
kultúratörténet (40-50 kredit).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 35-45 kredit:
differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit
a szakhoz kötődő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai specializációk,
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből az alapfokozat
megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit
értékű szerb nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. A
szlavisztika alapképzési szak nem szerb szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon szerzett
oklevéllel rendelkezők esetében továbbá középfokú C típusú nyelvvizsga is szükséges. A
hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven
belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell
teljesíteni.
42. SZLOVÁK NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: szlovák nyelv és irodalom (Slovakian Language and
Literature)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles szlovák nyelv és irodalom szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Slovakian Language and
Literature
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak
szlovák szakiránnyal.
4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: modern filológiai alapképzési szakok.
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4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2–10 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60–80 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15–25 kredit;
6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói
tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen a szlovák nyelv és irodalom művelése és
alkalmazása területén. Képesek a szlovák filológiai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói
és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból,
a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a
szlovák filológia, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni.
Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a szlovák nyelv grammatikai rendszerét,
- Szlovákia kultúráját és irodalmát,
- a szlovák nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét,
- a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelv- és az
irodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot,
- a szlovák nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére,
- önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,
- megszerzett ismereteik továbbfejlesztésére,
- az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a szlavisztikával és a
szlovák nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör
ellátására,
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-

szlovák nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá az
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő –
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a szlovák nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a nyelv és
kultúra használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság,
- a szlovák nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési
képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség,
- személyes felelősség gyakorlása,
- döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség,
- kritikai attitűd,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 2–10 kredit:
a szakmai törzsanyag ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek.
8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 60-80 kredit:
a) szlavisztikai nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia,
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, ősszláv nyelv, ószláv nyelv,
összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet; a külső nyelvtörténet
kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek ismeretkörei (pl. régészeti, nyelvföldrajzi
alapismeretek) (20–30 kredit);
b) szlovák ismeretek: szlovák nyelvi képzés; szlovák történeti és leíró nyelvészet; szlovák
irodalom- és kultúratörténet (40-50 kredit).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 35-45 kredit:
differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit
a szakhoz kötődő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai specializációk,
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből az alapfokozat
megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit
értékű szlovák nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. A
szlavisztika alapképzési szak nem szlovák szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon
szerzett oklevéllel rendelkezők esetében továbbá középfokú C típusú nyelvvizsga is
szükséges. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől
számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott
módon kell teljesíteni.
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43. SZLOVÉN NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: szlovén nyelv és irodalom (Slovenian Language and
Literature)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles szlovén nyelv és irodalom szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Slovenian Language and
Literature
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak
szlovén szakiránnyal.
4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: modern filológiai alapképzési szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2–10 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60–80 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15–25 kredit;
6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói
tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen a szlovén nyelv és irodalom művelése és
alkalmazása területén. Képesek a szlovenisztikai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói
és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból,
a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a
szlovenisztika, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a szlovén nyelv grammatikai rendszerét,
- Szlovénia kultúráját és irodalmát,
- a szlovén nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét,
- a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelv- és az
irodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot,
- a szlovén nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten,

534

-

a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére,
- önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,
- megszerzett ismeretek továbbfejlesztésére,
- az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a szlavisztikával és a
szlovén nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör
ellátására,
- szlovén nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá az
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő –
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a szlovén nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a nyelv és
kultúra használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság,
- a szlovén nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési
képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség,
- személyes felelősség gyakorlása,
- döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség,
- kritikai attitűd,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 2–10 kredit:
a szakmai törzsanyag ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek.
8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 60-80 kredit:
a) szlavisztikai nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia,
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, ősszláv nyelv, ószláv nyelv,
összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet; a külső nyelvtörténet
kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek ismeretkörei (pl. régészeti, nyelvföldrajzi
alapismeretek) (20–30 kredit);
b) szlovén ismeretek: szlovén nyelvi képzés; szlovén történeti és leíró nyelvészet; szlovén
irodalom- és kultúratörténet (40-50 kredit).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 35-45 kredit:
differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit
a szakhoz kötődő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai specializációk,
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diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből az alapfokozat
megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit
értékű szlovén nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. A
szlavisztika alapképzési szak nem szlovén szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon
szerzett oklevéllel rendelkezők esetében továbbá középfokú C típusú nyelvvizsga is
szükséges. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől
számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott
módon kell teljesíteni.
44. UKRÁN NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: ukrán nyelv és irodalom (Ukrainian Language and
Literature)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles ukrán nyelv és irodalom szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Ukrainian Language and
Literature
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak
ukrán szakiránnyal.
4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: modern filológiai alapképzési szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2–10 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60–80 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15–25 kredit;
6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
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6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói
tudással rendelkeznek a szlavisztika, különösen az ukrán nyelv és irodalom művelése és
alkalmazása területén. Képesek az ukranisztikai oktatásban és a kutatásban önálló kutatói
és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból,
a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon az
ukranisztika, tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az ukrán nyelv grammatikai rendszerét,
- Ukrajna kultúráját és irodalmát,
- az ukrán nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű ismeretrendszerét,
- a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve elsősorban a nyelv- és az
irodalomtudomány területén a megfelelő speciális ismeretanyagot,
- az ukrán nyelvet a Közös Európai Referenciakeret szerinti C1-es szinten,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére,
- önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,
- megszerzett ismeretek továbbfejlesztésére,
- az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a szlavisztikával és az
ukrán nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör
ellátására,
- ukrán nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékony kommunikációra, továbbá az
információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő –
különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- az ukrán nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a nyelv és
kultúra használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság,
- az ukrán nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési
képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség,
- személyes felelősség gyakorlása,
- döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség,
- kritikai attitűd,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás.
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 2–10 kredit:
a szakmai törzsanyag ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv
nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek.
8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 60-80 kredit:
a) szlavisztikai nyelvészeti és irodalomtudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia,
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, ősszláv nyelv, ószláv nyelv,
összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet; a külső nyelvtörténet
kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek ismeretkörei (pl. régészeti, nyelvföldrajzi
alapismeretek) (20–30 kredit);
b) ukrán ismeretek: ukrán nyelvi képzés; ukrán történeti és leíró nyelvészet; ukrán irodalomés kultúratörténet (40-50 kredit).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei (35-45 kredit):
differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit
a szakhoz kötődő nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai specializációk,
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből az alapfokozat
megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit
értékű ukrán nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. A
szlavisztika alapképzési szak nem ukrán szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon szerzett
oklevéllel rendelkezők esetében továbbá középfokú C típusú nyelvvizsga is szükséges. A
hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven
belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell
teljesíteni.
45. INDOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: indológia (Indology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles indológia szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Indologist
- választható szakirányok: szanszkrit, hindi (Sanskrit, Hindi)
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a keleti nyelvek és kultúrák
alapképzési szak indológia szakiránya.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.2. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-70 kredit;
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.5. A gyakorlati ismeretek aránya legalább 50 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel, alapos tárgyi és
módszertani tájékozottsággal rendelkeznek a klasszikus, illetve a modern indiai kultúráról. A
választott szakiránynak megfelelő nyelvet (szanszkrit, hindí) magas szinten ismerik. Képesek
az adott nyelven született kiemelkedő irodalmi művek sokoldalú elemzésére és ismerik a
megfelelő történeti és kultúrtörténeti forrásokat. A végzettek kellő mélységű elméleti
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- felsőfokon a szanszkrit és/vagy a hindi nyelvet,
- azon képességeket és módszereket, amelyek lehetővé teszik számukra önálló tudományos
tevékenység folytatását,
- az indológia tudományterületének fontosabb kutatási területeit (szanszkrit és hindi
nyelvészet, irodalom, történelem, kultúra stb.), illetve azokat a fontosabb kutatásokat,
amelyek ma meghatározzák e tudomány prioritásait,
- a fentebbiek jelentőségét az ókortól máig terjedő gondolkodástörténetben és egyetemes
civilizációs folyamatokban,
- a modern India vonatkozásában magas szinten a hindi nyelvet és irodalmat,
- a premodern és a modern nyelv-, irodalom- és kultúratudomány (különböző
módszereinek) alkalmazhatóságát a fenti nyelvek, irodalmi alkotások, műfajok, kulturális
jelenségek stb. megismerésében; továbbá
a szanszkrit szakirányon végzettek ismerik:
- klasszikus India vonatkozásában az irodalomtörténeti, vallástörténeti, filozófiatörténeti
kutatásokat,
- a források közti tájékozódást és azok szövegkritikai feldolgozását,
- szövegértés és szövegértelmezés módozatait
- latin és/vagy ógörög nyelvet alapfokon;
a hindi szakirányon végzettek ismerik:
- a modern India vonatkozásában magas szinten a hindi nyelvet,
- országismereti tudásanyagot,
- újperzsa nyelvet alapfokon.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak
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alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a klasszikus és/vagy
modern indiai kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására;
rendszerszerűen és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozni, a lehetőségek
szerint helytálló bírálatot vagy véleményt megfogalmazni, döntést hozni, és az ebből
adódó következtetéseket szakmai és nem szakmai közönség számára közérthetően
bemutatni;
a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti
ötletek felvetésére;
szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat;
kutatási eredményeiket szélesebb orientalisztikai kontextusban is elhelyezni;
saját tudásukat magasabb szintre emelni, képzési területük belső törvényszerűségeinek
megértését elmélyíteni és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességeket
kialakítani,
nyelvtudás és országismeret birtokában (mű)fordításra, nyelvi és szakmai lektorálásra
(cikkek, könyvek, filmek), szerkesztésre a külkereskedelem, diplomácia, turisztika
(idegenvezetés),
kulturális
menedzsment,
média,
újságírás,
államigazgatás,
idegenrendészet, szakkönyvtár, kulturális antropológia területén.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- motiváció, elkötelezettség és minőségtudat a klasszikus és/vagy modern indiai kultúra
vonatkozásában,
- a szanszkrit és/vagy hindí nyelvvel, irodalommal és a klasszikus és/vagy modern indiai
kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás,
- fogalmi gondolkodás,
- az absztrakció képessége,
- kritikai attitűd,
- értékközpontúság,
- jó kommunikációs képesség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit
filológia (szövegkritika-szövegkiadás), irodalomtörténet, leíró nyelvtani (fonológia,
morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, a történeti és összehasonlító
nyelvtudomány módszertana, vallástörténet, művészettörténet.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 80-90 kredit
differenciált szakmai ismeretanyag: 60-70 kredit
választható szakirányok ismeretei:
– szanszkrit szakirány: óind történeti nyelvtan és nyelvtörténet, szanszkrithoz közeli nyelvek
(óperzsa, avesztai, prákrit, páli, stb), szanszkrit szövegek olvasása és elemzése (védikus
szanszkrit, epigráfia, szépirodalom, filozófia, vallás, stb.), nyelvfejlesztés: hindí nyelv, a
szakterületen választható további ismeretek (speciálkollégiumok, szakszemináriumok, stb.);
– hindí szakirány: újind történeti nyelvtan és nyelvtörténet, hindihez közeli nyelvek (bradzs,
urdú, bengáli, stb.), modern és középkori hindí szövegek olvasása és elemzése, fordítási és
tolmácsolási gyakorlat, nyelvfejlesztés: szanszkrit nyelv, a szakterületen választható további
ismeretek (speciálkollégiumok, szakszemináriumok, stb.);
diplomamunka: 20 kredit.
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9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex
típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő
további nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A keleti nyelvek és kultúrák alapszakon az indológia szakirányt nem elvégzett hallgatónak 62
kreditet kell teljesítenie az indológia alapképzési szakirány nyelvtudományi,
irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből. A 62 kreditből
a) legalább 50 kredittel már a felvételi jelentkezéskor rendelkeznie kell (a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott –
összevetése alapján a korábbi tanulmányai szerint),
b) további 12 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, az indológia szakirány általa nem elvégzett tanegységeiből (nyelvtudományi,
irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretkörökben), a felvételtől számított két féléven
belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint
kell megszereznie.
46. SINOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: sinológia (Chinese Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles sinológia szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Chinese Studies
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: keleti nyelvek és kultúrák
alapképzési szak kínai szakiránya.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátvételi bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 5-15 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-80 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-45 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 50 %
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a legkülönbözőbb területeken – az üzleti
életben, tudományban, államigazgatásban, diplomáciában stb. – kínai nyelvtudásuk és Kínára
vonatkozó ismereteik birtokában magas szintű szakmai munka végzésére képesek. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a sinológia alapvető ágainak, területeinek (történettudomány, irodalomtudomány,
nyelvtudomány, vallás- és filozófiatörténet, kultúra- és művészettörténet, filológia)
legfontosabb alapismereteit,
- a modern kínai írott és beszélt nyelvet legalább HSK chuzhong A szintjén, ami megfelel a
felsőfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsgának,
- a klasszikus kínai írott nyelvet legalább középszinten,
- a kínai nyelv, irodalom, történelem és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és
magyarázatához szükséges kutatási módszereket,
- a kínai nyelv, irodalom, történelem és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és
magyarázatához szükséges megfelelő információkat,
- a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás – eredeti látás- és
gondolkodásmód birtokában történő – gyakorlati alkalmazását,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát, mely képessé teszi őket mind a
sinológiában, mind interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a tudományos
munka kritikus értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti
megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív
megoldások felvetésére.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenység kifejtésére és eredeti ötletek felvetésére,
valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- a sinológiában, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a
tudományos munka kritikus értékelésére,
- eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről
szerzett tudás gyakorlati alkalmazására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek
kialakítására,
- különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika
kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a kínai nyelvvel és
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására,
- kínai nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az
információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek
különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutatni.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- motiváció, elkötelezettség és minőségtudat a kínai nyelvet és kultúrát illetően,
- a kínai nyelvvel, irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív
kezelési képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás,
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fogalmi gondolkodás,
az absztrakció képessége,
kritikai attitűd,
értékközpontúság.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 5-15 kredit
- filológiai és nyelvtudományi ismeretek, leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és
nyelvfejlesztési ismeretek,
- japán nyelvi alapozó képzés.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretköre: 20-80 kredit
klasszikus kínai írott nyelvi és a hagyományos prózairodalmi nyelvi ismeretek, kínai
nyelvészet, irodalomtudomány, ókori és középkori filozófia és esztétika, vallás- és
egyháztörténet, történettudomány, politikatörténet, régészet, művészettörténet, kultúrtörténet
és filológia ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-65 kredit
Differenciált szakmai ismeretek 25-45 kredit:
a) különböző műfajú irodalmi és egyéb szövegek elemző olvasása; filológiai diszciplína
(nyelv- és irodalomtudomány, művelődéstörténet) elméleti vetületei; a tudományos kutatás
területei és módszerei (15-25 kredit);
b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, történettudományi, kultúratudományi vagy
más speciális területek ismeretei, tutoriális kurzusok és szakdolgozati szeminárium (10-20
kredit);
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
Amennyiben a hallgató rendelkezik államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsgával angol nyelvből, abban az esetben angol nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő
további idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak kínai szakirányának
történettudományi,
nyelvtudományi,
irodalomtudományi
és
kultúratudományi
ismeretköreiből. Továbbá HSK jichu A, illetve középfokú C típusú államilag elismert vagy
azzal egyenértékű nyelvvizsga kínai nyelvből.
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47. INTERKULTURÁLIS PSZICHOLÓGIA ÉS PEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI
SZAK
1. A mesterszak megnevezése: interkulturális pszichológia és pedagógia (Intercultural
Psychology and Education)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles interkulturális pszichológia és pedagógia szakos
bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Intercultural Psychology and
Education
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a pszichológia, a pedagógia, a
gyógypedagógia, a társadalmi tanulmányok, a szociológia alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott feltétellel elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: szociális munka, szociálpedagógia, andragógia, politológia, szabad
bölcsészet, történelem, nemzetközi tanulmányok, kommunikáció és médiatudomány,
romológia.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6. 1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15–20 kredit;
6. 2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20–25 kredit;
6. 3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40–60 kredit;
6. 4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: törzsképzésben legalább 40%, differenciált szakmai
anyagban legalább 40%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elmélyült interkulturális pszichológiai és
pedagógiai tudásuk és kompetenciájuk révén tudatosan kezelik a plurális társadalomban
megjelenő értékek sokféleségét, nyitottak mások véleményének, kultúrájának megismerésére,
valamint képesek olyan helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek az elfogadását
és a kulturális sokféleség pozitív hozamának kiaknázását segítik, mindeközben a fellépő
konfliktusokat eredményesen kezelik.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- és értik a különböző kultúrák értékvilágának fő sajátosságait,
- a szociokulturális-ökonómiai háttér és a társadalmi sikeresség összefüggéseit,
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a többségi és kisebbségi csoportok egymáshoz való viszonyának történeti és kulturális
vetületeit,
a hazai kisebbségeket, és a rájuk vonatkozó jogi dokumentumokat,
az interkulturális kommunikáció alapvető folyamatait,
és érti a sztereotípiák, előítéletek működését és olyan módszereket, amelyek elősegítik az
előítéletek csökkentését.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- tevékenységükben figyelembe venni az alapvető emberi jogokat, a különféle kultúrák
értékvilágát és az értékek átalakulásának folyamatát is,
- az elsajátított interkulturális szemléletet munkájukban képviselni, közvetíteni;
- az interkulturális kommunikáció sajátosságainak megértésére, azok gyakorlati
alkalmazására, partnereik munkájának eredményes szervezésére, a folyamat közben
fellépő konfliktusok hatékony kezelésére;
- reflektálni a saját kultúrájuknak rejtett feltételezéseire, képesek azonosítani és kritikusan
viszonyulni saját előítéleteikhez, etnocentrikus szemléletükhöz;
- olyan munkakörnyezetet teremteni, amelyben a partnerek értékesnek, elfogadottnak
érezhetik magukat, képesek a konstruktív együttműködésre.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek (attitűdök):
- nyitottság mások és más kultúrák, értékvilágok elfogadására,
- a kulturális különbözőség legitimitásának és a kulturális identitás jelentőségének
elismerése minden ember életében,
- az emberi identitás összetettségének elfogadása,
- annak elfogadása, hogy a kultúrák együttélése együtt járhat a társadalmi élet minden
területén konfliktusok keletkezésével, amelyek egy plurális társadalomban békés úton
megoldhatók.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8. 1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 15–20 kredit
a kultúra fogalma és dimenziói (antropológiai, szociológiai, pszichológiai és pedagógiai
szempontokból is), kisebbségi és többségi identitás (etnikai, vallási, nemi, életkori,
szexuális kisebbségek), kisebbségek a társadalomban (társadalmi egyenlőtlenségi
rendszerek), emberi és kisebbségi jogok, a multikulturalizmus kialakulása és a
multikulturális elméletek kritikái, előítéletek és ideológiák (rasszizmus, antiszemitizmus).
8. 2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20–25 kredit
globalizáció és migráció, interkulturális kommunikáció, társadalomtudományi kutatás,
kvantitatív és kvalitatív módszerek, szenzitivitás tréning, interkulturalitás tréning
(választható: interkulturális kompetencia, demokratikus értékek, konfliktusmegoldás,
identitás, gender), kutatásmódszertan gyakorlat, idegen nyelvű szakszövegolvasás.
8. 3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 60-80 kredit
differenciált szakmai ismeretek 40–60 kredit
- kulturális és kulturális összehasonlító pszichológia: társas viselkedés, gyermekfejlődés,
gyermeknevelés és szocializáció; nemek közötti kapcsolatok, nemi szerepek, a nemmel
kapcsolatos nézetek;
- interkulturális és összehasonlító pedagógia: az oktatás európai és Európán kívüli
dimenziói;
- kultúrák találkozása és az oktatás;
- kisebbségi oktatási modellek a világban és a hazai kisebbségek oktatása;
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társadalmi csoportok reprezentációja a médiában;
interkulturális pszichológia: előítéletek, sztereotípiák és csoportközi viszonyok elméletei,
társadalmi konfliktusok;
- interkulturalitás a gyakorlatban: család, iskola, tanácsadás, egészség, szervezet és kultúra,
konfliktuskezelés, tárgyalás, béke, fenntartható fejlődés, segélyszervezetek;
- szövegolvasás és –elemzés: különböző kultúrák narratívái fikciós műfajok alapján, nem
nyugati pedagógiák;
- gondolkodás, tanulás és társas viselkedés: kelet-ázsiai és euro-amerikai minták;
- iskolai gyakorlat - irányított megfigyelés, terepgyakorlat;
diplomamunka: 20 kredit.
-

9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy, bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen
az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 15 kredit a következő
ismeretkörökben:
pszichológia,
pedagógia,
kutatásmódszertan,
szociológia,
kommunikációelmélet, antropológia, kultúratudomány.
48. ARABISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: arabisztika (Arabic Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles arabisztika szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Arabic Studies
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe való belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a keleti nyelvek és kultúrák
alapképzési szak arab szakiránya.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető
alapképzési szakok: a bölcsészettudományi terület alapképzési szakjai.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
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6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1 Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 5-15 kredit;
6.2 A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit;
6.3 A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 23-37 kredit;
6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.5 A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6 A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a klasszikus és modern arab nyelv, a
közel-keleti és észak-afrikai iszlám-arab világ történelmét és műveltségét. Az arabisztika
területén szerzett speciális jártasságok és elmélyült műveltség birtokában képesek gyakorlati
készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására az államigazgatásban és a kulturális
élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés
keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az arab országok történetét és mai helyzetét,
- a klasszikus arab nyelvű forrásokat a szépirodalom, történelem, nyelvészet, iszlám
területén,
- az iszlám történetét és mai alakulásait,
- modern irodalmi arab nyelvet és egy nyelvjárást (egyiptomi),
- egy másik sémi nyelvet vagy az iszlám egy másik nyelvét középszinten,
- a magyarokra vonatkozó történeti és földrajzi forrásokat,
- a közel-keleti és észak-afrikai térségbeli népek történetét és műveltségét.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- mind az írott mind a beszélt arab nyelv magas szintű használatára, ezt a tudásukat
tudományos előadások megtartása és szakcikkek megírása mellett olyan gyakorlati
területen is kamatoztathatják, mint a jelenleg újra bővülő gazdasági kapcsolatokhoz
kötődő tolmácsolás, fordítás, delegációk mellett ellátott tolmácsolási, fordítási teendők,
fordító irodáknak történő fordítási feladatok,
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre, eredeti ötletek felvetésére, valamint a
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására,
- a történet- és a nyelvtudományban az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus
értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek
értékelésére, önálló kritikai attitűd kialakítására és szükség esetén alternatív megoldások
felvetésére,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek
kialakítására,
- képesek a mélyebb összefüggések megértésére és a megszerzett információk
alkalmazására a kutatásban,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint az arab nyelvvel és az
iszlám kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására,
- arab nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony kommunikálásra, továbbá az
információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző
nézőpontok szerinti magas szinten való bemutatására,
- az önálló kutatómunkára.
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c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- az iszlám-arab műveltség és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, a fenti
nyelvek és kultúrák használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és
sikerorientáltság,
- az arab nyelvvel és az iszlám kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív
kezelési képessége,
- olyan munkakörökhöz szükséges tulajdonságok és más területekre is átvihető ismeretek,
valamint együttműködési készség, amelyek megkövetelik a kezdeményezés és személyes
felelősség gyakorlását, a döntéshozatalt összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
valamint a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességeket,
- kritikai attitűd,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 5-15 kredit;
az arab nyelvhez kapcsolódó nyelvtudományi, irodalomtudományi valamint kultúra- és
vallástudományi ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és
nyelvfejlesztési ismeretek, aktuális kutatási irányzatok, eredmények, interdiszciplináris
kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-60 kredit
nyelvi, irodalom- és nyelvtudományi, valamint kultúra- és vallástudományi tárgykörök:
felsőfokú nyelvi elmélyítő képzés; nyelvtudományi megközelítésmódok; az arab nyelv
rendszerszemléletű szerkezete; irodalomtudományi irányzatok és iskolák; az irodalmi
interpretáció kérdései és módszerei; irodalomtörténeti ismeretek; az arab-iszlám kultúra egyes
jelenkori és történeti kérdései; bevezetés a Korán-tudományokba és átfogó ismeretek a
modern arab világról.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 43-57 kredit;
differenciált szakmai ismeretek: 23-37 kredit
a) kötelezően választható speciális programok ismeretei 15-25 kredit
az arab irodalommal, nyelvtudománnyal, történelemmel, művelődéstörténettel és az
iszlámtudományokkal foglalkozó kurzusok;
b) kötelezően választható további ismeretek: 8-12 kredit
művelődéstörténeti, történeti, vallás-, irodalom- és nyelvtudományi ismeretek;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia vagy orosz nyelvből államilag
elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat
megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen 50 kredit a korábbi
tanulmányai szerint a keleti nyelvek és kultúrák alapszak arabisztika szakirányának
nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelemtudományi, valamint vallás- és
művelődéstörténeti ismeretköreiből, amelyből – amennyiben előzetesen végzettségét a 4.2.
pontban felsorolt alapképzési szakokon szerezte – 15 kredit a mesterfokozat megszerzésére
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irányuló képzéssel párhuzamosan a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint teljesíthető.
A 4.3. pont szerinti előtanulmányokkal rendelkezők az 50 kredit tanulmányi követelményt
középfokú arab nyelvtudás birtokában is teljesíthetik úgy, hogy a nyelvtudás mellett a
mesterszakra történő belépéshez a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak arabisztika
szakirányának
irodalomtudományi,
történelemtudományi,
valamint
vallásés
művelődéstörténeti ismeretköreiből 25 kreditet szereznek. Ezen ismeretek a felsőoktatási
intézmény tantervében meghatározottak szerint a mesterképzési tanulmányokkal
párhuzamosan is teljesíthetők.
49. EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: egyiptológia (Egyptology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles egyiptológia szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Egyptologist
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák
alapképzési szak egyiptológia szakiránya.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az ókori nyelvek és kultúrák további szakirányai és a keleti
nyelvek és kultúrák alapképzési szak.
4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan
vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-50 kredit;
6.2. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit;
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett filológiai, nyelvtudományi,
irodalomtudományi, történelmi, régészeti, művészettörténeti ismereteik birtokában ismerik az
ókori egyiptomi civilizáció történetét, kultúráját, irodalmát, nyelvét és társadalmát. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
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-

az óegyiptomi nyelv összes fázisát,
az óegyiptomi nyelv mindhárom írásának (hieroglif, hieratikus, démotikus) sajátosságait,
a kopt nyelvet és írást,
az ókori Egyiptom történetét, annak kapcsolatait a keleti Mediterraneum és Afrika (Núbia)
történetével,
az ókori Egyiptom szerepét a hellenizmus és a késő antik kor világában,
az ókori egyiptomi irodalmat és annak tágabb ókori keleti kontextusát,
a kopt irodalmat és annak helyét a korakeresztény irodalomban,
az egyiptomi és kopt nyelvészet és nyelvtörténet problémáit,
az ókori egyiptomi vallás történetét és kérdéseit, az egyiptomi panteont, a legfontosabb
vallásos szövegcsoportokat és legfőbb tárgyi emlékeit,
az ókori egyiptomi művészet és építészet történetét és legfőbb tárgyi emlékeit, továbbá az
ókori egyiptomi ikonográfiai elemzés módszereit,
az egyiptomi régészet módszertanát, elméletét és gyakorlatát, a régészettudomány
egészének keretében,
az ókori egyiptomi (és a középkori kopt) nyelv, irodalom, művészet és kultúra mélyebb
összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges kutatási módszereket,
a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére,
- képzési területük belső törvényszerűségei megértésének elmélyítésére,
- önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint az ókori egyiptomi
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására,
- a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat,
érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok
szerint magas szinten bemutatni.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- az ókori egyiptomi kultúra (és az egyetemes ókortudomány) iránti magas fokú motiváció
és elkötelezettség, a tudományág alkalmazásának és átadásának fontosságát illető
minőségtudat és sikerorientáltság,
- együttműködési készség,
- a kezdeményezés és személyes felelősség gyakorlása,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességek,
- kritikai attitűd.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-50 kredit
a) nyelvi ismeretek: 20-30 kredit
leíró nyelvtani ismeretek (fonológia, morfológia, szintaxis), nyelvfejlesztés, nyelvtörténet,
egyiptomi/kopt szövegolvasás (filológia), hieratikus, démotikus szövegolvasás (paleográfia,
szövegkritika-szövegkiadás);
b) történeti, kultúrtörténeti ismeretek: 10-20 kredit
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az ókori Egyiptom története, a kopt egyház története, Egyiptom régészete, Egyiptom
művészete és építészete, egyiptomi / kopt irodalomtörténet, Egyiptom vallástörténete.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 60–80 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 40-60 kredit
a) választható speciális programok ismeretei: 30-40 kredit
nyelv- és irodalomtudományi, vallástörténeti, régészeti-művészettörténeti, koptológiai
ismeretek;
b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más
speciális kérdéskörök ismeretei: 10-20 kredit;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy angol, német, francia olasz vagy orosz nyelvből
államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak egyiptológia
szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és történettudományi ismereteiből,
továbbá 8 kredit értékű ógörög nyelvismeret.
50. MONGOLISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: mongolisztika (Mongolian Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles mongolisztika szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Mongolian Studies
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. Az előzményként elfogadott alapszakok megnevezése:
4.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: keleti nyelvek és kultúrák
alapképzési szak mongol szakiránya
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető
alapképzési szakok: a keleti nyelvek és kultúrák további szakirányai.
4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan
vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
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6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1 Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-14 kredit;
6.2 A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek szám: 15-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-80 kredit;
6.4. A szabadon választható tárgyakhoz rendelt kreditek száma: legalább 6 kredit;
6.5 A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6 A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%
7. A mesterképzési szak képzési célja, és az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a mongolisztikában megszerzett belső-ázsiai,
filológiai alapokon nyugvó nomád műveltség, vallástörténeti (buddhizmus, természeti
vallások, sámánizmus), történelmi, irodalmi ismereteik birtokában képesek mind az írott,
mind a beszélt mongol nyelv(ek) írásban és szóban történő magas szintű használatára. Ennek
birtokában alkalmasak tudományos előadások megtartása és szakcikkek megírása mellett a
jelenleg újra bővülő gazdasági kapcsolatokhoz kötődő tolmácsolási, fordítási, és fordítói
irodának történő fordítási feladatok elvégzésére. A végzettek saját témájukban és annak
közvetlen történeti és elméleti kontextusában mélyreható, többféle megközelítési módot
használnak fel és jól alkalmazható tudással rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- felsőfokon a modern (halha) mongol nyelvet,
- a klasszikus mongol nyelvet, a nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek
vizsgálatához szükséges kutatási módszereket,
- a belső-ázsiai népek történetét és műveltségét,
- a belső-ázsiai népek vallásait (buddhizmus, samanizmus),
- a belső-ázsiai buddhizmus történetét, művészetét,
- a kommunikáció rendszerét eltérő kultúrájú népekkel,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre, eredeti ötletek felvetésére, valamint a
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek
kialakítására,
- képesek a mélyebb összefüggések megértésére és a megszerzett információk
alkalmazására a kutatásban,
- a megismert kutatási módszerekkel képesek más területek, népek kultúráinak kutatására,
- képesek az interdiszciplináris kutatásokra,
- a történet- és a nyelvtudományban az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus
értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek
értékelésére, önálló kritikai attitűd kialakítására és szükség esetén alternatív megoldások
felvetésére,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a mongol nyelvvel és a
belső-ázsiai kultúrákkal összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására,
- képesek a mongol nyelv írásban és szóban történő magas szintű használatára,
- mongol nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony kommunikálásra, továbbá az
információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző
nézőpontok szerinti magas szinten való bemutatására.
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c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a belső-ázsiai és mongol nomád műveltség és kultúra iránti magas fokú motiváció és
elkötelezettség, a fenti nyelvek és kultúrák használatának és átadásának fontosságát illető
minőségtudat és sikerorientáltság,
- Mongólia, a nomád műveltség és életmód, illetve Belső-Ázsia jelenkorával kapcsolatos
problémák felismerési és kreatív kezelési képessége,
- együttműködési készség,
- saját tevékenységük kritikus értékelésének képessége, valamint értékek kialakítására és
megtartására törekvő céltudatos magatartás,
- értékközpontúság,
- kezdeményezőkészség,
- személyes felelősségvállalás,
- absztrakciós képesség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 2-14 kredit:
klasszikus és modern mongol (halha) nyelvismeret, kultúrtörténeti alapozás, forrásismeret,
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15-30 kredit:
a) általános nyelvi fejlesztés;
b) nyelvtudományi, történelmi, művelődéstörténeti és kutatásmódszertani ismeretek: leíró
nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, történeti és
összehasonlító nyelvtudomány, nyelvtörténet, adott terület népei és nyelvei, a nyelvészet
további területei (különös tekintettel a kortárs elméleti nyelvészet alkalmazására), filológia
(paleográfia, szövegkritika-szövegkiadás), Belső-Ázsia történelme és társadalomtörténete, az
egyetemes történetben betöltött szerepe, a térség kapcsolata a világ más területeivel a korábbi
időszakokban és napjainkban, a belső-ázsiai buddhizmus története, népi vallásosság, a
nomádok hagyományos műveltsége.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 70-100 kredit
differenciált szakmai ismeretek 50-80 kredit:
a) különböző műfajú irodalmi és egyéb szövegek elemző olvasása; történeti források
feldolgozása; filológiai diszciplína (nyelv- és irodalomtudomány, történettudomány és
művelődéstörténet) elméleti vetületei; a tudományos kutatás területei és módszerei (40-60
kredit);
b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, történettudományi, kultúratudományi vagy
más speciális területek ismeretei, tutoriális kurzusok és szakdolgozati szeminárium (10-20
kredit);
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak mongol
szakirányának nyelvi, nyelvtudományi, történeti és kultúratudományi ismeretköreiből. A 4.2.
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és 4.3. pont szerinti előtanulmányokkal rendelkezők esetében továbbá 10 kredit mongol
nyelvi [klasszikus és modern mongol (halha)] ismeret szükséges. Ezen 10 kredit értékű nyelvi
ismeretet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől
számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint kell megszerezni.
51. TIBETOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: tibetológia (Tibetan Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles tibetológia szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Tibetan Studies
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: keleti nyelvek és kultúrák
alapképzési szak tibeti szakiránya.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető
alapképzési szakok: a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak további szakirányai.
4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan
vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 18-22 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 48-80 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma: legalább 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a tibeti kultúrára és nyelvre, valamint tágabb
környezetére, a belső-ázsiai térségre vonatkozó, filológiai alapokon nyugvó ismereteik
birtokában képesek a klasszikus és modern tibeti nyelv, a tibeti és a belső-ázsiai műveltség és
történelem, a buddhista vallás és filozófia témaköreiben magas színvonalú tudományos
tevékenység végzésére. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a klasszikus és modern tibeti nyelvet,
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-

a tibeti nyelv történetét és nyelvjárásait,
Tibet történetét és kultúráját,
a teokratikus tibeti állam gazdasági és államigazgatási rendszerét,
a tibeti nyelvű vallásos és világi irodalmat,
a Tibet-kutatás történetét, eredményeit,
Kőrösi Csoma Sándor tudományos tevékenységét,
a belső-ázsiai népek történetét és műveltségét,
Tibet vallásait (népi hitvilág, bön, buddhizmus),
a buddhizmus történetét, filozófiáját és művészetét.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, problémák felvetésére, a
megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenységre, eredeti
ötletek felvetésére, valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő
megtervezésére és végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, a képzési területükre jellemző belső
törvényszerűségek megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel
folyamatosan új képességek kialakítására,
- a tibeti nyelvű források feldolgozására, a mélyebb összefüggések megértésére és a
megszerzett információk alkalmazására a kutatásban, szakterületük sokoldalú,
interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és gyakorlati művelésére,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatára,
- a történet- és a nyelvtudományban az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus
értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek
értékelésére,
- önálló kritikai attitűd kialakítására és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a tibeti és a belső-ázsiai
kultúrákkal összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a tibeti és a belső-ázsiai műveltség és kultúra iránti magas fokú motiváció és
elkötelezettség, a fenti nyelvek és kultúrák használatának és átadásának fontosságát illető
minőségtudat és sikerorientáltság,
- Tibet, a tibeti kultúra, történelem és életmód különféle vonatkozásaival, a buddhista vallás
és filozófia történetével, illetve Belső-Ázsia jelenkorával kapcsolatos problémák
felismerési és kreatív kezelési képessége,
- olyan munkakörökhöz szükséges tulajdonságok és más területekre is átvihető ismeretek,
valamint együttműködési készség, amelyek megkövetelik a kezdeményezés és személyes
felelősség gyakorlását, a döntéshozatalt összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
valamint a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességeket,
- saját tevékenységük kritikus értékelésének képessége, valamint értékek kialakítására és
megtartására törekvő céltudatos magatartás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 8-12 kredit:
klasszikus tibeti nyelv, modern tibeti nyelv (lhászai nyelvjárás), forrásfeldolgozási ismeretek,
szakirodalmi ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 18-22 kredit
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a)nyelvfejlesztés: általános és szaknyelvi (a tibeti írásbeliség területeinek átfogó megismerése,
az azokra jellemző szaknyelvek sajátosságainak és terminológiájának elsajátítása),
b) történelmi és művelődéstörténeti ismeretek: Tibet és Belső-Ázsia története, tibeti nyelvű
történeti források feldolgozása; tibeti művelődéstörténet, a hagyományos tibeti állam,
társadalom, gazdaság felépítése; Tibet vallásai, a tibeti és belső-ázsiai buddhizmus története,
bön, népi vallásosság; buddhista művészet;
c) nyelvtudományi ismeretek: általános [(leíró nyelvtan: fonológia, morfológia, szintaxis) és
nyelvfejlesztési ismeretek, történeti és összehasonlító nyelvtudomány] és a tibeti kultúrkört és
környezetét érintő nyelvészeti témakörök tanulmányozása; a vonatkozó tibeti nyelvű források
filológiai feldolgozása, elemzése; a tudományos módszerek elsajátítása és alkalmazása.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 68-100 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 48-80 kredit
a) választható speciális programok ismeretei: (30-40 kredit)
választható modulok: nyelvtudomány (klasszikus és modern tibeti nyelv, nyelvjárások,
nyelvtörténet, sino-tibeti nyelvcsalád); irodalomtudomány (tibeti buddhista irodalom);
történettudomány (Tibet és tágabb környezetének története, tibeti történeti források
feldolgozása, elemzése); művelődéstörténet (tibeti és belső-ázsiai buddhizmus, vallástörténet,
bön, buddhista művészet);
b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más
speciális kérdéskörök ismeretei 18-40 kredit;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak tibeti szakirányának
nyelvi, nyelvtudományi, irodalomtudományi, történeti, művelődéstörténeti ismeretköreiből. A
4.2. és a 4.3. pont szerinti előtanulmányokkal rendelkezők esetében további 10 kredit
klasszikus és modern tibeti nyelvi ismeret szükséges, melyet a mesterképzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban
meghatározottak szerint kell megszerezni.
52. RÉGÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: régészet (Archaeology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles régész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Archaeologist
- választható szakirányok: ősrégészet, antik /görög-római/ régészet, római provinciák
régészete, kora keresztény régészet, népvándorlás kori régészet, középkori régészet,
kora újkori régészet, az Eurázsiai steppe és a finnugor népek régészete, az ókori Elő-
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Ázsia régészete, archaeometria (Prehistory, Classical (Greek and Roman)
Archaeology, Roman Provincial Archaeology, Early Christian Archaeology,
Archaeology of the Migration Period, Medieval Achaeology, Archaeology of the
Early Modern Period, Archaeology of the Eurasian Steppes and Finno-Ugric People,
Archaeology of the Ancient Western Asia, Archaeometry)
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a történelem alapképzési szak régészet
szakiránya.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit
6.1. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit;
6.2. A differenciált szakmai anyaghoz, illetve szakágakhoz rendelhető kreditek száma: 70-90
kredit;
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;
6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.5. A gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint legalább: 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a régészet általános ismeretanyagából és a
választott szakágak ill. azok segédtudományainak területén megszerzett ismereteik birtokában
képesek a régész mesterség gyakorlására. A forrásfeltárás és –értelmezés régészeti
módszereinek ismeretében legalább két korszak problémáit ismerik. A végzettek alkalmasak
régészeti források és lelőhelyeket felkutatására, feltárására és feldolgozására, valamint ilyen
jellegű múzeumi gyűjtemények kezelésére. A régészeti emlékanyag mellett ismerik a
kulturális örökség más területeit is, és felkészültek arra, hogy ezen örökséggel kapcsolatos
alapfeladatokat ellássanak minden olyan intézményben, amelynek feladata a kulturális
örökség feltárása, védelme, feldolgozása és bemutatása. Emellett rendelkeznek olyan
ismeretekkel, amelyek a közgyűjtemények régész-muzeológus munkakörének betöltéséhez
szükségesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- egy fő- és egy mellékszakág módszertanát és tudásanyagát,
- a régészeti források feltárásának, elemzésének és értelmezésének módszereit,
- a régészeti muzeológia és örökségvédelem módszertanát és tudásanyagát,
- az összetett tudományos problémákkal foglalkozó dolgozatok elkészítésének módszereit,
- a régészeti felderítő munka és az ásatások megtervezésének, vezetésének és
dokumentálásának módszereit,
- a fogalmi gondolkodás és absztrakció értő használatát,
- a szak idedennyelvi követelményén túl, a főszakág jellegzetességének megfelelő,
intézményi tantervben meghatározott élő idegen nyelvet olvasási szinten.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- régészeti források és lelőhelyek felkutatására, feltárására és feldolgozására,
- a régészeti jellegű múzeumi gyűjtemények kezelésére, a közgyűjtemények régészmuzeológus munkakörének betöltésére,
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a kulturális örökség más területeinek kutatására, és ezen örökséggel kapcsolatos
alapfeladatok ellátására minden olyan intézményben, amelynek feladata a kulturális
örökség feltárása, védelme, feldolgozása és bemutatása,
régészeti problémák tudományos szintű kutatására és publikálására,
legalább két idegen nyelv birtokában saját tudásuk folyamatos bővítésére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a régészet iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség, mély felelősségérzet a kulturális
örökség védelme iránt,
- a régészettel kapcsolatos tudományos problémák felismerésének és alkotó kezelésének
képessége,
- megfelelő szintű nyelvtudás a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásához,
- múzeumi gyűjtemények kezelésének és gyarapításának képessége,
- ásatás és más régészeti terepmunka önálló irányításának képessége,
- saját tevékenység kritikus értékelésének képessége, valamint értékek kialakítására és
megtartására törekvő céltudatos magatartás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 15-20 kredit:
régészeti muzeológia, örökségvédelem, múzeumi munka gyakorlati ismeretei, ásatási terepi
ismeretek, ásatás szervezési és vezetési ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 90-110 kredit:
differenciált szakmai ismeretek 70-90 kredit:
a) választható szakágak ismeretei:
az alábbiak közül két szakág választása kötelező, amelyből a főszakág kreditértéke 40-50, a
mellékszakág kreditértéke 15-20:
ősrégészet, antik /görög-római/ régészet, római provinciák régészete, kora keresztény
régészet, népvándorlás kori régészet, középkori régészet, kora újkori régészet, az Eurázsiai
steppe és a finnugor népek régészete, az ókori Elő-Ázsia régészete, archaeometria;
b) a főszakághoz kötődő további speciális ismeretek 15-20 kredit:
a főszakág jellegének megfelelően a kötelező témaköröket kiegészítő speciális ismeretek az
alábbi témakörökben: településrégészet, temetők régészete, építészet, művészet,
kézművesség, csere és kereskedelem, epigráfia, oklevéltan, éremtan, címertan, pecséttan,
ikonográfia, vallástörténet, forrásolvasás, gazdaságtörténet, technológia, georégészet,
légirégészet, paleopatológia stb;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat tanásatásokon történik, melyek időtartama 70 óra, valamint múzeumi
gyakorlat, melynek időtartama 110 óra.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy, bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen
az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
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53. JAPANOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: japanológia (Japanese Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles japanológia szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Japanese Studies
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak: keleti nyelvek és kultúrák alapképzési
szak japán szakiránya.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak további szakirányai.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 5-15 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-45 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: legalább 6
kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: körülbelül 50 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik japán nyelvtudásuk és Japánra vonatkozó
ismereteik birtokában az üzleti életben, a tudományban, az államigazgatásban, a
diplomáciában magas szintű szakmai munka végzésére képesek japán nyelvismeretet igénylő
feladatok ellátásával. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés
keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a japanológia alapvető ágainak, területeinek (történettudomány, irodalomtudomány,
nyelvtudomány, vallás- és filozófiatörténet, kultúra- és művészettörténet, filológia)
legfontosabb alapismereteit,
- a modern japán írott és beszélt nyelvet Japán Nyelvi Alkalmassági Vizsga (Nihongo
Noryoku Shiken) felsőfok (Ikkyu) szintjén,
- a klasszikus japán írott nyelvet legalább középszinten,
- a japán nyelv, irodalom, történelem és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és
magyarázatához szükséges kutatási módszereket,
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a japán nyelv, irodalom, történelem és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és
magyarázatához szükséges megfelelő információkat,
a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás – eredeti látás- és
gondolkodásmód birtokában történő – gyakorlati alkalmazását,
a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát, mely képessé teszi őket mind a
japanológiában, mind interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a tudományos
munka kritikus értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti
megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív
megoldások felvetésére.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a japanológia területén szerzett speciális jártasságuk és elmélyült műveltségük birtokában
fogalmi és absztrakt gondolkodást, valamint gyakorlati készségeket igénylő feladatok és
munkakörök ellátására,
- szakmájuk mesterszintű, sokoldalú, interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és
gyakorlati művelésére és az önálló kutatásra,
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenység kifejtésére és eredeti ötletek felvetésére,
valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- a japanológiában, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a
tudományos munka kritikus értékelésére,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek
kialakítására,
- különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika
kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a japán nyelvvel és
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására,
- japán nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az
információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek
különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutatni.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- motiváció, elkötelezettség és minőségtudat a japán nyelvet és kultúrát illetően,
- a japán nyelvvel, irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív
kezelési képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás,
- fogalmi gondolkodás,
- az absztrakció képessége,
- kritikai attitűd,
- értékközpontúság.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 5-15 kredit
klasszikus japán filológia, japán nyelvészet és nyelvtudomány, modern japán nyelv, alapozó
kínai nyelvképzés.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-60 kredit
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klasszikus japán írott nyelv, hagyományos prózairodalmi nyelvi ismeretek, japán nyelvészet,
leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, japán
irodalomtudomány, ókori és középkori filozófiatörténet, ókori és középkori esztétikatörténet,
ókori és középkori vallástörténet, ókori és középkori egyháztörténet, történettudomány,
politikatörténet, régészet, művészettörténet, kultúrtörténet.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 45-65 kredit:
differenciált szakmai ismeretek: 25-45 kredit
a) különböző műfajú irodalmi és egyéb szövegek elemző olvasása, nyelv- és
irodalomtudományi ismeretek, művelődéstörténeti ismeretek, a szak- és műfordítás alapjai, a
tudományos kutatás területei és módszerei;
b) a szakhoz kötődő területeken további történettudományi, kultúratudományi ismeretek,
nyelvi kurzusok,
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex
típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő
további nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit
értékű ismeret a korábbi tanulmányai szerint a keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán
szakirányának történettudományi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi
ismeretköreiből.
A 4.2. pontban felsorolt alapképzési szakon végzettek esetében továbbá középfokú nyelvtudás
szükséges japán nyelvből.
A 4.3. pontban felsorolt alapképzési szakon végzettek esetében továbbá a Japán Nyelvi
Alkalmassági Vizsgán (Nihongo Noryoku Shiken) megszerzett középfokú (Nikyu) vagy
középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges japán
nyelvből.
54. TURKOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: turkológia (Turkic Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles turkológia szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Turkic Studies
- választható szakirányok: török filológia, oszmán történelem (Turkish Philology,
Turkish History)
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4. 1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszakok: a keleti nyelvek és
kultúrák alapképzési szak török szakiránya.
4. 2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak további szakirányai.
4. 3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit
6. 1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8–12 kredit;
6. 2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15–25 kredit;
6. 3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek: 60-80 kredit;
6. 4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;
6. 5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6. 6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a turkológia különböző szakterületein
(nyelvek, történelem, irodalom, művelődés- és vallástörténet, művészettörténet, modern
országismeret), valamint a klasszikus oszmánli és a mai török nyelvben magas szintű
jártassággal, élő nyelvi tapasztalatokkal, valamint számottevő klasszikus perzsa vagy
klasszikus arab nyelvi ismeretekkel is rendelkeznek. A turkológia területén szerzett speciális
jártasságok és elmélyült műveltség birtokában képesek gyakorlati készségeket igénylő
feladatok és munkakörök ellátására az államigazgatásban és a kulturális élet számos területén.
Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a mai törökországi török nyelvet felsőfokon,
- a klasszikus perzsa vagy a klasszikus arab nyelvet olvasási szinten,
- a megfelelő vallás- és művelődéstörténeti ismeretanyagot,
- az önállóan végzett kutatómunkához szükséges fogalmi és absztrakt gondolkodás elemeit,
- az összetett tudományos problémákkal foglalkozó dolgozatok elkészítéséhez szükséges
módszertant;
továbbá
a török filológia szakirányon végzettek:
- a török népek és nyelvek diakrón és szinkrón állapotát,
- a törökség történetét a kezdetektől napjainkig,
- a török nyelvű szövegemlékeket, különös tekintettel a klasszikus oszmánli és keleti-török
(turkí) irodalmi és történeti szövegek olvasására, értelmezésére,
- a klasszikus török irodalmak (oszmánli, keleti-török, azerí) történetének forrás szintű
ismeretanyagát,
- az azerí, özbeg, kazak, tatár nyelv valamelyikét olvasási szinten;
az oszmán történelem szakirányon végzettek:
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az Oszmán Birodalom és a Török Köztársaság történetének elmélyült, forrásszintű
ismeretanyagát,
az oszmán-török elbeszélő forrásokat,
az oszmán-török okleveles kútfők készségszintű kezelését.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteiket mind a gyakorlati élet területén kamatoztatni, mind az önálló tudományos
kutatómunka eredményeit írásban megfogalmazni és szóban tudományos fórumokon
megjeleníteni,
- fogalmi és absztrakt gondolkodást, valamint gyakorlati készségeket igénylő feladatok és
munkakörök ellátására, szakmájuk mesterszintű, sokoldalú, interdiszciplináris és
multidiszciplináris elméleti és gyakorlati művelésére,
- a széleskörű keleti (orientalisztikai) ismeretek, a nyugati kultúra és tudományos
gondolkodás birtokában a mai nemzetközi politikai, társadalmi, valamint az irodalmi és
művészi tevékenységnek az eddigieknél mélyebb és behatóbb megismerésére, megértésére
és értékelésére;
továbbá
a török filológia szakirányon végzettek:
- a tömegesen rendelkezésre álló (irodalmi, történeti, szociológiai, nyelvi stb.) publikálatlan
források feldolgozására,
- az Európai Unió országaiban, az Orosz Föderáció területén, Iránban, Közép-Ázsiában,
Kínában élő török népeket, közösségeket érintő történeti és modern politikai események,
valamint társadalmi kérdések mélyebb megértésére, interpretálására,
- közepes nehézségű klasszikus perzsa vagy klasszikus arab szövegek megértésére;
az oszmán történelem szakirányon végzettek:
- még kiadatlan oszmán-török források feldolgozására, értelmezésére és publikálására,
- önálló kutatómunkájuk eredményeinek írásban történő publikálására, vagy tudományos
fórumokon való szóbeli megjelenítésére,
- magas szintű mai török nyelvtudásuknak köszönhetően tolmácsolási, fordítási, elemzési
feladatok elvégzésére,
- a Török Köztársaságot érintő aktuálpolitikai események elemzésére, hátterének
megvilágítására, magyarázatára.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- magas szintű szakmai motiváltság és elkötelezettség,
- fejlett elemzőkészség,
- önálló ítéletalkotás képessége,
- különböző kultúrák közötti hasonlóságok és különbségek feltárásának képessége,
- jó kommunikációs készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 8-12 kredit
– a turkológiához, annak különböző területeihez kapcsolódó történeti, nyelvtudományi, leíró
nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, irodalomtudományi,
valamint vallás- és művelődéstörténeti ismeretek;
– az oszmanisztika különféle kutatási területeihez tartozó történeti, gazdaságtörténeti,
diplomatikai, művelődés- és művészettörténeti ismeretek.
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8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15-25 kredit
– nyelvfejlesztési modul: a hallgatók nyelvtudásának a Közös Európai Referenciakeret B2
szintre történő emelése;
– olyan szakfordítási képességek kialakítása, amelyek által elsajátíthatják a filológiai
gyakorlathoz és kutatáshoz, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges szakmai nyelv ismeretét.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 80-100 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 60-80 kredit
a) a történettudomány és/vagy a filológiai diszciplína (nyelv- és irodalomtudomány,
művelődéstörténet, a szak- és műfordítás alapjai) elméleti és gyakorlati vetületei, a
tudományos kutatás területei és módszerei;
b) a szakirányok ismeretei
válaszható szakirányok:
– török filológia,
– oszmán történelem,
c) a szakhoz kötődő további ismeretek: nyelvi, történettudományi, kultúratudományi, vagy
egyéb speciális területeken meghirdetésre kerülő kurzusok;;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A képzéshez törökországi (ankarai vagy isztambuli) nyelvi képzésen való részvétel
kapcsolódik. Ennek elvégzése ottani vizsgához kötött.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia vagy orosz nyelvből államilag
elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen 50 kredit a korábbi
tanulmányai szerint a keleti nyelvek és kultúrák alapszak török szakirányának
nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelemtudományi, valamint vallás- és
művelődéstörténeti ismeretköreiből, amelyből – amennyiben előzetes végzettségét a 4.2.
pontban felsorolt alapképzési szakon szerezte – 15 kredit a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint teljesíthető.
A 4.3. pont szerinti előtanulmányokkal rendelkezők az 50 kredit tanulmányi követelményt
középfokú állami nyelvvizsgával egyenértékű török nyelvtudás birtokában is teljesíthetik úgy,
hogy a mesterszakra történő belépéshez a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak török
szakirányának irodalomtudományi, történelemtudományi, vallás- és művelődéstörténeti
ismeretköreiből 25 kreditet szereznek. Ezen ismeretek a felvételtől számított két féléven belül,
a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerint a mesterképzési
tanulmányokkal párhuzamosan is teljesíthetők.
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55. ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: asszíriológia (Assyriology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles asszíriológia szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Assyriologist
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák
alapképzési szak asszíriológia szakiránya.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-50 kredit;
6.2. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45–55 kredit;
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditérték: 10 kredit;
6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvi, történelmi, irodalmi,
vallástörténeti és kultúrtörténeti ismereteik birtokában képesek szakmájuk művelésére
(könyvtárakban, múzeumokban kutatói állások betöltésére), önálló kutatómunkára,
tudományos ismeretterjesztésre (pl. könyvkiadóknál, felnőttképzési fórumokon). Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az akkád és sumér nyelvet, illetve az ezen nyelvek lejegyzésére használt ékírásos
írásrendszert olyan szinten, hogy az képessé teszi őket az ezeken a nyelveken írt szövegek
valamennyi nagyobb típusának olvasására, megértésére, értelmezésére és fordítására,
- az ókori Mezopotámia történelmének és kultúrájának egészét, melyről rendszerezett,
elméletileg megalapozott, sokrétű tudással bírnak,
- átfogó és alapos módon az ókori Közel-Kelet nyelveit, történetét, régészetét és kultúráját,
- legalább egy másik sémi vagy ékírásos nyelv rendszerét (például: héber, arámi, arab,
ugariti, hettita) középfokon,
- azokat a korszerű alaptudományi ismereteket, melyek lehetővé teszik a különböző
szakterületek (történettudomány, nyelvtudomány, irodalomtudomány stb.) eredményeinek
és megközelítéseinek alkalmazását az ókori Mezopotámia nyelveinek, történetének, és
kultúrájának kutatásában,
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az ókortudományban és a szakirány területén érvényes ismeretszerzés általános módjait s
a megfelelő főbb kutatási módszereket,
a görög nyelvet alapfokú szinten.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint
a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére és önműveléssel folyamatosan új képességek kialakítására,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint az ókori Mezopotámia
nyelveivel, történetével, és kultúrájával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő
munkakörök ellátására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek,
kompetenciák:
- motiváció és elkötelezettség az ókori Mezopotámia nyelveit, történetét, és kultúráját
illetően,
- az ókori Mezopotámia nyelveivel, történetével, és kultúrájával kapcsolatos problémák
felismerési és kreatív kezelési képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás,
- fogalmi gondolkodás,
- az absztrakció képessége,
- kritikai attitűd,
- értékközpontúság.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-50 kredit
a) nyelvi ismeretek (20-30 kredit): leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és
nyelvfejlesztési ismeretek, akkád és sumer szövegolvasás, sumer lexikográfia;
b) történeti, kultúrtörténeti ismeretek (10-20 kredit): Mezopotámia vallástörténete, régészete,
művészettörténete, kultúrtörténete, Mezopotámia irodalomtörténete.
8.2. A differenciált szakmai ismeretanyag kötelezően választható ismeretkörei: 60-80 kredit
a) kötelezően választható ismeretek: 35–45 kredit
az ókori Mezopotámia történetének írott forrásai (az írott források elemzésének kérdései), az
ókori Mezopotámia tárgyi emlékei (régészeti és művészettörténeti problémák), az ókor
Mezopotámia irodalma (különös tekintettel a kortárs irodalomtudomány alkalmazására), az
ókori Közel–Kelet hadtörténete, az ókori Mezopotámia nyelveinek nyelvészeti kutatása
(akkád nyelvtörténet, összehasonlító sémi nyelvészet, sumer nyelvtani problémák),
írástörténet, az ékírásos szövegek filológiai problémái (paleográfia, szövegkritika és –kiadás);
b) további válaszható ismeretek: 5-15 kredit
sémi nyelvészet, további sémi nyelvek tanulmányozása, paleográfia, összehasonlító
vallástörténet, régészet, művészettörténet, történeti szemináriumok;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből
államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat
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megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A 4.2. pontban megjelölt esetekben a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló
ismeretek – a felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a mesterszakra
történő jelentkezéskor elismerhető legyen legalább 50 kredit az ókori nyelvek és kultúrák
alapképzési szak asszíriológia szakirányának ismeretköreiből. A mesterszak – a hallgató
előtanulmányainak áttekintése alapján, azok kiegészítése céljából – előírja a hallgató számára
legfeljebb 20 további kredit megszerzését, melyeket a hallgatónak a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
teljesítenie.
56. IRANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: iranisztika (Iranian Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles iranisztika szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Iranian Studies
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a keleti nyelvek és kultúrák
alapképzési szak iranisztika szakiránya.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető
alapképzési szakok: a bölcsészettudományi terület alapképzési szakjai.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kötelezően megszerzendő kreditek száma:
60-80 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az iranisztika különböző szakterületein
(nyelvek, történelem, irodalom, művelődés- és vallástörténet, művészettörténet, modern
országismeret), valamint a klasszikus és a modern perzsa nyelvben magas szintű jártassággal,
élő nyelvi tapasztalatokkal, valamint számottevő arab nyelvi ismeretekkel is rendelkeznek. Az
iranisztika területén szerzett speciális jártasságok és elmélyült műveltség birtokában képesek
gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására az államigazgatásban és a
kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a modern perzsa nyelvet felsőfokon,
- az iráni népek történetét: a modern Irán, valamint a földrajzilag és nyelvileg szorosan
kapcsolódó régiók (Közép-Ázsia, Afganisztán, India) helyzetét,
- a klasszikus és modern perzsa irodalom nyelvi forrásaihoz kapcsolódó filológiai
(szövegkritikai, stb.), irodalomtörténeti és irodalomelméleti (prozódia, rímtan, retorika,
stb.) kérdéseket,
- a megfelelő vallás- és művelődéstörténeti ismeretanyagot,
- az önállóan végzett kutatómunkához szükséges fogalmi és absztrakt gondolkodás elemeit.
b) A mesterképzési szakon végzettek a fenti ismeretek birtokában alkalmasak:
- ismereteiket mind a gyakorlati élet területén kamatoztatni, mind az önálló tudományos
kutatómunka eredményeit írásban megfogalmazni és szóban tudományos fórumokon
megjeleníteni: a kutatómunka ezen a fokon elsősorban a tömegesen rendelkezésre álló
(irodalmi, történeti, szociológiai, nyelvi stb.) publikálatlan források feldolgozására épül,
és ez a kutatói pályán viszonylag gyors előrehaladást jósol,
- történeti és modern politikai események, valamint társadalmi kérdések mélyebb
megértésére, interpretálására,
- a modern perzsa nyelv ismeretén túl fordítási és tolmácsolási gyakorlatok birtokában –
összekapcsolva ezeket nyelvterületi tapasztalatokkal – tolmácsolási, elemzési feladatok
elvégzésére,
- közepes nehézségű klasszikus arab szövegek szótár segítségével való megértésére,
- az iranisztika terén szerzett, ma egyre több aktualitást hordozó ismereteikkel olyan, ma
általánosan és széles körben nem ismert területek, jelenségek, fogalmak és forrásadatok
interpretálására, megértésére, melyek – egyedi és értékes ismeretek lévén – kutatói
elfogadásukat nagyban elősegíti, valamint ezek gyakorlati hasznosíthatósága miatt azok
birtokosát a munkaerőpiacon értékessé és keresetté teszi,
- a széleskörű keleti (orientalisztikai) ismeretek, a nyugati kultúra és tudományos
gondolkodás birtokában a mai nemzetközi politikai, társadalmi, valamint az irodalmi és
művészi tevékenységnek az eddigieknél mélyebb és behatóbb megismerésére, megértésére
és értékelésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- analitikus gondolkodás,
- kreativitás,
- kritikai érzékenység,
- az önálló gondolkodás és problémamegoldás képessége,
- megfelelő szintű nyelvtudás a nemzetközi szakirodalom feldolgozásához,
- együttműködési készség,
- személyes felelősség,
- önálló tanulási képességek,

568

-

kritikai attitűd.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 8-12 kredit
az iranisztikához, annak különböző területeihez kapcsolódó történeti, nyelvtudományi,
irodalomtudományi, valamint vallás- és művelődéstörténeti ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15-25 kredit
nyelvi kérdések (a nyelv rétegzettsége: a klasszikus és modern perzsa nyelv különbsége, írott
és beszélt nyelv viszonya a perzsa nyelvtörténetben), leíró nyelvtani (fonológia, morfológia,
szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, irodalomtörténeti és -elméleti kérdések (műfajelmélet
és –történet), a történelem és a történettudomány kérdései (pl. etnikai elemek az újkori
dinasztikus történetben, városi fejlődés, királyság-alkotmányos monarchia-köztársaság),
modern társadalom- és művelődéstörténet (képzőművészetek). A nyelvi ismereteket elmélyítő
képzés (rétegnyelvek, dialektális elemek).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 80–100 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 60-80 kredit
a) a szakmai törzsanyagot elmélyítő további irodalom-, nyelv-, történettudományi, vallás- és
művelődéstörténeti (művészettörténeti) kurzusok (30–40 kredit);
b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más
speciális kérdéskörök ismeretei (30-40 kredit);
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia vagy orosz nyelvből államilag
elismert, felsőfokú (C1, komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat
megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen 50 kredit a korábbi
tanulmányai szerint a keleti nyelvek és kultúrák alapszak iranisztika szakirányának
nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelemtudományi, vallás- és művelődéstörténeti
ismeretköreiből, amelyből – amennyiben előzetes végzettségét a 4.2. pontban felsorolt
alapképzési szakon szerezte – 15 kredit a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint is teljesíthető.
A 4.3. pont szerinti előtanulmányokkal rendelkezők az 50 kredit tanulmányi követelményt
középfokú állami nyelvvizsgával egyenértékű újperzsa nyelvtudás birtokában is teljesíthetik
úgy, hogy a mesterszakra történő belépéshez a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak
iranisztika szakirányának irodalomtudományi, történelemtudományi, vallás- és
művelődéstörténeti ismeretköreiből 25 kreditet szereznek. Ezen ismeretek a felvételtől
számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerint a
mesterképzési tanulmányokkal párhuzamosan is teljesíthetők.
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57. HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: hebraisztika (Hebrew Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles hebraisztika szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Hebrew Studies
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: keleti nyelvek és kultúrák
alapképzési szak hebraisztika szakiránya.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető
alapképzési szakok: az ókori nyelvek és kultúrák, a keleti nyelvek és kultúrák, a
vallástudomány; továbbá a hitéleti (teológia, judaisztika) képzési terület alapképzési szakjai,
valamint a bölcsészettudományi képzési terület további alapképzési szakjai.
4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan
vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-40 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-65 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditérték: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvi, történelmi, irodalmi,
vallástörténeti és kultúrtörténeti ismereteik birtokában képesek szakmájuk művelésére
(könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban kutatói állások betöltésére), önálló
kutatómunkára, tudományos ismeretterjesztésre (pl. könyvkiadóknál, zsidó közművelődési
intézményekben, felnőttképzési fórumokon). Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a héber nyelv különböző korszakait és fontosabb nagy szövegcsoportjait,
- a klasszikus héber nyelvet felsőfokon (C1), a modern héber nyelvet legalább B2 szinten
- a héber nyelv- és irodalomtörténetet,
- a zsidó történelmet,
- a zsidó vallást,
- az ókori Kelet vallástörténetét,
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legalább két másik sémi vagy „zsidó‖ nyelvet (például: arámi, akkád, arab, jiddis)
középfokon,
a bibliai- és a judaisztikai tudománytörténetet,
Izrael régészeti vonatkozásait.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak
- általános értelmiségi tájékozottságot valamint a héber nyelvvel és az ókori Kelet
kultúrájával, a zsidó kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör
ellátására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új
képességek kialakítására,
- saját kutatásaikhoz vagy tudományos munkáikhoz szükséges információk beszerzésére,
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére,
- a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és
végrehajtására,
- a héber nyelv és zsidó kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és
magyarázatához szükséges kutatási módszerek alkalmazására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a héber nyelv és zsidó kultúra iránti elkötelezettség, ezek átadását illető minőségtudat,
- kritikai attitűd,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás, értékközpontúság,
- a héber nyelvvel és a zsidó kultúrával kapcsolatos problémák felismerésére és kreatív
kezelésére való képesség, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák
készségszintű használata,
- megfelelő szintű nyelvtudás a hazai és a nemzetközi szakirodalom feldolgozásához,
- fogalmi gondolkodás és az absztrakció képessége.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 8-12 kredit;
leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, szakmai
nyelvfejlesztés.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-40 kredit
a) nyelvi ismeretek: 10-20 kredit
héber nyelvtörténet, Biblia és poszt-biblikus szövegolvasás,
b) történeti, kultúrtörténeti ismeretek: 10-20 kredit
az ókori Kelet története, zsidó történelem, héber/zsidó irodalomtörténet, zsidó vallástörténet,
Izrael régészete, zsidó művészettörténet, filozófia- és kultúrtörténet.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 65-85 kredit
Differenciált szakmai ismeretek: 45-65 kredit
a) választható speciális programok ismeretei: 35-45 kredit
– a bibliatudomány szövegközpontú tanulmányai (bibliai szövegolvasási stúdiumok, targumi,
qumráni, rabbinikus szövegek, középkori kommentárirodalom); nyelvi felkészítés (pl. arámi
nyelv); történelmi, régészeti, hermeneutikai stb. tanulmányok;
– zsidó tudományok: zsidó történelem, irodalom, filozófia, művelődéstörténet (rabbinikus
irodalom, a jiddis vagy más „zsidó‖ nyelv és kultúra, a modern héber nyelv és irodalom vagy
a modern zsidó történelem és kultúra);
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b) a szakhoz kötődő további szabadon választható ismeretek (10-20 kredit) pl. klasszika
filológiai tanulmányok, Septuaginta/Vulgata szövegolvasás, sémi nyelvészet, további sémi
nyelvek tanulmányozása, ékírásos stúdiumok, paleográfia, összehasonlító vallástörténet, a
Közel-Kelet népei, irodalmai, régészet, művészettörténet, zsidó zene, folklór, történeti
szemináriumok, műfordítás;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből
államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat
megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel további feltételei:
A 4.2. pont szerinti tanulmányokkal rendelkezők esetében a hallgatónak a kredit
megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott –
összevetése alapján elismerhető legyen
- az ókori nyelvek és kultúrák, a keleti nyelvek és kultúrák, a vallástudomány; továbbá a
hitéleti (teológia, judaisztika) képzési területen végzettek esetében legalább 40 kredit,
amelyből 20 kredit értékben héber nyelv és szövegolvasási ismeretekkel már a
jelentkezéskor rendelkeznie kell a hallgatónak. A keleti nyelvek és kultúrák
alapképzési szak hebraisztika szakirányának további 20 kredit értékű ismeretét a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított
két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint kell megszerezni;
- a további bölcsészettudományi alapképzési szakon végzettek esetében legalább 50
kredit a korábbi tanulmányai szerint, amelyből 20 kredit értékben héber nyelv és
szövegolvasási ismeretekkel már a jelentkezéskor rendelkeznie kell a hallgatónak. A
keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak hebraisztika szakirányának további 30
kredit értékű ismeretét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
A 4.3. pont szerinti tanulmányokkal rendelkezők esetében a hallgatónak a kredit
megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatási törvényben meghatározott –
összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit keleti nyelvek és kultúrák
alapképzési szak hebraisztika szakirányának ismeretköreiből.
58. ISZLÁM TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: iszlám tanulmányok (Islamic Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles iszlám tanulmányok szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Islamic Studies
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
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4. A mesterképzésbe való belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a keleti nyelvek és kultúrák
alapképzési szak arabisztika, iranisztika és turkológia szakirányai
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető
alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési terület alapképzési szakjai
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1 Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 5-15 kredit.
6.2 A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 43-57 kredit.
6.3 A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-45 kredit.
6.4 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditérték: legalább 6 kredit.
6.5 A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit.
6.6 A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvi, filológiai és az iszlám
kultúrával kapcsolatos ismereteik birtokában képesek önálló tudományos kutatómunkát
folytatni, illetve a közélet területén az iszlám kultúrát behatóan ismerő szakemberekként (pl.
újságíró, politológus, diplomata, stb.) magas színvonalon tevékenykedni. A végzettek az
iszlám vallás, az iszlám világ történelmének és kultúrájának átfogó tudományos ismeretével
rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) a mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az iszlám nyelvei (arab, török, perzsa, stb.) közül egynek az aktív, kettőnek a passzív
használatát,
- a fenti nyelveken írott források filológiai elemzésének követelményeit,
- az iszlám vallás történelmét és mai áramlatait,
- az iszlám világ történelmét és mai helyzetét,
- az iszlám kultúrkör művelődéstörténetét,
- az iszlám világban napjainkban ható ideológiákat,
- az iszlám világ és a nyugati világ közötti kölcsönhatások jellemzőit a történelem
folyamán,
- az iszlám világ és a nyugati világ mai kölcsönhatásainak sajátosságait;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre, eredeti ötletek felvetésére, valamint a
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására,
- az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és
kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritikai attitűd
kialakítására és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek
kialakítására,
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-

-

-

képesek a mélyebb összefüggések megértésére és a megszerzett információk
alkalmazására a kutatásban,
alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint az iszlám nyelveivel
(arab, perzsa, török, stb.) és az iszlám kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő
munkakör ellátására,
az iszlám nyelvei (arab, perzsa, török, stb.) közül egynek a kor igényeinek megfelelő
hatékony kommunikálásra,
az írott források filológiai elemzésének szuverén alkalmazására a vallás, a történelem és a
művelődéstörténet területén,
az információk, érvek és elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző
nézőpontok szerinti magas szinten való bemutatására, valamint az iszlám nyelvein írott
források olvasására és filológiai igényű elemzésére,
az önálló kutatómunkára;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- az iszlám műveltség és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség,
- a fenti nyelvek használatának, valamint az említett kultúrával kapcsolatos ismeretek
átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság,
- az iszlám nyelveivel és kultúrájával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési
képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményező készség,
- személyes felelősség vállalási készség,
- döntéshozatali képesség
- szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség,
- kritikai attitűd,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 5-15 kredit
nyelv-, irodalom- és történettudományi, valamint kultúra- és vallástudományi ismeretek:
aktuális kutatási irányzatok, eredmények, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és
megközelítések, módszertani ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 43-57 kredit
- nyelvi ismeretek elmélyítése, fejlesztése
- szakmai ismeretek: az iszlám vallással, tanaival, történetével, irányzataival kapcsolatos
ismeretek elmélyítése: az iszlám vallás története, a Korán-tudományok, a népi
vallásosság, a misztika és a XX-XXI. századi iszlám mozgalmak, az iszlám világ modern
történelme, az iszlám világ kultúrtörténete, az iszlám művelődéstörténetének főbb
aspektusai, az iszlám világ és Európa kapcsolatainak alakulása a múltban és napjainkban,
az iszlám vallás, illetve az iszlám világ specifikus jegyei.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 55-65 kredit
Differenciált szakmai ismeretek: 35-45 kredit
a) kötelezően választható speciális programok ismeretei : 27-33 kredit
vallás-, történettudományi és művelődéstörténeti kurzusok;
b) kötelezően választható további ismeretek: 8-12 kredit
művelődéstörténeti, történeti és vallástudományi ismeretek;
diplomamunka: 20 kredit.
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9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia vagy orosz nyelvből államilag
elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat
megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen 50 kredit a korábbi
tanulmányai szerint a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak arabisztika, iranisztika vagy
turkológia szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelemtudományi,
valamint vallás- és művelődéstörténeti ismeretköreiből, amelyből – amennyiben előzetes
végzettségét a 4.2. pontban felsorolt alapképzési szakon szerezte – 15 kredit a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint teljesíthető.
A 4.3. pont szerinti előtanulmányokkal rendelkezők az 50 kredit tanulmányi követelményt
komplex, középfokú (B2 szintű) újperzsa államilag elismert nyelvvizsga letételével is
teljesíthetik úgy, hogy a mesterszakra történő belépéshez a keleti nyelvek és kultúrák
alapképzési szak arabisztika, iranisztika vagy turkológia szakirányának irodalomtudományi,
történelemtudományi, valamint vallás- és művelődéstörténeti ismeretköreiből 20 kreditet
szereznek. Ezen ismeretek a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerint a
mesterképzési tanulmányokkal párhuzamosan is teljesíthetők.
59. LOGIKA ÉS TUDOMÁNYELMÉLET MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: logika és tudományelmélet (Logic and Theory of
Science)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles logika és tudományelmélet szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Logic and Theory of Science
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott alapképzési szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsész alapképzési szak
filozófia szakiránya; a magyar alapképzési szak elméleti nyelvészet szakiránya; a szociológia,
a matematika és a fizika alapképzési szak, az informatikai és a közgazdasági képzési ág
alapképzési szakjai.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: bölcsészettudományi alapképzési szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
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5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit;
6.3. differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 29-39 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 60 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a
logikában és a logikához szorosan kapcsolódó matematikai területeken. Képesek a logikai és
analitikai eszközöket valamely konkrét tudományterület filozófiai és metodológiai
problémáinak kutatásában alkalmazni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében
történő folytatására.
a) a mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- megfelelő mélységben a logikát és a logikához szorosan kapcsolódó matematikai
területeket,
- a tudományfilozófiát,
- a filozófiatörténet alapvető szerzőit és műveit tudományfilozófiai szempontból,
- valamely konkrét tudományterület alapjait általában és a mesterképzési szintnek
megfelelő mélységben az illető tudományterület filozófiai és fundamentális problémáit,
- a kortárs analitikus filozófiának a tudományfilozófia szempontjából alapvető területeit
(metafizika, ismeretelmélet, nyelvfilozófia);
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az érintett szaktudomány és a vele kapcsolatos alap- és filozófiai kutatások irodalmában és
egyéb (számítógépes, internetes) forrásaiban való eligazodásra, tájékozódásra,
- az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére,
- ezekről a területekről angol nyelven publikálható esszé, vitacikk megírására, tudományos
vitákban való részvételre;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- tudományos nézetek filozófiai és logikai elemzésének készsége,
- vitakészség,
- tolerancia,
- kritikai gondolkodás,
- előadói és érvelési készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 20-30 kredit:
Az alapozó képzési szakasz célja, hogy a filozófiai alapképzettséggel rendelkező hallgatók a
választott szaktudományból, a szaktudományos előképzettséggel rendelkező hallgatók
filozófiából egészítsék ki ismereteiket. Ennek súlyponti témakörei:
- filozófiai előképzettséggel nem rendelkező hallgatók esetében: kortárs tudományfilozófia,
ismeretelmélet, nyelvfilozófia, filozófiai logika;
- logika vagy matematikafilozófia modult választó, filozófiai előképzettséggel rendelkező
hallgatók esetében: halmazelmélet, matematikai logika, absztrakt algebra;
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a fizika alapjai és filozófiája modult választó, filozófiai előképzettséggel rendelkező
hallgatók
esetében:
klasszikus
mechanika,
klasszikus
elektrodinamika,
kvantummechanika;
- a nyelv és a nyelvészet filozófiája modult választó, filozófiai előképzettséggel rendelkező
hallgatók esetében: szemantika, formális szemantika, a formális szemantika logikai
alapjai, matematika;
- a társadalomtudományok filozófiája modult választó, filozófiai előképzettséggel
rendelkező hallgatók esetében: valószínűségszámítás, gazdaságszociológia, a
társadalomelmélet alapjai, szervezetszociológia.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 30-40 kredit:
logika: logikai szintaxis és szemantika, nem-klasszikus logikák, halmazelmélet, metalogika;
filozófia: elmefilozófia, a kortárs metafizika néhány centrális problémája (idő, okság,
természeti törvény, test-elme, szabad akarat, modalitások, stb.), a társadalomfilozófia
módszerei és a társadalomtudományok módszertani problémái;
tudományelmélet: valószínűségi módszerek a tudományelméletben, logika és
tudománymetodológia.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 49-53 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 29-39 kredit
a választható modulok:
- logika (dinamikus elméletek, absztrakt modellelmélet, a logikai rendszerek általános
elmélete, univerzális algebrai logika, eldönthetőség és kiszámíthatóság, logikai
paradoxonok és ezek kezelésére alkalmas elméletek);
- a matematika alapjai és filozófiája (axiomatikus halmazelmélet, a matematika
megalapozása az elsőrendű logikában és a másodrendű megalapozás körül folyó viták, a
matematika filozófiájának viszonya a matematikai alapkutatáshoz és a matematika
történetéhez, a matematikai strukturalizmus és a kategóriaelméleti megalapozás,
formalizmus és fizikalizmus: a Hilbert-program mai utódai);
- a fizika alapjai és filozófiája (a fizika szerepe a modern ontológia világképében,
empiricista és racionalista tradíciók a fizikában, a fizikai elméletek logikai analízise,
nyelvfilozófiai problémák a fizikában, a fizika alapfogalmainak empirikus alapjai,
operacionalizmus és instrumentalizmus, a modern kozmológia filozófiai és metodológia
kérdései, a kvantumelmélet fundamentális problémái);
- a nyelv és a nyelvészet filozófiája (szemantika-nyelvtan interfész, dinamikus szemantika,
szemantika-pragmatika határvonal, jelentéselméletek: hagyomány és új fejlemények,
nyelvészet és mesterséges intelligencia, szemantikai problémák, szemantikai viták);
- a társadalomtudományok filozófiája (fogalomalkotás a társadalomtudományban, viták a
történelmi magyarázatról, metodológiai individualizmus, magyarázatmodellek a történeti
és társadalomtudományokban, objektivitás, értékmentesség, ideáltipikus és narratív
konstrukciók, racionális döntéselméletek);
diplomamunka: 20 kredit.
-

9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
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10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 50 kredittel kell rendelkeznie az
alábbi szakok, illetve azok szakirányai valamelyikének ismeretköreiből:
- filozófia (különösen logika, nyelvfilozófia, tudományfilozófia, metafizika);
- matematika (különösen matematikai logika, halmazelmélet, univerzális algebra);
- fizika (különösen klasszikus mechanika, klasszikus elektrodinamika, kvantummechanika);
- elméleti nyelvészet (különösen szemantika, formális szemantika, a formális szemantika
logikai alapjai, matematika, logika);
- közgazdaságtan
(különösen
valószínűségszámítás,
gazdaságszociológia,
optimumszámítás);
- szociológia (különösen kommunikációelmélet, a társadalomelmélet alapjai,
szervezetszociológia),
továbbá komplex, középfokú (B2 szintű) államilag elismert vagy azzal egyenértékű
nyelvvizsga angol nyelvből.
60. BUDDHIZMUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: buddhizmus (Buddhist Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles buddhizmus szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Buddhist Scholar
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. Az előzményként elfogadott alapszakok megnevezése:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a keleti nyelvek és kultúrák
alapképzési szak kínai, japán, mongol, koreai, tibeti vagy indológia szakirányai.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető
alapképzési szakok: a bölcsészettudományi és a hitéleti képzési terület alapképzési szakjai.
4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok,
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2-10 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek szám: 50-58 kredit;
6.3. A differenciált szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-50 kredit;
6.4. A szabadon választható tárgyakhoz rendelt kreditek száma: legalább 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%
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7. A mesterképzési szak képzési célja, és az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a buddhizmust térben és időben átfogóan,
Indiától Japánig, a buddhizmus alapításától a mai korig, az adott kultúrákba beágyazva
ismerik, és képesek eredeti források alapján önálló kutatásokat végezni. A végzettek
alkalmasak a buddhista tanulmányok területén szerzett jártasságuk és műveltségük birtokában
fogalmi és absztrakt gondolkodást, valamint gyakorlati készségeket igénylő feladatok és
munkakörök ellátására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés
keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a buddhizmus alapvető ágaiban rendszerezett adatokat és a megfelelő ismeretanyagot,
- a történettudomány, irodalomtudomány, vallás- és filozófiatörténet, kultúra- és
művészettörténet, vallásszociológia, vallásfilozófia területein a buddhizmus tárgyköréhez
kapcsolódó ismereteket,
- a kelet-, délkelet- és belső-ázsiai népek történetét, társadalomtörténetét és műveltségét,
- a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- legalább egy klasszikus keleti nyelven (páli, szanszkrit, tibeti, mongol, kínai) eredeti
buddhista szövegeket olvasni és feldolgozni,
- tudományos előadások megtartására és szakcikkek megírására,
- az interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus
értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek
értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások
felvetésére,
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák
megértése és megoldása terén önálló tevékenységre, eredeti ötletek felvetésére, valamint a
feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek
kialakítására,
- a mélyebb összefüggések megértésére és a megszerzett információk alkalmazására a
kutatásban,
- a történet-, a nyelv- és a vallástudományban az aktuális kutatások és a tudományos munka
kritikus értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek
értékelésére, önálló kritikai attitűd kialakítására és szükség esetén alternatív megoldások
felvetésére,
- alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a kelet- és a belsőázsiai kultúrákkal, nyelvekkel (kínai, japán, mongol, tibeti, koreai) összefüggő elmélyült
ismereteket igénylő munkakör ellátására,
- legalább egy keleti nyelv (japán, kínai, mongol, tibeti, szanszkrit) írásban és szóban
történő magas szintű használatára,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatával, mely képessé teszi őket a
történet- és a nyelvtudományban az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus
értékelésére,
- önálló kritikai attitűd kialakítására és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- képesek eredeti keleti nyelvű (kínai, japán, mongol, tibeti, koreai, szanszkrit) források
feldolgozására, a mélyebb összefüggések megértésére és a megszerzett információk
alkalmazására a kutatásban,
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a kor igényeinek megfelelő hatékony kommunikálásra, továbbá az információk, érvek és
elemzések szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerinti
magas szinten történő bemutatására.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a buddhista műveltség és a kapcsolódó keleti nyelvek és kultúrák iránti magas fokú
motiváció és elkötelezettség,
- Kelet-, Délkelet- és Belső-Ázsia jelenkorával kapcsolatos problémák felismerési és
kreatív kezelési képessége,
- a döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képesség,
- kritikai attitűd,
- önálló helyzetelemzés,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás,
- értékközpontúság,
- kezdeményezőkészség,
- személyes felelősségvállalás,
- absztrakciós képesség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 2-10 kredit:
legalább egy keleti nyelv klasszikus és modern változatának ismerete, forrásismeret,
kultúrtörténeti és általános vallástörténeti ismeretek, a kelet-ázsiai vallások és hiedelemrendszerek (hinduizmus, bön, konfucianizmus, taoizmus, sintoizmus, samanizmus stb.)
ismeretei.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 50-58 kredit
a) általános nyelvi fejlesztés; bevezetés a buddhizmus egyik klasszikus nyelvébe, a
szükséges nyelvtudás birtokában buddhista szövegek olvasása;
b) a buddhizmus történetének fejlődése (az indiai, belső-ázsiai, délkelet-ázsiai, kínai,
tibeti, japán, koreai és mongol buddhizmus), bevezetés a buddhizmus egyik klasszikus
nyelvébe (szanszkrit, páli, tibeti, mongol, kínai), buddhista szövegek olvasása eredeti
nyelven. Az egyes területek buddhizmusának történelme, filozófiai és vallási
jellegzetességei, irodalma és képzőművészete.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-70 kredit
differenciált szakmai ismeretek 30-50 kredit:
a) szakmai elméleti és nyelvi ismeretek (20-40 kredit),
b) egy választott szakterület (India, Mongólia, Tibet, Kína, Japán, Korea, Délkelet-Ázsia)
ismeretei; a választott szakterület klasszikus nyelvén fennmaradt buddhista szakszövegek
olvasása,
c) a szakterülethez tartozó további történeti, kultúrtörténeti, nyelvi ismeretek, a szakma
elméleti és gyakorlati vetületei, a tudományos kutatás területei és módszerei.
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
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10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A 4.2. pont esetében a hallgatónak – a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján – legalább 60 kredittel kell
rendelkeznie a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből:
- 50 kredit a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak kínai, japán, mongol, koreai, tibeti
vagy indológia szakirányának nyelvi, nyelvtudományi, történeti és kultúratudományi
ismeretköreiből, továbbá valamely keleti nyelvből (kínai, japán, mongol, tibeti, koreai,
szanszkrit)
- 10 kredit értékű nyelvismeret. A 10 kredit értékű nyelvi ismeretet a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül,
a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint is
megszerezhető.
A 4.3. pont esetében a hallgatónak – a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján – legalább 70 kredittel kell
rendelkeznie a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből:
- 50 kredit a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak kínai, japán, mongol, koreai, tibeti
vagy indológia szakirányának nyelvi, nyelvtudományi, történeti és kultúratudományi
ismeretköreiből, továbbá valamely keleti nyelvből (kínai, japán, mongol, tibeti, koreai,
szanszkrit)
- 20 kredit értékű képzés bölcsészettudományi (történettudomány, irodalomtudomány,
vallás- és filozófiatörténet, kultúra- és művészettörténet, vallásszociológia, vallásfilozófia)
témakörben.
61. HUNGAROLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: hungarológia (Hungarian Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles hungarológia szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Hungarologist
- választható szakirányok: művelődés és történettudományi, magyar mint idegen
nyelv (Cultural Studies and History; Hungarian as a Foreign Language)
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem és a magyar
alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a néprajz, az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, a
szlavisztika, a keleti nyelvek és kultúrák, a szabad bölcsészet (a következő szakirányok
valamelyikével: esztétika, művészettörténet, kommunikáció és médiatudomány, filmelmélet
és filmtörténet), a nemzetközi tanulmányok, a politológia, kommunikáció és médiatudomány,
a kulturális antropológia.
4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű
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alapképzési szakok, amelyet a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10–20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15–25 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50–60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik interdiszciplináris, komplex tudással
rendelkeznek a magyar kulturális örökségről, ismerik annak egyedi vonásait és európai,
illetve regionális párhuzamait, beágyazottságát. Egyúttal képesek nemzeti kultúránknak más
kulturális kódrendszerekben történő hatékony képviseletére, a különböző nemzeti kultúrák
elfogulatlan vizsgálatára, az interkulturális dialógusban való szakszerű részvételre. Szakirány
választása esetén a végzett szakemberek az adott tudományterületen elmélyültebb ismeretekre
és készségekre tesznek szert.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a magyar kulturális örökség legfontosabb eredményeit és jellemzőit, különösen a széles
értelemben vett művelődéstörténet területén, illetve a választott szakirányuknak megfelelő
tudományterületen;
- a hungarológiai tudományterületek szakirodalmát és kutatási módszereit;
- az interkulturális kapcsolatok elemzéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és
gyakorlati eszközöket;
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát, amely képessé teszi őket a
megszerzett elméleti tudás gyakorlati alkalmazására, egyéni továbbfejlesztésére.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a magyar kulturális örökség ápolásával és kutatásával kapcsolatos feladatokra;
- a társadalmi-kulturális alrendszerek működtetésében való részvételre;
- a különböző nemzeti kultúrák részterületei közötti hasonlóságok és különbségek
feltárására, értelmezésére;
- a nemzeti kultúránknak más kulturális kódrendszerekben történő hatékony képviseletére
és az interkulturális dialógusban való szakszerű részvételre;
- a választott szakiránynak megfelelő szakterület tudományos életébe való bekapcsolódásra
(konferenciákon való részvétel, publikációs tevékenység, tudományszervezés, pályázati
tevékenység, projektekben való részvétel);
- a szakmai ismereteik további önálló bővítésére, elmélyítésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- magas szintű szakmai motiváltság és elkötelezettség;
- a kulturális örökség megbecsülése, széleskörű általános műveltség;
- interkulturális nyitottság, tolerancia;
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció képessége;
- kreativitás, kezdeményezőkészség;
- értékközpontúság és kritikai attitűd.
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 10–20 kredit
a hungarológia fogalma, irányzatai, módszerei, intézményrendszere; a történettudomány főbb
irányzatai és funkciói; nemzettipológiák; a kultúratudomány fogalma, kulturális kánonok,
nyelv és kultúra, interkulturális transzfer; kommunikációelmélet, kommunikációs stratégiák,
alkalmazott nyelvészet.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15–25 kredit
magyar művelődéstörténeti folyamatok (közép-)európai kontextusban, a magyar kultúra és
művelődés interkulturális bemutatása; a kulturális örökség áthagyományozódása és fejlődése,
regionális (közép-európai) és multikulturális jelenségek; hungarológia és Európatanulmányok; univerzális és regionális jelenségek az európai művelődéstörténetben.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70–80 kredit
Differenciált szakmai ismeretek: 50–60 kredit
a) szakirány nélkül:
- magyar művelődés és kulturális örökség (magyar nyelv, irodalomtörténet, kortárs
irodalom, művészettörténet, kortárs képzőművészet, zenetörténet, kortárs zenei élet,
színháztörténet, kortárs színházi élet, filmtörténet, kortárs filmművészet); (közép-)európai
kulturális kapcsolatok (a kárpát-medence népeinek összehasonlító néprajza,
geolingvisztika, nyelvi-etnikai kapcsolatok, nyelvpolitika, kisebbségi nyelvhasználat);
magyarországi és kárpát-medencei közgyűjtemények, Magyarország-kép külföldön,
magyarok a külföld szemében;
- választható ismeretek a következő témakörökből: közép-európai nemzeti, nyelvi, etnikai
önazonosságok; történelemértelmezések, vallások és egyházak, nemzeti kánonok és
kultuszok; a Kárpát-medence történeti ökológiája és kulturális földrajza, a magyar kultúra
külföldi recepciója; kisebbségi magyar irodalom, kultúra; fordítás, műfordítás, kulturális
transzfer; a magyar nyelv és kultúra helyzete az Európai Unióban; kulturális
reprezentáció, a magyar kulturális diplomácia intézményi hálózata; a médiumok szerepe
az interkulturális kommunikációban; a finnugor néprokonsági eszme, a turanizmus; a
közép-európai rendszerváltás politikai, társadalmi, gazdasági folyamatai;
- szakszemináriumok és/vagy tutorális foglalkozások;
b) szakirány választása esetén
a választható szakirányok ismeretei: 50-60 kredit
művelődés- és történettudományi szakirány:
- multidiszciplináris ismeretkörök (15–25 kredit): a magyar művelődés és kulturális
örökség (magyar nyelv, irodalomtörténet, kortárs irodalom, művészettörténet, kortárs
képzőművészet, zenetörténet, kortárs zenei élet, színháztörténet, kortárs színházi élet,
filmtörténet, kortárs filmművészet); (közép-)európai kulturális kapcsolatok (a kárpátmedence népeinek összehasonlító néprajza, geolingvisztika, nyelvi-etnikai kapcsolatok,
nemzeti, nyelvi, etnikai önazonosság Közép-Európában); magyarországi és kárpátmedencei közgyűjtemények; Magyarország-kép külföldön, magyarok a külföld szemében;
- kötelezően választható művelődéstörténeti ismeretkörök (30-40 kredit): irodalom és
(társ)művészetek kapcsolata; poétika és retorika, szöveg- és diskurzuselemzés; az irodalmi
interpretáció elmélete és gyakorlata; hatás- és olvasástörténet, kritikatörténet;
komparatisztika, világirodalom – nemzeti irodalmak; az irodalom- és kultúraközvetítés
rendszerei, a műfordítás elmélete; nemzeti kánonok és kultuszok Közép-Európában; a
magyar irodalom külföldi recepciója; kisebbségi irodalmak és kultúrák, külföldi magyar
irodalom; kutatásmódszertan, tudománytörténet; gazdaság- és társadalomtörténet;
művelődés- és mentalitástörténet; politikai eszmék és intézmények története;
diplomáciatörténet; történelemértelmezések, történeti helyzetmagyarázatok Közép-
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Európában; a Kárpát-medence történeti ökológiája; a finnugor néprokonsági eszme, a
turanizmus; a közép-európai rendszerváltás politikai, társadalmi, gazdasági folyamatai;
- szakszemináriumok és/vagy tutorális foglalkozások művelődés- és történettudományi
ismeretkörökből (5-15 kredit);
magyar mint idegen nyelv szakirány:
- multidiszciplináris ismeretkörök (15–25 kredit): a magyar művelődés és kulturális
örökség (magyar nyelv, irodalomtörténet, kortárs irodalom, művészettörténet, kortárs
képzőművészet, zenetörténet, kortárs zenei élet, színháztörténet, kortárs színházi élet,
filmtörténet, kortárs filmművészet); (közép-)európai kulturális kapcsolatok (a kárpátmedence népeinek összehasonlító néprajza, nemzeti, nyelvi, etnikai önazonosság KözépEurópában); magyarországi és kárpát-medencei közgyűjtemények; Magyarország-kép
külföldön, magyarok a külföld szemében;
- kötelezően választható magyar mint idegen nyelvi ismeretkörök (30-40 kredit):
kutatásmódszertan, pedagógiatörténet; a nyelvoktatás elmélete, a nyelv interkulturális
közvetítése; a magyar mint idegen nyelv módszertana; a magyar nyelv morfológiája;
grammatika - idegen nyelvként; kommunikatív nyelvpedagógia; nyelvészeti pragmatika nyelvi szokáskultúra; szociolingvisztika, bilingvizmus; tananyagismeret; fordítás,
műfordítás, kulturális transzfer; tudománytörténet; kommunikáció és retorika; szövegtan
és stilisztika; kulturális nyelvészet; nyelvi tervezés, nyelvpolitika; nyelv, média,
informatika; íráskultúra; történeti dialektológia; történeti névtan; geolingvisztika;
kontrasztív nyelvészet; a magyar nyelv és kultúra helyzete az Európai Unióban;
- szakszemináriumok és/vagy tutorális foglalkozások nyelvészeti és nyelvpedagógiai
ismeretkörökből (5-15 kredit);
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
Szakirány választása nélkül a mesterképzés követelményei teljesítésének feltétele, hogy a
hallgatóknak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen magyar történelmi, illetve magyar
nyelvészeti és magyar irodalmi ismeretkörökből legalább 12 kredit. amelyet a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
Szakirány választása esetén a szakirány felvételének feltétele: művelődés és
történettudományi szakiránynál történelem alapképzési szakon, magyar mint idegen nyelv
szakiránynál magyar alapképzési szakon vagy valamely modern filológiai alapképzési szakon
szerzett oklevél.
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62. A TERMÉSZETTUDOMÁNY TÖRTÉNETE ÉS FILOZÓFIÁJA
MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: a természettudomány története és filozófiája (History
and Philosophy of Sciences)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles természettudomány-történész és -filozófus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in History and Philosophy of
Sciences
- választható szakirányok: tudománytörténet és tudományfilozófia, tudomány a
társadalomban (History and Philosophy of Science, Science in Society)
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a természettudomány, az
informatika és a műszaki képzési területek alapképzési szakjai.
4.2 A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a szabad bölcsészet alapképzési szak filozófia szakiránnyal, a
szociológia alapképzési szak, a társadalmi tanulmányok alapképzési szak, a
gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési ágának alapképzési szakjai.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az alapvagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául
szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága
elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-15 kredit.
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit.
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-45 kredit.
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 15 kredit.
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint 25-30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A mesterképzési szak célja olyan tudománytörténészek, illetve tudományfilozófusok képzése,
akik természettudományi, műszaki, informatikai, filozófiai, közgazdaságtudományi vagy
szociológiai szakterületeken szerzett ismereteik birtokában képesek egy adott tudomány
fejlődésének önálló követésére, a tudomány történeti és jelenkori folyamatainak, állapotának,
az ezekkel kapcsolatos társadalmi tényezők hatásának vizsgálatára, a tudomány elméleti
kérdéseinek kezelésére és a tudománytörténet, a tudományfilozófia önálló művelésére. A
végzettek ismerik a tudomány fogalmi, módszertani és történeti vonatkozásait.
Állásfoglalásaik elméletileg és történetileg megalapozottak, és ezáltal szakmapolitikai
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kérdésekben a döntés-előkészítés folyamatában hatékonyan alkalmazhatók. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a tudomány természetét,
- a tudománnyal foglalkozó tudományok alapjait,
- egy választott tudomány történeti és filozófiai kérdéseinek részleteit,
- a tudománytörténet és tudományfilozófia jelenlegi fejleményeit,
- a tudománnyal és szerepével kapcsolatos nézeteket és vitákat,
- a tudományok kutatásának módszereit és azok korlátait.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- egy választott részterület önálló követésére,
- a különböző területekről származó kutatási módszerek kiválasztására és alkalmazására,
- egy adott problémára vonatkozó kutatási tevékenység megtervezésére, kivitelezésére és az
eredmény publikálására vagy hasznosítására,
- kutatások tervezésére és szervezésére, menedzselésére, kutatási pályázatok előkészítésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- magas szintű kritikai és alkotó gondolkodás,
- a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő kutatási képesség,
- elemző képesség, amely az (elsősorban angol nyelvű) irodalom feldolgozásán és
értékelésén alapuló tudománytörténeti, tudományfilozófiai (és az eredeti szakmai alap-)
műveltségre épül,
- a tárgyi tudáson alapuló gyors tájékozódási képesség a tudomány folyamataiban, az új
problémákban,
- a tudománnyal kapcsolatos ismeretek összegyűjtésének, feldolgozásának és
szintetizálásának képessége egyénileg vagy (akár interdiszciplináris) csoportokban,
- kritikai viszonyulás a saját módszertanhoz (reflexivitás),
- rugalmasság a megközelítések irányát illetően,
- akadémiai kutatási – elméleti, logikai, értelmezési – készségek,
- gyakorlati – érveléstechnikai, írástechnikai – készségek.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. A mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 10-15 kredit
- A filozófia története (8-10 kredit): A filozófia sajátosságai és kialakulása. A mágia, a
mítosz, a vallás, a filozófia és a tudomány kifejlődésének történeti folyamata. Az antik
görög filozófia fontosabb szakaszai és képviselői. Az ókori filozófia hatása a
középkorban. Hit és tudás a patrisztikában és a skolasztikában. A polgári világkép
kifejlődésének szakaszai. A reneszánsz gondolatvilága. Az újkori tudományos világkép és
a polgári értékek filozófiai megalapozása. Empirizmus és racionalizmus. A klasszikus
polgári értékek megszilárdulása: a felvilágosodás korának szellemi áramlatai. A francia
felvilágosodás társadalmi törekvései. A modernitás eszményei. A klasszikus német
filozófia. XIX-XX. századi materializmus, pozitivizmus, hermeneutika, vallás- és
életfilozófia. A posztmodern gondolkodás.
- A természetfilozófia története (2-5 kredit): Antik görög természetfilozófia,
természetfelfogás az ókori Kínában. Középkori és reneszánsz természetfilozófia, a
természeti törvény fogalmának kialakulása, a racionalista gondolkodás kialakulása. A
mechanisztikus természetkép kifejlődése és kiteljesedése: Galilei, Kepler, Descartes,
Newton, Leibniz természetfelfogása, az óraművilág. A mechanisztikus világkép
kibontakozási és felbomlási folyamata, Kant és Hegel természetfilozófiája. Materialista és
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pozitivista természetfelfogás. Rendszerelmélet, önszerveződés, mai természetkép és
ökológia.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-35 kredit
- Logika (6-8 kredit): A formális logika alapfogalmai. A logikai grammatika kategóriái. A
formális nyelvek természete. A propozícionális logika nyelve, kalkulusa és szemantikája.
A klasszikus elsőrendű (extenzionális) logika nyelve, kalkulusa és szemantikája.
Kvantifikáció, azonosság. A szemantikai következmény fogalma és tulajdonságai.
Levezethetőség, elsőrendű elméletek. Az analitikus táblázatok módszere. Metalogikai
tételek: szemantikai teljesség, negáció-nemteljesség, az igazság definiálhatatlansága.
Kitekintés néhány nemklasszikus logikára. Az informális logika és az érveléselmélet
elemei. Gyakorlati érvelések, érvelésrekonstrukció és -értékelés, érvelési hibák.
Megbízható érvelésminták, induktív következtetések, általánosítás, statisztikai érvek,
oksági következtetések.
- Ismeretelmélet (4-7 kredit): A tudás fogalma és történeti változásai. Igazság, jelentés és
igazolás. A szkepticizmus és története. Descartes és a racionalizmus, a felvilágosodás
filozófiája. A másik elme problémája. A múlt megismerése. Megalapozási törekvések,
igazságelméletek. Koherenciaelmélet, korrespondanciaelmélet. Pragmatizmus és
naturalizáció. Individualizmus és externalizmus. Az a priori tudás problémája. Hit és
tudás.
- Tudományfilozófia (10-12 kredit): Kísérlet és megfigyelés. Természeti törvények.
Magyarázat. Kvalitatív és kvantitatív konfirmáció. Kauzális magyarázatok (deduktívnomológikus és induktív-statisztikus). Elmélet és megfigyelés. Realizmus és relativizmus.
Empiricizmus és racionalizmus. Az induktív megismerés problémái. A logikai
pozitivizmus változatai. A Bécsi Kör eszmerendszere. A Duhem-Quine tézis. A modellek
természete és szerepe a megismerésben. A tudományfejlődés-elméletek története (XVIIIXIX. sz.). A XX. sz. első felének kumulatív tudományfejlődés-modelljei. Popper
felfogása a tudomány haladásáról. Kuhn korai tudományfejlődés-modellje. Lakatos és a
tudományos kutatási programok metodológiája. Feyerabend: az inkommenzurabilitás és
az ismeretelméleti anarchizmus. A kvázi-darwiniánus evolúciós modellek. A racionalitás
és relativizmus problémája a poszt-pozitivista tudományfilozófiában. A XX. századi
tudományfilozófia útja a szociológiai fordulatig: az empirista (verifikacionista és
falszifikacionista) episztemológia válsága, a fundamentum probléma megoldhatatlansága.
A historicista fordulat: a tudomány történeti dimenziójának megjelenése. Az edinburgh-i
iskola „erős program‖-ja. A tudományos tudás szociológiájának (SSK) viszonya a XIXXX. századi angolszász tudományszociológiához és a német Wissenssoziologie-hoz.
Viszonyuk a szociálkonstruktivistákhoz. A Bloor-Latour vita.
- Egyetemes tudománytörténet (6-8 kredit): A tudomány kezdetei. A görög tudomány
jellemzése és fejlődési szakaszai. A középkori és reneszánsz tudomány. Újkori forradalom
a tudomány jellegében és társadalmi helyzetében. A tudomány a mechanikai világkép
kiteljesedése és felbomlása korában. A XX. századi forradalom a tudományokban.
Tendenciák a mai tudomány fejlődésében.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 55-65 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 35-45 kredit
a) a választható szakirányok ismeretei (legalább 30 kredit):
- tudománytörténet és tudományfilozófia: általános tudománytörténet, egy tudomány
részletes története, metafizika, általános tudományfilozófia, egy szaktudomány kortárs
filozófiai kérdései, tudásszociológia,
- természettudomány a társadalomban: tudományszociológia, technika és társadalom,
tudományetika, tudomány és közönség, vallás és tudomány, tudomány és művészet;
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b) további választható szakmai ismeretek (egy diszciplína története és filozófiája) (5-10
kredit);
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat 2 hét nyári szakmai gyakorlat hazai vagy külföldi intézményben.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi
tanulmányaiból egy választott természettudományi terület (matematika, fizika, kémia,
biológia, földtudomány) alapjaiból.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az adott természettudományi terület
ismeretköreiből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül. A
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.
63. RENESZÁNSZ TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: reneszánsz tanulmányok (Renaissance Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles reneszánsz tanulmányok szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Renaissance Studies
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott alapszakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az anglisztika, a germanisztika, a
magyar, a romanisztika, a szabad bölcsészet, a szlavisztika, a történelem alapképzési szakok
és az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak klasszika-filológia szakiránya.
4.2. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok,
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 4–12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30–36 kredit;
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6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50–56 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az európai reneszánsz és kora újkor
kultúrájáról szerzett sokoldalú ismereteik birtokában képesek a korszakra vonatkozó
ismeretek magas színvonalú közvetítésére, valamint az önálló tudományos munkára. Ismerik
a korszak fontos kulturális jelenségeit, irodalmát, történelmét, művészetét és jelentős eszmei
áramlatait. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
7. a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a késő-középkor és a kora újkor (reneszánsz és a barokk korszak) irodalmának,
bölcseletének, művészetének és kultúrájának fontos jelenségeit,
- a korszak tanulmányozásának történetét, eredményeit,
- a korszak kutatásának fontos hazai és nemzetközi tudományos intézményeit, meghatározó
iskoláit és azok beszédmódját,
- legalább középszinten a késő középkori vagy kora újkori latin nyelvet,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát, mely képessé teszi őket az
aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére,
- a latin nyelvet középszinten.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenység kifejtésére és
eredeti ötletek felvetésére, valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan
történő megtervezésére és végrehajtására,
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére,
- a középkor és kora újkor kulturális termékeinek a széles közönség számára is érthető
módon történő népszerűsítésére és értelmezésére,
- a mesterszakon megszerezhető ismereteket igénylő munkakörök betöltésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- magas szintű szakmai motiváltság és elkötelezettség,
- fejlett elemzőképesség,
- különböző kulturális területek közötti hasonlóságok és különbségek feltárásának
képessége,
- kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció képessége,
- kritikai attitűd.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 4-12 kredit
propedeutika, középkori és kora újkori latin nyelv.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30–36 kredit
filozófiatörténet (15–18. század), információ- és kommunikációtörténet (15–18. század), a
15–18. század tudománytörténete, egyház és liturgiatörténet (15–18. század), jelképek és
szimbólumok a középkori és a kora újkori gondolkodásában, a középkor és a kora újkor
földrajzi, demográfiai keretei és eseménytörténete.
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8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-76 kredit
Differenciált szakmai ismeretek: 50-56 kredit
A szakképzettség megszerzéséhez az alábbi 10-30 kreditértékű ismeretkörök közül legalább
három szakmai modult kell választani úgy, hogy abból egy legalább 30 kredites és két 10–16
kredites modul legyen:
angol irodalom (15–18. század), cseh irodalom (15–18. század), francia irodalom (15–18.
század), horvát irodalom (15–18. század), lengyel irodalom (15–18. század), magyar irodalom
(15–18. század), német irodalom (15–18. század), neolatin irodalom (14–18. század), olasz
irodalom (14–18. század), portugál irodalom (15–18. század), spanyol irodalom (15–18.
század), török és perzsa irodalom (15–18. század), művészettörténet (15–18. század),
középkori és kora újkori történelem, tudománytörténet (15–18. század), filozófiatörténet (15–
18. század), középkori és kora újkori zenetörténet;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből egy, az alapfokozat
megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a régi magyar irodalom, középkori és kora újkori történelem és
irodalomtudomány elméleti és gyakorlati ismeretköreiből. A mesterképzésbe való felvétel
feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A
hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
64. RUSZISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: ruszisztika (Russistic Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles ruszisztika szakos bölcsész szakember
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Russistics
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a szlavisztika alapképzési szak orosz
szakiránya, továbbá a történelem, a politológia, a nemzetközi tanulmányok alapképzési
szakok.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok a bölcsészettudományi, a társadalomtudományi, a
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természettudományi, a jogi és igazgatási, a nemzetvédelmi és katonai képzési terület,
valamint a gazdaságtudományi képzési terület közgazdasági képzési ág alapképzési szakjai.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 24-52 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 24-52 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 8 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6.. Az elméleti órák és a gyakorlati foglalkozások aránya az intézményi tanterv szerint
legalább 40 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik Oroszország múltját és jelenét, az
ország geopolitikai helyzetét és az Európai Unióhoz fűződő viszonyát. Ismerik továbbá az
orosz történelem és kultúrtörténet tanulmányozásának és kutatásának elveit és módszereit.
Képesek eligazodni Oroszország és Európa történelmileg determinált viszonyrendszerében, az
orosz fejlődési sajátosságokban és a mai orosz valóságban. Megszerzett ismereteik birtokában
alkalmasak a változó társadalmi igények és feltételek, külpolitikai és külgazdasági viszonyok
között orosz ügyek kezelésére, kapcsolatok fejlesztésére, az Európai Unió (és benne
Magyarország) és Oroszország közötti közvetítésre társadalmi, államigazgatási, kulturális,
tudományos, gazdasági téren. A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik
doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az orosz és szovjet történelem legfontosabb fogalmait,
- az orosz és szovjet történelem legfontosabb eseményeit,
- az orosz és szovjet történelem legfontosabb fejlődési törvényszerűségeit,
- az orosz és szovjet kultúra nagy korszakait és sajátosságait,
- az orosz mentalitás történelmileg kialakult jellegzetességeit,
- a mai orosz valóság legfőbb színtereit,
- Oroszország és Európa kapcsolatát a múltban és jelenben.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az orosz és szovjet történelem bármely problémájában való eligazodásra,
- az orosz és szovjet történelem bármely problémájának kutatására,
- a mai orosz valóságban való eligazodásra és eligazításra,
- a mai orosz valóság elemzésére a társadalom, a politika, a kultúra, a média, a gazdaság és
a mentalitás világában,
- Oroszország és az Európai Unió kapcsolatainak kutatására és fejlesztésére,
- az írott és elektronikus sajtóval való együttműködésre.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- önálló, invenciózus, történelmi trendekben való gondolkodás,
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általánosítási és analitikus képességek,
a választott specializációhoz kapcsolódó problémák felismerési és kreatív kezelési
képessége,
empatikus kommunikáció és kapcsolatteremtés,
elméleti igényesség és praktikus látásmód.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök (12-20 kredit):
bevezetés az orosz történelem és kultúra, az orosz sajátosságok tanulmányozásába.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: (24-52 kredit)
az eurázsiai történelmi tér, pravoszlávia és kultúra az orosz államszocializmustól az állam
által irányított újkapitalizmusig, az orosz rendszerváltás, az orosz gazdaság múltja és jelene, a
mai orosz társadalom, kultúra és politika, Oroszország és Európa-paradigma.
Az orosz-szovjet történelmi fejlődés legfőbb sajátosságainak vizsgálata, az orosz civilizáció
alapját képező ortodoxia bemutatása és kulturális kontextusba helyezése, a determináns
történelmi tér bemutatása, a kontinuitás és diszkontinuitás elemzése az orosz és szovjet
periódus, valamint a rendszerváltás között, az orosz gazdaság múltjának és jelenének,
lehetőségeinek bemutatása. A mai orosz társadalom, kultúra és politikai rendszer alakulásának
vizsgálata. Oroszország helye Európában.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 44-72 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 24-52 kredit
orosz és szovjet emberek és eszmék, a történelmi gondolkodás és legjelentősebb képviselői,
orosz és szovjet művészet, hétköznapok; napjaink orosz nyelve, irodalma; az orosz biztonság, kül- és energetika politika, magyar-orosz kapcsolatok, a 21. századi orosz média és
nyilvánosság, források, levéltárak, múzeumok.
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez orosz és angol vagy német nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint a történelem alapképzési szak vagy a szlavisztikai alapképzési
szak orosz szakirányának ismeretköreiből, valamint a hallgató rendelkezzen legalább olvasási
szintű orosz nyelvtudással. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt
ismeretkörökben legalább 20 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két
féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint kell megszerezni.
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65. ROMOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: romológia (Roma Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles romológus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Romologist
- választható szakirányok: beás nyelv és kultúra, romani nyelv és kultúra, cigány
kisebbségi népismeret szakirány (Beyash Language and Culture, Romani
Language and Culture, Roma Culture)
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. Az előzményként elfogadott alapszakok megnevezése:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a romológia alapképzési szak.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető
alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési terület modern filológia képzési ágának
alapképzési szakjai.
4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok,
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 18-26 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek szám: 14-22 kredit;
6.3. A differenciált szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 46-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tárgyakhoz rendelt kreditek száma: legalább 7 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, és az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományi és alkalmazói
tudással rendelkeznek a romológia tudományos művelése és alkalmazása területén, ismerik a
beás, a roma és a magyarcigány kultúra, valamint a diaszpóra más európai csoportjainak
kulturális sajátosságait. Ismerik a roma kultúra egyedi vonásait és képesek azt
összehasonlítani más nemzeti kultúrákkal. Képesek a választott nyelv és kultúra magas szintű
alkalmazására, a nyelv fejlesztésére. A képzés során kialakult kompetenciáik alapján képesek
a közigazgatásban, közgyűjteményekben, médiában, tudományos intézetekben, a
felsőoktatásban kutatói és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű
működtetés feladataiból, a kutatás és fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi
szakmai fórumokon a romológia hazai és európai eredményeit kommunikálni. Megfelelő
ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
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a roma és beás kultúra legfontosabb hazai és európai eredményeit és jellemzőit, főként a
művelődéstörténet területén, illetve a választott szakiránynak megfelelő területen,
a választott szakiránynak megfelelő romani vagy beás nyelvet felsőfokon,
a két elismert cigány nyelv (beás és romani) közül legalább az egyiket felsőfokon (szóbeli
és írásbeli szinten egyaránt),
a beás és/vagy romani nyelv, lexikai, grammatikai, dialektológiai jellemzőit és
kutatásmódszertanát,
a romológia, valamint ezen belül a történeti, filozófiai, szociálpszichológiai, szociológiai,
néprajzi, alkalmazott nyelvészeti, népismereti, kisebbségpedagógiai, ismeretanyagát,
a romológia szakirodalmát és kutatási módszereit,
a választott szakiránynak megfelelő nyelv, irodalom és kultúra megfelelő ismeretanyagát,
a cigány kisebbségi népismeret legfontosabb területeit,
a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát,
a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseit,
az európai cigány csoportok kultúráját, közös problémáit, érdekképviseleti fórumait,
átfogó ismeretekkel rendelkeznek a magyarországi és az európai cigányság nyelvéről,
kultúrájáról, történetéről és problémavilágáról, a kisebbség és a többség közötti
viszonyról,
a romani/beás nyelv és a cigány közösség kultúráját,
a romani/beás nyelv szabályait,
a stílusok és stílusrétegek (regiszterek) használatát
a megfelelő szakirányon a roma és a beás kisebbségi népismeret tananyag korpuszát,
tankönyveit és tanítási, tanulási segédanyagait, tanítási/tanulási modelljeit,
a roma és a beás kisebbségi népismeret törvényi környezetét és szabályozását,
a cigány kisebbségi népismeret teoretikus hátterét, kritikai olvasatát, lehetséges
narratíváit.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a választott szakiránynak megfelelően a roma vagy a beás kulturális örökség ápolásával és
kutatásával kapcsolatos feladatok ellátására,
- a roma vagy a beás kultúra hatékony képviseletére és a különböző nemzetek kultúráival
történő összehasonlításra,
- a közigazgatásban, közgyűjteményekben, médiában, tudományos intézetekben, a
felsőoktatásban kutatói és/vagy alkalmazói feladatok ellátására,
- az adott területek rendszereinek fejlesztésében, működtetésében és irányításában való
részvételre,
- az ezekkel a feladatokkal kapcsolatos magyar és idegen nyelvű információ feltárására,
elemzésére,
- a romológia eredményeinek hazai és nemzetközi fórumokon való kommunikálására,
illetve
- önálló tanulással meglevő képességeik fejlesztésére és új kompetenciák elsajátítására;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a kulturális örökség megbecsülése,
- széleskörű általános műveltség,
- igény és képesség interdiszciplináris kitekintésre,
- igény és képesség önfejlesztésre a nyelvtan, a kiejtés és intonáció, valamint az adott
célnyelvi kultúrákra vonatkozó ismeretek terén,
- önálló munkavégzés,
- az alkotás, problémamegoldás és döntés,
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képesség és igény együttműködésre, a közösségbe történő beilleszkedésre,
képesség a tevékenység kritikus értékelésére és irányítására,
önszabályozás, önfejlesztés igénye,
értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás,
interkulturális nyitottság és tolerancia.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 18-26 kredit:
a romológia fogalma, irányzatai, módszerei, intézményrendszere; a történettudomány, a
néprajz, az irodalomtudomány, a szociológia főbb irányzatai a romák és a beások
vonatkozásában; a kultúratudomány fogalma, szemléletének változásai a roma és a beás
kultúra megítélésében; nyelv és kultúra, interkulturális csere;
történeti alapozás: a történettudomány szemlélete, módszerei a cigányság vonatkozásában, a
naiv tudomány és a rendszerezett tudomány álláspontjai az eredet és a vándorlás kérdéseiben,
a cigányság csoportjainak kirajzása, európai és magyarországi története napjainkig;
néprajzi és a kulturális antropológiai alapozás: európai és magyarországi tudományos
paradigmák, szemlélet és módszertan a cigányság vonatkozásában, a roma és beás diaszpóra
sajátos helyzete a mai Európában a népi hagyományőrzés terén;
szociológiai alapozás: a roma és beás cigány csoport helyzete Magyarországon és Európában,
szociológiai paraméterek, a demográfiai, migrációs, iskolázottsági, foglalkoztatottsági
mutatók; a cigányság a magyar és az európai fejlesztési programokban;
nyelvészeti és irodalmi alapozás: nyelvészeti paradigmák, a magyarországi cigány nyelvek
(romani és beás) helyzete a nyelvhasználatban és a nyelvészeti kutatásban; a diaszpóra más
nyelvi változatai;
irodalmi-művészettörténeti alapozás: az irodalomtudomány, irodalomelmélet és a leginkább a
huszadik századi kritikai iskolák alapján a roma/cigány irodalom és képzőművészet
fogalomköre, alapvető teoretikus és kánonalakító kérdései;
kutatásmódszertan.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 14-22 kredit
roma és beás művelődéstörténeti folyamatok európai viszonylatban, a roma és a beás kultúra
és művelődés interkulturális bemutatása; a kulturális örökség áthagyományozódása és
fejlődése, regionális (közép-európai) és multikulturális jelenségek; romológiai és Európatanulmányok; univerzális és regionális jelenségek az európai művelődéstörténetben és
politikában.
roma és a beás művelődés és kulturális örökség (romani és beás nyelv, irodalomtörténet,
kortárs irodalom, művészettörténet, kortárs képzőművészet, zenetörténet, kortárs zenei élet,
színháztörténet, kortárs színházi élet, filmtörténet, kortárs filmművészet); (közép-)európai
kulturális kapcsolatok (európai roma/cigány népcsoportok összehasonlító néprajza,
lingvisztika, nyelvi-etnikai kapcsolatok, nyelvpolitika, kisebbségi nyelvhasználat);
magyarországi és európai közgyűjtemények, magyarországi romák képe külföldön, a romák
más nemzetek szemében;
választható ismeretek a következő témakörökből: közép-európai nyelvi, etnikai
önazonosságok; történelemértelmezések, vallások és egyházak, a roma és a beás kultúra
külföldi kapcsolatai; roma és a beás irodalom, kultúra; fordítás, műfordítás, kulturális
transzfer; a roma és a beás nyelv és kultúra helyzete az Európai Unióban; kulturális
reprezentáció, a roma kulturális diplomácia „intézményi‖ hálózata; a médiumok szerepe az
interkulturális kommunikációban; az indiai néprokonsági eszme, a közép-európai
rendszerváltás politikai, társadalmi, gazdasági folyamatai a roma/cigány népességet érintve;
szakszemináriumok és/vagy tutorális foglalkozások;
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roma és beás kisebbségi népismeret sajátosságai a lakóhely és a táj viszonylatában; az egyes
roma és beás csoportok komplex kulturális megközelítésű vizsgálata, az Európai Unió és az
Európa Parlament kisebbségpolitikájának alapjai, indokai és megjelenési formái, különös
tekintettel a roma/cigány csoportokra; a nyilatkozatok, karták tartalma, relevanciája a
magyarországi romákra és beásokra, a társadalom multietnikus dimenziójának jelentése, a
multikulturalizmus és interkulturalizmus fogalmi terjedelmének, változatainak megismerése,
a multikulturalizmussal, illetve interkulturalizmussal összefüggő tudományos diskurzusok,
ezek összefüggése a magyarországi roma/cigány közösségekkel.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 66-80 kredit
differenciált szakmai ismeretek 46-60 kredit
a) választható szakirányok: (34-40 kredit)
beás nyelv és kultúra szakirány:
beás művelődés és kulturális örökség; beás nyelv, irodalomtörténet, kortárs irodalom,
művészettörténet, kortárs képzőművészet, zenetörténet, kortárs zenei élet, színháztörténet,
kortárs színházi élet, filmtörténet, kortárs filmművészet); (közép-) európai kulturális
kapcsolatok (az Európában élő beás közösségek összehasonlító néprajza, nyelvi, etnikai
önazonosság Európában); beás közgyűjtemények;
nyelvészeti és irodalomtudományi kutatásmódszertan, tudománytörténet; a beás nyelv
morfológiája; kommunikáció és retorika; szövegtan és stilisztika; kulturális nyelvészet; nyelvi
tervezés, nyelvpolitika; nyelv, média, informatika; íráskultúra; történeti dialektológia és
szociolingvisztika; történeti névtan; kontrasztív nyelvészet; a beás nyelv és kultúra helyzete
az Európai Unióban;
beás irodalom és kultúra; az irodalom- és kultúraközvetítés rendszerei, beás műfordítás
elmélete;
roma és beás kisebbségi népismeret (a hazai roma/cigány közösségek története, kultúrája,
érdekartikulációja, szociális helyzete, a kutatás és a fejlesztés lehetőségei, beás kontextusban
a társadalomtörténet; művelődés- és mentalitástörténet; politikai eszmék története; történelem
értelmezések, történeti helyzetmagyarázatok Európában; a közép-európai rendszerváltás
politikai, társadalmi, gazdasági folyamatai);
romani nyelv és kultúra szakirány:
roma művelődés és kulturális örökség; romani nyelv, irodalomtörténet, kortárs irodalom,
művészettörténet, kortárs képzőművészet, zenetörténet, kortárs zenei élet, színháztörténet,
kortárs színházi élet, filmtörténet, kortárs filmművészet); (közép-) európai kulturális
kapcsolatok (az Európában élő roma, szinto, manush, kalo közösségek összehasonlító
néprajza, nyelvi, etnikai önazonosság Európában); roma közgyűjtemények;
nyelvészet és irodalomtudományi kutatásmódszertan, tudománytörténet; a romani nyelv
morfológiája; kommunikáció és retorika; szövegtan és stilisztika; kulturális nyelvészet; nyelvi
tervezés, nyelvpolitika; nyelv, média, informatika; íráskultúra; történeti dialektológia és
szociolingvisztika; történeti névtan; kontrasztív nyelvészet; a romani nyelv és kultúra helyzete
az Európai Unióban;
roma irodalom és kultúra; az irodalom- és kultúraközvetítés rendszerei, romani műfordítás
elmélete;
roma és beás kisebbségi népismeret (a hazai roma/cigány közösségek története, kultúrája,
érdekartikulációja, szociális helyzete, a kutatás és a fejlesztés lehetőségei, beás kontextusban
a társadalomtörténet; művelődés- és mentalitástörténet; politikai eszmék története; történelem
értelmezések, történeti helyzetmagyarázatok Európában; a közép-európai rendszerváltás
politikai, társadalmi, gazdasági folyamatai);
cigány kisebbségi népismeret szakirány:
az európai és hazai nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos ismeretek, a hazai
cigányság története, kultúrája, érdekartikulációja, szociális helyzete, a kutatás és a fejlesztés
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lehetőségei, a cigány kisebbségi népismeret legfontosabb területei, a roma és a beás
kisebbségi népismeret tananyag korpusza, a roma és a beás kisebbségi népismeret tankönyvei
és tanítási, tanulási segédanyagai, tanítás/tanulási modelljei, a roma és a beás kisebbségi
népismeret törvényi környezete és szabályozása, a cigány kisebbségi népismeret teoretikus
háttere, kritikai olvasata, lehetséges narratívái, felsőfokú nyelvvizsga szintű nyelvi ismerteek
a választott cigány nyelvből;
b) a szakhoz kötődő további szabadon választható ismeretek: (12-20 kredit)
a szakhoz kötődő területeken további szakmai ismeretek történeti, kulturális antropológiai,
néprajzi, irodalmi, képzőművészeti, média vagy más speciális kérdéskörökben;
c) diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy, a szakirány nyelvétől eltérő idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, és beás vagy romani nyelvből
államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű
érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
romológia alapképzési szak nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi
ismeretköreiből, továbbá beás vagy romani nyelvből államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 20
kredittel rendelkezzen a hallgató, a hiányzó legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
66. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: kulturális örökség tanulmányok (Cultural Heritage
Studies)
2 A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Specialist of Cultural Heritage Studies
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a
társadalomtudományi képzési terület alapképzési szakjai, a szabad bölcsész és a történelem
alapképzési szakok, valamint a magyar alapképzési szak hungarológia és összehasonlító
irodalomtudomány szakirányai.
4.2 A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok az építészmérnöki és az építőművészet alapképzési szakok,
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továbbá az építészmérnöki, az ingatlanfejlesztő építészmérnöki, a szerkezettervező
építészmérnöki, az urbanista építészmérnöki, és az építőművész mesterképzési szakok, a jogi
és igazgatási, és a gazdaságtudományok képzési terület mesterképzési szakjai valamint az
építész és az építőművész osztatlan, egységes mesterképzési szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap
vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12-16 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 32-40 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-50 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. Az elméleti órák és a gyakorlati ismeretek aránya: 60% elmélet és 40% gyakorlat.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakembereket képzése, akik megszerzett művelődéstörténeti és
művelődéselméleti ismereteik birtokában képesek a kulturális örökség gazdasági,
mentalitásbeli, környezeti és információs rendszerének történeti értelmezésére. Ismerik a
kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására és menedzselésére vonatkozó
munkafolyamatokat. A végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a
társadalomtudományok
és
bölcsészettudományok
(régészet,
muzeológia,
művelődéstörténet) megfelelő ismeretanyagát,
- az építészet és építészettörténet megfelelő ismeretanyagát,
- a kulturális örökségről való gondolkodás történetét,
- a kulturális antropológia, az európai civilizációtörténet, a szemiotika, a vallástörténet
kulturális örökséghez kapcsolódó vonatkozásait,
- a kulturális örökség elméletét,
- a kulturális örökség kezelésének jogi hátterét és pénzügyi vonatkozásait,
- a kulturális örökség védelmének technikáit, nemzetközi gyakorlatát,
- a kulturális örökség védelmének hazai szervezetrendszerét;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a könyvtárak különgyűjteményeiben, a levéltárakban és a múzeumokban, a kulturális
menedzsment és az örökségvédelem intézményeiben a stratégiai és a gyakorlati feladatok
elvégzésére,
- a kulturális örökség védelmére vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására,
- a kulturális örökség reflexív bemutatására,
- a kulturális örökség menedzselését végző intézmények korszerű irányítására,
- a kulturális értékek közvetítésére a társadalom különböző rétegei felé,
- a magyar és az egyetemes kulturális örökség közötti átjárás, megfeleltetés
megszervezésére,
- a kulturális örökség témájában kutatói munka végzésére,
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-

-

szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
szakmai önképzésre legalább egy idegen nyelven is,
rendszerszerűen és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozni, a rendelkezésre álló
adatok hiányosságai ellenére is a lehetőségek szerint helytálló bírálatot vagy véleményt
megfogalmazni, döntést hozni, és az ebből adódó következtetéseket szakmai és nem
szakmai közönség számára közérthetően bemutatni,
a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti
ötletek felvetésére,
szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
saját tudásukat magasabb szintre emelni, képzési területük belső törvényszerűségeinek
megértését elmélyíteni és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességeket
kialakítani;

c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- korrekt, szakszerű és érthető kifejezőkészség szóban és írásban,
- a problémamegfogalmazás és önálló ítéletalkotás képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség és személyes felelősség felvállalása,
- döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességek,
- kritikai attitűd,
- motiváció,
- elkötelezettség és minőségtudat,
- fogalmi gondolkodás,
- az absztrakció képessége.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök (12-16 kredit):
a kulturális örökség kutatásának háttértudományai: kulturális antropológia, filológia, néprajz,
régészet; államigazgatási alapismeretek; esztétika és művészettörténet; kulturális
intézményrendszerek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (32-40 kredit):
művelődés-, gondolkodás- és tudománytörténet; a kulturális örökség reprodukálása; az
átörökítás technikái (kodikológia, bibliológia, fotográfia, film, digitális technika, restaurálás);
a média- és a társadalmi kommunikáció története; a kulturális örökség fogalma történeti
értelemben; a kulturális örökség jogi szabályozása; összehasonlító művelődéstörténet; a
kulturális örökség bemutatása.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei (50-70 kredit):
differenciált szakmai ismeretek: 30-50 kredit
– választható programok: kulturális örökség elmélete; kulturális örökség menedzsment;
– a választott programokhoz kapcsolódó ismeretek:
világörökség, nemzeti örökség, helyi örökség – örökségi rétegek; integrált örökségvédelem
(történeti fejlődés, intézményi rendszer); a kulturális örökség dokumentációs és regisztrációs
módszerei (régészeti, írott emlék, szellemi örökség, épített örökség, stb.); a kulturális örökség
rekonstrukciója (elméleti és gyakorlati megközelítések); régészeti örökség, írott örökség,
épített örökség, szellemi örökség (választandó képzési modulok formájában); kulturális
örökség védelme (természetvédelem); kutatásmódszertan (szakspecifikus kutatási módszertan
– régészeti, történeti, levéltári, művészettörténeti, könyvtártudományi kutatási módszerek);
múzeum-etika; a tárgy interpretációjának folyamata a megelőző konzerválástól a bemutatásig;
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gyűjtemény-menedzsment; múzeum és gyűjteményi intézmény irányítási ismeretek; épületrehabilitáció kulturális célból, a kiállítás elmélete és gyakorlata; kommunikációs és médiaismeretek;
– további választható ismeretek az adatbáziskezelés/térinformatika; intézményi
ismeretek/terepgyakorlat; emberi erőforrás-kezelés; szaknyelvi tanulmányok (10-12 kredit);
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat kulturális örökséggel foglalkozó intézményben (köz-, illetve
magángyűjtemény, múzeum, szakhivatal, stb.) végzett gyakorlat, melynek időtartama 120 óra.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan természetes idegen nyelvből, amelyen a
szakmának tudományos szakirodalma van, egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele az alapfokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvvizsga nyelvétől eltérő idegen nyelv alapfokú ismerete, továbbá
a 4.2 pontban felsorolt szakokon szerzett szakképzettség esetén a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a
hallgatónak elismerhető legyen legalább 30 kredit a korábbi tanulmányai szerint
művelődéstörténeti (kulturális antropológiai, néprajzi, régészeti, filológiai, esztétikai,
művészettörténeti, történelmi, kultúratudományi) ismeretkörökből.
a 4.3 pontban felsorolt szakokon szerzett szakképzettség esetén a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a
hallgatónak elismerhető legyen legalább 40 kredit a korábbi tanulmányai szerint
művelődéstörténeti (kulturális antropológiai, néprajzi, régészeti, filológiai, esztétikai,
művészettörténeti, történelmi, kultúratudományi) ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
67. TERMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: terminológia (Terminology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles terminológus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Terminologist
3. Képzési terület: bölcsészettudomány

600

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok a
magyar, az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika és a szlavisztika alapképzési szakok..
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 27-36 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 26-46 kredit
6.3. A differenciált szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 24-42 kredit
6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelt kreditek száma: legalább 6 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek azokkal a terminológiai,
módszertani, magyar nyelvi, idegennyelvi és egy tág témakörben szaktárgyi ismeretekkel,
valamint kompetenciákkal, amelyekkel képesek a terminológia elveinek megfelelően
terminológiai dokumentációs munkák végzésére, a terminológia területén használt eszközök
és módszerek alkalmazására. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek a tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a terminológia elméletét,
- a terminológiai munkamódszereket alkalmazói szinten (normatív és deskriptív
terminológia),
- a terminusalkotás és -képzés és a terminológiai rendezés szabályait,
- a terminológia-menedzsmenthez és a különféle felhasználások érintkezési pontjaihoz
szükséges elektronikus eszközöket és programokat,
- a terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció elméletét és gyakorlatát,
- az infokommunikációs technológiákat (IKT) és a dokumentációt alkalmazói szinten,
- a magyar nyelv szabályait,
- a terminológia alkalmazását szolgáló kommunikációs (különösen szakmai
nyelvhasználati, verbális és nemverbális) ismereteket,
- legalább egy idegen nyelvet és annak egy doménjának terminológiai rendszerét,
- a tudományos kutatás elméleti alapjait és módszertanát,
- a terminológiai kutatás módszereit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a terminológia elveinek megfelelően egy adott tárgykör terminológiai rendezésére és
fejlesztésére, a fogalmi kapcsolatok felismerésére és leírására,
- a terminológiai munkák végzése során használt eszközök és módszerek alkalmazására,
különösen a számítógéppel támogatott terminológia-menedzsment eszközök használatára,
- definíciók megalkotására, megújítására vagy harmonizálására,
- adott tárgykörök metaadatainak leírására,
- grammatikai információk és források beazonosítására,
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terminológiai adatbázisok használatára,
új adatok bevitelére terminológiai adatbázisokba, terminológiai adatok exportálására más
adatbázisokba, pl. egynyelvű vagy többnyelvű szótárakba,
a hazai és a nemzetközi terminológiai rendszerek kapcsolatrendszerében zajló
információtranszfer folyamatokban való közreműködésre,
a terminológia témakörére vonatkozó ismeretek magas szintű továbbadására,
terminológiai kutatást végezni új terminusok beazonosítására, meghatározására és
megnevezésére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- biztos és kellőképpen rugalmas fogalmi keretek birtoklása, amely lehetővé teszi a
meglevő tudás folyamatos korszerűsítését és bővítését,
- kreativitás,
- hatékony problémamegoldó készség a terminológiai munkában,
- fejlett kritikai érzék, amely lehetővé teszi a terminológiai gyakorlatban felmerülő
problémák és hiányosságok feltárását,
- megfelelő vita- és kommunikációs készségek,
- egészséges önbizalom és dinamizmus a munkakör feladatainak elvállalásához,
- kezdeményező készség új feladatok és az ezekhez szükséges hatáskör kijelöléséhez,
- döntési képesség konfliktushelyzetekben,
- felelősségvállalás a kitűzött célok elérése érdekében,
- képesség és kellő motiváció az állandóan változó társadalmi igények felismerésére,
reflexiójára, a folyamatos önképzésre, az egész életen át tartó tanulásra,
- megfelelő önismeret,
- kritikai attitűd,
- minőségtudat és sikerorientáltság,
- stratégiai látásmód.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 27-36 kredit
elméleti alapozás: ismeretelméleti alapok és logika, nyelvészeti alapok, a kommunikációelmélet alapjai, nemverbális kommunikáció és szemiotika (12-16 kredit),
továbbá
- nem bölcsészek számára: bevezetés a nyelvtudományba, bevezetés a filozófiába, általános
nyelvészet, helyesírás, jelentéstan (15-20 kredit);
- bölcsészek számára: matematika, természettudományi alapok, közgazdasági alapok,
vállalatgazdaságtan, pénzügyi és számviteli alapismeretek. (15-20 kredit).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 26-46 kredit
nyelvtudományi ismeretek: helyesírás, szemantika, pragmatika, névtan, szóalaktan,
szóképzés, terminusalkotás,
terminológia alapjai: terminológia-történet, terminológia-elmélet, lexikográfia, nyelvpolitika,
nyelvtervezés,
terminológia-menedzsment és terminográfia: korpusznyelvészet, terminológia-menedzsment,
terminográfia,
infokommunikációs technológiák és dokumentáció, minőségbiztosítás és szabványosítás.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 44-62 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 24-42 kredit
a) adatbázis-kezelés: lexikográfiai és terminológiai típusú művek kezelése és készítése, a
fogalomalapú információ-kezelés módszerei, számítógépes nyelvészet és számítógépes
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ontológia, szövegek terminológiai elemzése, a terminológia fordítási vonatkozásai,
szabványosítás, igazgatási ismeretek, gazdasági ismeretek;
b) a szakhoz kötődő további ismeretek: a tudományos kutatás és közlés, a terminológia
oktatás-módszertani vonatkozásai, projektmenedzsment, szaktudományos kompetenciák
fejlesztése, a terminusalkotás és a terminológiai rendezés speciális kérdései, új irányzatok a
terminológiában;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 15 kredit, az alábbi két
ismeretkör valamelyikéből:
- bölcsész képzési terület alapozó stúdiumai közül: bevezetés a nyelvtudományba,
bevezetés a filozófiába, általános nyelvészet, helyesírás, jelentéstan;
- szakmai ismeretek alapozó stúdiumai közül: matematikai analízis, kísérleti fizika, atomés molekulafizika, általános kémia, bevezetés a közgazdaságtanba, vállalatgazdaságtan,
pénzügyi és számviteli alapismeretek.
Egy idegen nyelvből államilag elismert, általános, komplex középfokú (B2 szintű)
nyelvvizsga szükséges.
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
68. VIZUÁLIS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: vizuális kultúratudomány (Visual Culture Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles vizuális kultúra szakember
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Visual Culture
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a
bölcsészettudományi képzési terület szabad bölcsészet alapképzési szak esztétika, filozófia,
filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció és médiatudomány szakirányai, valamint a
társadalomtudományi képzési terület kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakja.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok a bölcsészettudományi, a társadalomtudományi, a művészeti,
valamint a művészetközvetítés képzési terület alapképzési szakjai.
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4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alapvagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-55 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 45%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felismerik a vizualitás kulturális és mediális
konstruáltságát, történelmi és társadalmi, kontextuális meghatározottságait, valamint a
vizuális tapasztalatok jelentőségét az adott társadalomban uralkodó vagy marginalizált
identitásmodellek létrehozásában. Ismerik a vizualitás történeti modelljeit és a hozzájuk
kapcsolódó interpretációs eljárások hagyományait. Az elsajátított megfelelő kritikai
fogalomkészlet és eszköztár segítségével értő befogadóivá és közvetítőivé válnak a kortárs és
történeti vizuális jelenségeknek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a vizuális kultúra interdiszciplináris meghatározottságát, kutatási módszertanát,
- azt a kritikai fogalomkészletet és eszköztárat, melynek segítségével képesek feltárni a
vizualitás történeti, kulturális, társadalmi, mediális megalkotottságát,
- a magas- és tömegkultúra termékeinek leírási és értelmezési módjait,
- a kortárs kulturális jelenségeket, irányzatokat,
- a képhasználat és képrögzítő technikák történetét és gyakorlatát,
- a nézőség (spectatorship) és az intézményi keretek diszkurzív szabályozó funkcióit,
- a képiséghez kapcsolódó fő diszciplínák előfeltevéseit, módszertanát, elemzési eljárásait,
- az emberi kommunikáció verbális és vizuális aspektusa közti különbségeket;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a vizuális jelenségek, társadalmi gyakorlatok és alkotások kritikai elemzésére, történeti és
társadalmi kontextusban történő magyarázatára és megítélésére,
- a kortárs és történeti képhasználati módozatokra vonatkozó elméleti és gyakorlati
ismeretek alkalmazására,
- a vizuális tapasztalatok sokoldalú bemutatására,
- a kulturális önképviselet intézményes kereteiben zajló feladatok tervezésére és
végrehajtására,
- a kulturális értékek közvetítésére a társadalom különböző rétegei felé,
- a kultúra önreprezentációs technikáinak kialakításában, promóciójában, alkalmazásában
való kritikai részvételre,
- a vizualitás történeti, elméleti és intézményes hátterére vonatkozó kutatói munka
végzésére,
- szakmai önképzésre legalább egy idegen nyelven is;
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c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- korrekt, szakszerű és érthető kifejezőkészség szóban, írásban és képi nyelven,
- képesség a vizuális jelek komplex leírására,
- képesség a képi és vizuális jelek szubjektum- és társadalomformáló hatásának
felismerésére, annak különböző módú felhasználására,
- a problémamegfogalmazás és önálló ítéletalkotás képessége,
- együttműködési készség,
- kezdeményezőkészség és személyes felelősség felvállalása,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességek,
- kritikai attitűd,
- motiváció,
- elkötelezettség és minőségtudat,
- fogalmi gondolkodás,
- az absztrakció képessége.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 15-20 kredit:
a vizuális kultúra alapjai, esztétikai ismeretek, szemiotika, a kultúra multimedialitása,
kultúratudományok.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 25-30 kredit:
a képiség elméletei, médium- és művészetelméletek, irodalomelmélet, művészettörténet,
környezetkultúra, kultúrtörténet, vizuális kommunikáció, vizuális emlékezet, vizuális
narráció, a kultúra intézményei.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 65-75 kredit:
differenciált szakmai ismeretek: 45-55 kredit
– kötelező ismeretek: filmelmélet, médiaelmélet, digitális média, fotográfia, adaptációk,
filmelemzés, színházelmélet, színház- és drámatörténet, műfaji filmek, muzeológia, építészet,
a design története, kritikaírás (35-40 kredit);
– választható ismeretek: a társadalmi nemek tudománya, testelméletek, pszichoanalitikus
elméletek, kultúratudomány, médiatudomány, szemiotika, filmtörténet, populáris kultúra,
iparművészet (10-15 kredit)
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvvizsga nyelvétől eltérő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerint művészettörténet, filmelmélet, színházelmélet, kommunikáció- és
médiatudomány, kultúratudomány ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörből legalább 20 kredittel
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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69. ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM- ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNY
MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány
(Comparative Literary and Cultural Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány szakos
bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Comparative Literary and
Cultural Studies
- választható
szakirányok:
összehasonlító
irodalomtörténet;
műfordítás;
színháztudomány; feminista irodalomkritika (Comparative Literary History;
Literary Translation; Theatre Studies; Feminist Literary Criticism)
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudományi képzési
terület magyar alapképzési szakja, a modern filológia képzési ág alapképzési szakjai, illetve a
szabad bölcsészet alapképzési szak.
4.2. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok,
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 6–12 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 19–31 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50–70 kredit
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %
7. A mesterképzési szak célja, az elsajátítandó kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a megszerzett interdiszciplináris nemzeti és
összehasonlító irodalomtörténeti, művészet- és művelődéstudományi ismereteik birtokában
képesek az irodalom és társművészeteinek összehasonlító, több nyelvterületet érintő
értelmezésére. Ismerik a különböző művészeti ágak átfogó jellegzetességeit és irodalomhoz
való viszonyát, az irodalom- és művészettörténeti folyamatokról kialakítható általános
koncepciók elméletét, a nemzeti és egyetemes kultúra értelmező és alkotó rendszereinek
működésmódjait. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés
keretében történő folytatásához.
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a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az összehasonlító irodalomtörténet magas szintű műveléséhez szükséges nemzeti és
összehasonlító irodalomtörténeti, művészet- és művelődéstudományi tudásanyagot,
- a műértelmezés adekvát módszereit, s ennek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek az
irodalomtudomány, a művészettudomány és a művelődéstudomány komparatisztikában
releváns területeiről,
- a terület műveléséhez szükséges tudományos nyelvet, fogalmakat és érvelésmódokat,
- az összehasonlító irodalomtudomány magyar és idegen nyelvű szakirodalmát és
szakirodalmi forrásait,
- a
napjaink
komparatisztikai
kutatásainak
megértéséhez
és
kihívásainak
megválaszolásához szükséges szakmai tudásanyagot.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az elsajátított ismeretek önálló és kreatív alkalmazására,
- az újabb szakmai irányzatok önálló és értő földolgozására és kritikájára,
- a megfelelő módszer kiválasztására és az így eltervezett feladat körültekintő
kivitelezésére,
- az irodalmi és társművészeti folyamatok és rendszerek leírására, értelmezésére,
- ismereteiket a kortárs irodalom és művészet kontextusában új jelenségekre alkalmazni,
- kritikai készséggel mérlegelni a kulturális piac, a vizuális kultúra, a retorikai terek hatásait
és értékét,
- a globalizáció közepette a regionális különbségeket is érzékenyen kezelni,
- legalább egy idegen nyelven szakmai vezetéssel kutatómunkát folytatni,
- megalapozott szakmai döntéshozatalra.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- etikus, toleráns és kooperatív szakmai hozzáállás, elkötelezettség,
- elmélyült műveltség és annak bővítésére irányuló igény,
- jó tájékozódó képesség az elsődleges és másodlagos irodalomban egyaránt;
- kreatív, önálló és problémaérzékeny hozzáállás,
- az interkulturális nyitottság és a társadalmi-kulturális alrendszerek közti összefüggések
fejlett elemzési készsége,
- a különféle nyelvi és gondolkodásmódbeli szokások különbségeinek értő és toleráns
kezelése, így a kulturális-művészeti párbeszéd előmozdításának képessége,
- hatékony kommunikációs készségek mind szakmai közegben, mind a nagyközönség
irányában a területen elért eredmények tanácskozásokon vagy írott orgánumokon való
bemutatása során,
- képesség a saját munka kritikus és alapos önértékelésére,
- nyitottság és szaktudás az egyéni ismeretek elmélyítéséhez, az önműveléshez legalább egy
idegen nyelven is.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 6–12 kredit
az összehasonlító irodalomtudomány elmélete és módszertana: az összehasonlító irodalom- és
művészettudomány meghatározásai, kutatási területei, irányzatai, módszerei, valamint
történeti alakulása.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 19–31 kredit
- az összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány kutatási területei: irodalomtörténeti,
irodalomelméleti és művészeti iskolák és irányzatok; a kortárs kutatási irányok; az
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interdiszciplinaritás szemléletmódjának reflexiója; idegen nyelvű szakszöveg olvasása (9
–16 kredit)
az irodalom társművészeteinek elméleti és történeti vizsgálata (10–15 kredit)

8.3.A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 70-90 kredit
Differenciált szakmai ismeretek: 50–70 kredit
a) általános szakmai ismeretek: (20-25 kredit)
összehasonlító irodalomtörténeti tanulmányok: a nyelvek, kultúrák és beszédmódok közötti
közvetítés irányai; a magas kultúra helyzete és lehetőségei a népszerű kultúra kontextusában;
az irodalmi-művészeti kánonok szerepe és intézményes jellege; az etnikumok és kisebbségek
kultúrájának helyzete, a globalizáció egyes jelenségei a nemzeti kultúra viszonylatában; a
külföldi magyar irodalom és művészet jelentősége, illetve a magyar irodalom külföldi
recepciója;
b) választható szakirányok: (30–45 kredit)
- összehasonlító irodalomtörténet: az összehasonlító irodalomtudomány története,
korszakfogalmak az összehasonlító irodalomtörténetben, regionális irodalmak
önértelmezése és kölcsönhatásai, összehasonlító műfajelmélet és -történet, a
társművészetek elmélete a komparatisztikai szemléletben, irányzatok és mozgalmak
összehasonlító vizsgálata
- műfordítás: az irodalmi nyelvek közötti közvetítés elmélete, a műfordítások
művelődésformáló szerepe, a műfordítások vizsgálatának elmélete és módszertana, a
műfordítások történetének összehasonlító irodalomtudományi vizsgálata, a magyar
irodalom külföldi közvetítése, műfordítás-elemzés és -kritika, a műfordítás gyakorlata,
írásgyakorlatok
- színháztudomány: dráma, színház és társművészeteik, rendezés, színházi látvány és
színészi játék az előadásban, drámatörténeti elemzések, színháztörténet, színház és
társadalom kölcsönhatásai, kulturális modelljei, színháztörténet-írás és színházi szakírás,
előadás-elemzés
- feminista irodalomkritika: nőiség, nemi szerepek és a modernség, francia és amerikai
feminista kritika, a feminizmus klasszikus alkotói, posztmodern szubjektivitás és nemi
identitás, magyar írónők a modernség és urbanizáció korában, kortárs magyar írónők,
művészek és a feminista kritika hazai fogadtatása, Queer elméletek és a homoszexualitás
művészi megnyilatkozásai;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex nyelvvizsga, vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga
nyelvétől eltérő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a magyar
alapképzési szak, a modern filológia képzési ág alapképzési szakjai, illetve a szabad
bölcsészet alapképzési szakok ismeretköreiből, továbbá 10 kredit összehasonlító
irodalomtudományi ismeret is szükséges.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó legfeljebb 20 kreditet irodalomtörténeti, illetve
összehasonlító irodalomtudományi vagy művelődéstudományi ismeretkörökből a
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mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két
féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint kell megszerezni.
70. SZEMIOTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: szemiotika (Semiotics)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles szemiotika szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Semiotician
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a
bölcsészettudományi képzési terület alapképzési szakjai.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe a
társadalomtudományi, az informatikai, a jogi és igazgatási, a természettudományi, és a
művészeti képzési terület alapképzési szakjai.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-45 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz, rendelhető kreditek száma: 35-55 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelet kreditérték: 20 kredit;
6.6.. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az alapvetően bölcsészettudományok
területén megszerzett interdiszciplináris ismereteik birtokában alkalmasak elméleti
kutatásokra, a kultúra és társadalomtudományok különféle területeihez kapcsolódó, illetve
tudományközi szférákban folytatott interdiszciplináris szakértői elemzések végzésére,
alkalmazott szemiotikai tevékenységek művelésére, népszerűsítésére és társadalmi
kommunikációjára, alkalmazott jelrendszerek értelmezésére, fejlesztésére. Felkészültek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a jeltudományi alapfogalmakat, elméleteket és módszereket,
- a nemzetközi és magyar szemiotika történetét,
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a hagyományos és modern kultúrákban a jelek és jelrendszerek működésének a
sajátosságait,
a szemiotikai tanulmányokba bevont tudományterületeket,
az interdiszciplináris gondolkodásra alkalmas módszereket,
a nyelvi és más szövegek szemiotikai leírásának és értelmezésének a módjait.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- szakkutatás végzésére,
- alkalmazott szemiotikai tevékenység művelésére,
- interdiszciplináris témaköröket illetően a szemiotika szempontjainak érvényesítésére,
- jeltudományi szempontú empirikus kultúravizsgálatra,
- ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére,
- a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti
ötletek felvetésére, valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő
megtervezésére és végrehajtására,
- saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek
kialakítására,
- az aktuális kutatások és tudományos munkák kritikai értelmezésére, az egyes
tudományterületek és a szemiotika történeti és elméleti kontextusba való helyezésére,
szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
- alapos értelmiségi tájékozottság és nagyfokú kreativitás alapján az elméleti ismereteknek
az alkalmazás gyakorlati problémáival való összekötésére,
- interdiszciplináris alkalmazási körök kimunkálására és teljesítésére, a szemiotika
összekapcsolására más bölcsészettudományi diszciplínákkal, szakokkal, kreatívan
hozzájárulva a gondolkodás új területeinek megnyitásához különböző interdiszciplináris
szemiotikai nézőpontok mentén,
- elméleti és alkalmazott gyakorlati ismereteiknek érvelés, bemutatás, elemzés útján történő
hatékony közvetítésére a nem szakmabeli közönség számára.
c) A mesterképzési szakon végzettek rendelkeznek a szakképzettség gyakorlásához szükséges
személyes adottságokkal és készségekkel:
- a jelelmélet és az interdiszciplináris szak keretében tanulmányozott diszciplínák művelése
iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel, az ezekhez a tudományterületekhez
tartozó ismeretek átadásának fontosságát illető minőségtudattal és sikerorientáltsággal,
- a szemiotikával és az érintett interdiszciplináris tudományterületi elemekkel kapcsolatos
problémák felismerési és kreatív kezelési képességével,
- olyan munkakörökhöz szükséges és más területekre is átvihető ismeretekkel, valamint
együttműködési készséggel, melyek megkövetelik a kezdeményezés és személyes
felelősség gyakorlását,
- saját tevékenységük kritikus értékelésének képességével, valamint értékek kialakítására és
megtartására törekvő céltudatos magatartással.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 8-12 kredit
bevezetés a szemiotikába, szemiotika-elmélet, szemiotika-történet.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25-45 kredit
nyelv, kommunikáció, szövegek; kultúraszemiotika, etnoszemiotika; a mai magyar
jelrendszerek (komparatisztikai megközelítés), alkalmazott szemiotika.
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8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 55-75 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 35-55 kredit
jeltudományi szemantika, jelentéselmélet, logika; jeltudományi szintaktika, jelrendszerek;
jeltudományi pragmatika, jelhasználat, jelzés; speciális jelrendszerek; szakmai gyakorlat
diplomamunka: 20 kredit
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1)
komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy, az alapképzési fokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvvizsga nyelvétől eltérő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a
korábbi tanulmányai szerinti esztétikai, filozófiai, történettudományi, nyelvtudományi,
irodalomtudományi, kulturális és művészeti ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 20
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket, – legfeljebb 30 kreditet – a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két
féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint kell megszerezni.
71. TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: történeti muzeológia (Historical Museology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles történeti muzeológus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Historical-Museologist
3. Képzési terület: bölcsészettudományi képzési terület
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a történelem alapképzési szak
muzeológia szakiránya.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési terület néprajz alapképzési szakja,
a szabad bölcsészet alapképzési szak művészettörténeti szakiránya, a magyar alapképzési szak
és a társadalomtudományi képzési terület informatikus könyvtáros alapképzési szakja.
4.3. A bemenethez továbbá figyelembe vehetők az orvostudományi, az agrártudományi, a
műszaki és a természettudományi terület alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakjai,
illetve e területeknek a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy
egyetemi szintű alapképzési szakjai, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
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5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-60 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz/szakirányhoz rendelhető kreditek száma: 20-35 kredit
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. Szakmai gyakorlat 5-10 kredit
6.7. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik országos, megyei, vagy kisebb szak- és más
múzeumok, gyűjtemények, kiállítóhelyek tudományos munkatársai vagy vezetői feladatainak
ellátására, továbbá szakáguk elméletének és módszertanának saját kutatásaik segítségével
történő továbbfejlesztésére alkalmasak. Megszerzett általános és szakmuzeológiai ismereteik
birtokában képesek a gyűjteménygyarapítás, nyilvántartás, megőrzés, a tudományos
feldolgozás, publikálás, illetve a bemutatás és a közművelődési hasznosítás teljes körű és
önálló végzésére, valamint ezen tevékenységek összehangolására, irányítására. A média,
illetve a kulturális igazgatás területén is alkalmazhatóak. Megfelelő ismeretekkel
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a kulturális javak megőrzésének és közönség elé tárásának megfelelő formáit,
- a muzeológia tudományterületén megjelenő új ismeretanyagot és annak alkalmazását,
- a múzeumi szakmai funkciók teljességét és ellátásuk módszertani fogásait mindhárom
(gyűjteményi, tudományos-publikációs, közönségkapcsolati) tevékenységcsoportban,
- a fenti tevékenységeket szabályozó törvényeket, rendeleteket és etikai normákat,
- a korszerű nemzetközi és hazai gyakorlatot.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az elsődleges forrásul szolgáló tárgyi kultúra anyagának feltárására, begyűjtésére,
nyilvántartásba vételére, megőrzésére, tudományos feldolgozására-elemzésére, logikai
rendszerezésére és értékelésére, hozzáférhetővé tételére,
- a különböző szakmai besorolású, országos-, hely- vagy szaktörténeti gyűjtőkörű muzeális
intézmények tevékenységének bármely területén jelentkező aktuális feladatok (feltárás,
meghatározás, hitelesítés, leltárba vétel, raktározás, megelőző állagvédelem, kiállításrendezés, más eszközökkel történő közzététel, közönségkapcsolat, stb.) ellátására.
- elmélyült és igényes, önálló értékeléseket eredményező kutatói munkára a muzeológiai
tevékenységek intézményen belüli és kívüli területein egyaránt.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- tájékozódó képesség saját múzeumi szakterülete minden részletében,
- problémafelismerő és problémamegoldó, önálló ítéletalkotó képesség a tudományos és
publikációs tevékenységben,
- rendszerező képesség a gyűjtemények feldolgozásában,
- kreativitás, eredetiség, térlátás és esztétikai érzék a kiállítás-rendezésben,
- kommunikációs és előadói képesség mind a hagyományos formák (tárlatvezetés,
előadások, múzeumi foglalkozások, vetélkedők) esetében, mind a modern eszközök
(média, film, digitális hordozók) használatakor,
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színvonalas szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség magyar és idegen nyelven
egyaránt,
hivatásuk iránti magas szintű szakmai érdeklődés, motiváltság és elkötelezettség
tudományos kutató munkájukhoz szükséges széles látókör, problémamegoldó képesség, a
korszerű múzeumi technikák alapos ismerete, használata.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 10-20 kredit
forrástan és történeti segédtudományok, intézménytörténet (a középkortól a jelenkorig), a
tárgyi emlékek, történeti földrajz
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 35-50 kredit
a) általános szakmai ismeretek: 15-20 kredit
technika-, művelődés- és kultúrtörténet (különös tekintettel az anyagi/tárgyi kultúra
magyarországi darabjainak termelésére és fogyasztói használatára).
b) szakmuzeológiai ismeretek:15-20 kredit
szakmuzeológiai anyagismeret (kerámia, textília, fémek, fa, papír stb.), termelés és használattörténeti ismeretek (munka- és használati eszközök, lakáskultúra, bútorok, háztartási
eszközök, a mindennapi élet tartozékai ruházkodástól a szokásrendben használt tárgyakig,
szerszám és pénzhasználat stb.), korabeli ábrázolások, képi anyagok ismerete, hangsúlyosan
az újkori emlékanyagban tömegesen megmaradt fotó- illetve fotózás-történetre (fényképek,
sokszorosított dokumentumok), szakmuzeológiai forrásismeret (hangzó és más technikai
források stb.).
c) kiállítás-menedzsment ismeretek: 5-10 kredit
a kiállítás-rendezés elmélete, módszertana, a kiállítás-menedzsment alapismeretei, gyakorlati
kiállítás-rendezés.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 40-55 kredit
Differenciált szakmai ismeretek: 20-35 kredit
választható ismeretek:
- múzeumi közművelődés, múzeumpedagógia, közönségkapcsolatok („látogatóbarát
múzeum‖, a múzeumi ismeretközlés lehetőségei, múzeumi menedzsment és marketing
ismeretek, múzeum pszichológia), múzeum és számítógép témakörökből 10-15 kredit
- örökségvédelem és múzeumügy története Európában és Magyarországon, a mai
magyarországi vonatkozó jogszabályok
- 5-10 kredit
diplomamunka: 20 kredit
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat két, egyenként 180 órás múzeumi szakmai gyakorlat elvégzéséből áll,
melyre a szakmuzeológiai stúdiumok minimumának elvégzése után kerül sor helytörténeti
gyűjteményben, illetve országos (történeti) múzeumban.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a
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korábbi tanulmányai szerint forrástani, magyar művelődés és kultúrtörténeti, iparművészeti,
technikatörténeti és általános muzeológiai ismeretkörökben.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 20
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket, legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
72. KULTURÁLIS MEDIÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: kulturális mediáció (Cultural Mediation)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles kulturális mediátor
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Culture Mediator
3. Képzési terület: bölcsészettudományi képzési terület
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az andragógia alapképzési szak,
továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű népművelő,
művelődésszervező, népművelő-könyvtáros, valamint egyetemi szintű népművelő,
közművelődési előadó, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, művelődésszervező
diplomát kiadó szakok.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szak a bölcsészettudományi képzési területen a pedagógia, a pszichológia;
a gazdaságtudományok képzési területen az emberi erőforrások; a társadalomtudományi
képzési területen a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális
antropológia alapképzési szakok; valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai szintű személyügyi szervező, a tanító, a tanár, az egyetemi szintű humán
szervező szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok,
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: legalább 16-24 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 32-48 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 32-48 kredit
6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 35%.
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nevelés- és kultúratudományi,
pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális
társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent
igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi
csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek alkalmasak a
különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben a kulturális igények alapján a
művelődési lehetőségek fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési
és ellenőrzési feladatainak ellátására. Megfelelő ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a kultúraközvetítés komplex folyamataira ható tudományos diszciplínák
(kultúratudomány, nevelés- és művelődéstudomány, pszichológia, társadalomelmélet)
meghatározó elméleti irányzatait és azok összefüggéseit,
- a kultúra és a civilizáció fogalmak jelentésének fejlődéstörténetét, egymáshoz való
viszonyukat,
- a magyar és az európai kultúra folyamatainak és jelenségeinek lényeges értékeit,
- a magyar kultúra nemzetközi környezetben való képviseletének módjait,
- a kultúraközvetítés elméletét és gyakorlatát,
- a kultúraközvetítés állami, piaci és nonprofit intézményeit és szervezeteit,
- a változó társadalmi, gazdasági, kulturális környezet rendszerezési, elemzési technikáit,
- a szervezés és irányítás elméleti alapjait és technikáit,
- a kulturális intézmények, hazai és nemzetközi kultúraközvetítő hálózatok, kutatócsoportok
és projektek tervezési, vezetési, menedzselési ismereteit,
- a kultúra gazdaságtanát,
- a globális emberi jogokat és a kisebbségi jogokat tartalmazó joganyag lényegi
összefüggéseit,
- mind a tudományos nyilvánosságban, mind a kultúraterjesztésben megkívánt magas
igényű írásos és szóbeli kommunikáció technikáit, magyar és egy idegen nyelven,
- az info-kommunikációs technológiák használatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a változó társadalmi, gazdasági, kulturális környezet rendszerezett, alkotó megértésére, az
új információk, problémák és jelenségek kritikus feldolgozására, a szociokulturális
társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, felismerésére, a felmerülő
igények megjelenítésére, a látens és manifeszt igényekhez igazodó innovatív kulturális
mediációs folyamatok tervezésére, s élményt nyújtó tapasztalatok szakszerű facilitálására,
- a magyar kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés (állami, piaci és
nonprofit) intézményeit és szervezeteit, a tradíció és a fejlődés dialektikájában
működtetni, fejleszteni, értékelni,
- nemzetközi környezetben a magyar kultúra képviseletére,
- saját hipotézisen alapuló, önálló kulturális jellegű kutatások tervezésére és
megvalósítására, az eredmények tudományos igényű írásos és szóbeli prezentálására, más
kutatások eredményeinek kritikai reflexív elemzésére,
- kulturális szakértői feladatok ellátására, a kulturális örökség menedzselésére, a szellemi és
tárgyi kulturális örökség helyi közösségek általi elismerési, gondozási folyamatainak
támogatására,
- a különféle társadalmi csoportok és intézmények közötti szakszerű mediálásra,
szervezetépítésre, fejlesztésére, menedzselésére, a nemzetközi kulturális kapcsolatok
élénkítésére,

615

-

-

-

a kultúraterjesztés és a közművelődés területén stratégiák kidolgozására, különböző szintű
társadalmi, politikai, gazdasági, és kulturális igazgatási döntések előkészítésére, azok
szakmai és nem szakmai közönség számára történő kommunikálására,
a hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezések támogatására, kisebbségi
esélyegyenlőségi, érdekartikulációs, érdekérvényesítési és érdekvédelmi folyamatok
felépítésére.
a különböző professziók és szektorok képviselőivel együttesen dolgozva közreműködni
helyi, regionális, nemzeti és globális szintű társadalomfejlesztési programokban,
kulturális-kreatív kompetenciák transzferhatásainak felerősítésében.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek
- kreativitás, problémamegoldó- és reflexiós képesség,
- kooperáció, konfliktustűrés és konfliktuskezelés képessége, önismeret, empátia,
- a szakmai énkép megkonstruálása, s a kulturális mediátor professzió értékeihez való
hűség, elkötelezettség, etikai felelősségvállalás
- az új feladatok megoldására inspiráló kezdeményező készség, személyes
felelősségvállalás, pozitív beállítódás, küzdeni tudás, érzelmi intelligencia,
- a kulturális menedzsment és a mediálás sajátosságaiból adódó összetett és előre ki nem
számítható helyzetekben a változás- és a válságkezelés, a döntéshozás, a dialógusteremtés,
a kultúraközi kommunikáció képessége,
- nyitottság más kulturális világok iránt, a kulturális különbözőség értékelése
- a tudásmenedzsment, a tudásforrás feltárásának, az ismeretek és tapasztalatok önreflektív
elemzésének képessége,
- a korrekció és adaptáció, a rendszerképzés, az optimalizáció, a konvertálás, a
következtetés, az integráció és a hipotézisalkotás képessége,
- a permanens innováció képessége (kreativitás, originalitás, flexibilitás, fluency), a
hatékony vezetés, team-munka és az önfejlesztés képességével.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: legalább 16-24 kredit
kulturális mediáció interdiszciplináris (a filozófiai, antropológiai, társadalomelméleti,
kultúraelméleti, pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, szociálpszichológiai, etikai, továbbá
közgazdaságtani, politológiai és jogi) alapozó ismeretei, valamint bevezetés a kultúrakutatás
empirikus gyakorlatába.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 32-48 kredit
a fenntartható fejlődés, a környezetkultúra és életminőség értelmezési kerete (4-6 kredit); a
tudományos, technológiai és infokommunikációs kultúraközvetítés (5-8 kredit); a kulturális
örökség interpretációja (6-8 kredit); a társadalmi tér különböző szintjein (lokális, regionális,
nemzeti, globális) történő kulturális feltételrendszer – kulturális ellátás tervezése, kulturális
fejlesztés (5-8 kredit); a modern és kortárs művészeti kultúra, a művészeti mediáció (5-8
kredit); a kulturális mediáció módszertana (7-10 kredit).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 42-58 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 32-48 kredit
A későmodern társadalmak kulturális kihívásai (4-8 kredit), az európai és nemzetközi
dimenziók a kulturális mediációban (5-8 kredit), a kulturális szervezetek és interkulturális
projektek menedzsmentje (6-8 kredit), a mediátori kompetenciák fejlesztése (8-10 kredit), a
kulturális mediáció célcsoportjai (5-8 kredit), a kultúrakutatás elmélete, empirikus módszerei
(4-6 kredit);
diplomamunka: 10 kredit.
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9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, és egy további idegen nyelvből államilag
elismert, alapfokú (B1) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit az alábbi
ismeretekből:
- bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai,
filozófiai, etikai ismeretek;
- kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés;
- társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, antropológia, politológia;
- gazdasági és jogi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 15
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó legfeljebb 15 kreditet a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.
73. NYELVTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: nyelvtudomány (Linguistics)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles nyelvész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Linguist
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a magyar alapképzési szak, továbbá
az anglisztika, a germanisztika, romanisztika, romológia, a szlavisztika, az ókori nyelvek és
kultúrák, a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szakok.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 18-22 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-50 kredit
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6.4. A szabadon választható ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint: legalább 65%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti és
kutatásmódszertani ismereteik birtokában képesek a társadalmi nyelvhasználatban megjelenő
nyelvváltozási folyamatok, valamint az új nyelvhasználati igények kezelésében történő
sikeres közreműködésre; a hazai és nemzetközi nyelvtudományi kutatás, oktatás és
szolgáltatás kapcsolatrendszerében zajló információátviteli folyamatokban való
közreműködésre; a nyelvészet témakörére vonatkozó ismeretek magas szintű továbbadására
és nyelvészeti kutatások végzésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik
doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a nyelvészeti kutatások nemzetközi eredményeit és sztenderdjeit,
- a különféle nyelvészeti elméletek irányzatait és modelljeit,
- a nyelvre vonatkozó empirikus adatok feldolgozásának, analízisének, értelmezésének
lehetőségeit,
- a nyelv és a nyelvhasználat változási folyamatainak elveit és vizsgálati módszereit,
- a nyelv és a gondolkodás/megismerés, illetve a nyelv/nyelvhasználat társadalmi
kapcsolatának szerteágazó kérdéseit,
- a személyes, intézményi (társadalmi) és kultúrák közötti kommunikáció sajátosságait,
- a nyelvészeti kutatások módszertanát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- diakrón és szinkrón, illetve alap és alkalmazott nyelvészeti kutatások és elemzések
végzésére,
- a magyar nyelv történetének, rendszerének, változási folyamatainak, általános nyelvészeti
kérdéseknek különböző nyelvelméletek kereteiben történő leírására,
- levéltári, múzeumi, önkormányzati, közszolgálati, civil szférában stb. nyelvvel,
nyelvhasználattal kapcsolatos feladatok (kiadványszerkesztő, szöveggondozó, korrektor,
levelező) ellátására, nyelvfejlesztési munkálatok végzésére, irányítására egyéni és
intézményes szinten,
- nyelvi tervezésre mind az anyanyelv, mind az idegen nyelv (nemzetiségi, környezeti,
regionális) vonatkozásában,
- a nyelvi szocializáció sokoldalú és sokirányú segítésére,
- nyelvészeti szakértői feladatok ellátására,
- kiadók, főhatóságok, igazgatási rendszer (pl. törvényalkotás) nyelvészeti feladatainak
megoldására,
- a szakterület problémáinak és eredményeinek a szélesebb közönséggel történő
megismertetésére,
- nyelvészeti kutatási módszerek megfelelő alkalmazására,
- a szakterület tudományos életébe való bekapcsolódásra (konferenciai részvétel,
publikációs tevékenység) nyelvészeti ismereteik tudományos fórumokon való
megjelenítésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a szakterület iránti magas fokú érdeklődés, elkötelezettség és motiváció,
- problémafelismerő és -megoldó gondolkodás,
- kreativitás, önállóság, intuíció és módszeresség,
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absztrakció és információfeldolgozási képesség,
igény az elmélyült és minőségi munkára,
kritikai szemlélet,
a szakmai továbbképzéshez való pozitív hozzáállás,
rugalmasság és jó kommunikációs készség magyar és idegen nyelven.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz
szükséges alapozó ismeretkörök: 18–22 kredit
nyelvészeti filológia, a tudományos kutatás és közlés (a kutatásmódszertan alapjai), a
nyelvtudomány rendszere, a nyelvtudomány története
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 28-32 kredit
nyelvelméletek, a nyelvrokonság kutatása, történeti nyelvészet, fonológia, leíró nyelvészet
korszerű eredményei, nyelvi korpuszok és nyelvi adatbázisok, nyelvváltozatok
(szociolingvisztika, dialektológia), nyelv és kultúra, nyelv és elme (kognitív nyelvészet,
pszicholingvisztika, neurolingvisztika)
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 60-80 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 40–50 kredit
nyelvi rendszerek, nyelvi változások, magyar és finnugor (uráli) nyelvtörténeti és etimológiai
kutatások, grammatikai elemzések, nyelvi kontaktusjelenségek,
beszédtudományok, szemantika, pragmatika, kommunikáció, funkcionális nyelvészet,
stilisztika és retorika, szövegnyelvészet,
nyelvi adatbázisok, számítógépes nyelvészet (gyakorlati tárgyként), nyelvi tervezés,
nyelvpolitika, nyelvi jogok, lexikográfia, lexikológia, terminológia, terminográfia,
névtudományi ismeretek;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex vagy egy, az
alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 30 kredit
nyelvtudományi alapozó, fonetikai, fonológiai, szintaxis, jelentéstani és pragmatikai,
morfológiai és lexikológiai, valamint alkalmazott nyelvészet ismeretekből.
Továbbá egy államilag elismert általános középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga.
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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74. LATIN-AMERIKA TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: Latin-Amerika tanulmányok (Latin American
Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles Latin-Amerika tanulmányok szakos bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Latin American Studies
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a történelem, a romanisztika, a
szabad bölcsészet, a nemzetközi tanulmányok, és a politológia alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők elsősorban
figyelembe a magyar, a néprajz, az anglisztika, a kommunikáció és médiatudomány, a
kulturális antropológia, a szociológia, a társadalmi tanulmányok, a biztonság- és
védelempolitikai, az alkalmazott közgazdaságtan, a nemzetközi gazdálkodás, és a turizmusvendéglátás alapképzési szakok, továbbá a jogász egységes, osztatlan mesterképzési szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit
6.1. Az elméleti alapozó ismeretkörökhöz rendelhető kreditek száma: 25-30 kredit
6.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretköreihez rendelhető kreditek száma: 35-45 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyag kötelezően választható ismeretköreihez rendelhető kreditek
száma: 25-30 kredit
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett térségspecifikus
bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a magyar
diplomáciai szolgálatban vagy az Európai Unió olyan közösségi intézményeiben való
munkavégzésre, melyek tevékenységi köre kapcsolatos Latin-Amerikával. A végzettek a latinamerikai térség ismerőiként alkalmasak külpolitikai elemzői, újságírói, külföldi tudósítói
feladatok ellátására. Megfelelő nyelvi ismereteik birtokában a gazdasági élet, az állami és a
non-profit szféra, valamint a kultúra területén olyan feladatokat látnak el, amelyek erősítik és
sokoldalúbbá teszik Magyarország kapcsolatait az Európán kívüli régióval. Felkészültségük
alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a latin-amerikai társadalom és történelem alapvető mozgásirányait és fejlődési tendenciáit,
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a Latin-Amerikában ható szellemi, művészeti áramlatokat,
a Latin-Amerikában beszélt nyelvek meghatározó jellemzőit,
a térség etnikai-vallási sajátosságait, demográfiai-migrációs folyamatait,
a szubkontinensen belüli és a térségen túlmutató nemzetközi konfliktusok természetét,
az itt jellemző modernizációs modelleket, fejlesztési stratégiákat,
a fenntartható fejlődés ökológiai-társadalmi problémakörét,
a térség helyzetét a globálissá vált világgazdasági, társadalmi, kulturális folyamatokban,
térség nemzetközi kapcsolatainak történeti, politikai, kulturális vonatkozásait és elméleti
alapvetéseit,
Európa és a latin-amerikai térség történelmi viszonyának és jelenlegi kapcsolatainak
kérdéskörét (különös tekintettel a magyar – latin-amerikai kapcsolatokra),
a térség humán tudományos kutatásának történetét és módszertanát,
a tudományos kommunikáció formáit, csatornáit.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a szubkontinenst érintő alapvető társadalmi, politikai, kulturális jelenségek, történelmi
összefüggések törvény- és szabályszerűségeinek megértésére, elemzésére
- a latin-amerikai térség és ezzel együtt a globálissá vált világ komplex folyamatainak
megértésére, adatok elemzésére,
- Latin-Amerika tárgyú elemzések eredményeinek bemutatására, és azok kommunikálására
szakértők és nem szakértők felé, idegen nyelven is,
- a releváns szakirodalom és források feldolgozására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- magas szintű szakmai motiváltság és elkötelezettség a térség vonatkozásában,
- fejlett elemzői képesség,
- kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás,
- a fogalmi gondolkodás és az absztrakció képessége,
- jó kommunikációs készség magyar és idegen nyelven,
- kritikai attitűd.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 25-30 kredit
történettudományi,
irodalomtudományi,
művelődéstudományi
és
kulturális
antropológiai/néprajzi ismeretek
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 35-45 kredit
térségspecifikus földrajzi ismeretek; a függetlenné válás folyamata, annak európai előzményei
és szellemi előkészületei; a fiatal államok társadalomszerkezete, etnikai és szociális
problémák; a szubkontinensen belüli fegyveres konfliktusok; nagyhatalmak jelenléte,
befolyása Latin-Amerikában; a térség gazdasági és politikai integrációjának tradíciói, új
formái; a nemzettudat formálódása, sokszínű és sokszintű identitás; változatok
identitásépítésre a szubkontinensen; szellemi és politikai áramlatok Latin-Amerikában,
különös tekintettel a modernizmusra és a populizmusra; spanyol/portugál nyelvű irodalom
Latin-Amerikában; a portugál és a spanyol nyelv sajátosságai Latin-Amerikában; magyarok
Latin-Amerikában.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-50 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 25-30 kredit
a prekolumbián időszak társadalmai, művészeti emlékei; a karibi kultúra kérdései;
felzárkózási teóriák és politikai kísérletek Latin-Amerikában; Latin-Amerika a magyar

621

diplomácia tükrében, Magyarország a latin-amerikai diplomaták szemével; latin-amerikai
filmművészet; fordítói ismeretek; az etnikai sokszínűség néprajzi, kulturális antropológiai
vetületei;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől
eltérő – portugál, spanyol, angol, francia, német vagy olasz – nyelvből. államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterszakot választó valamennyi hallgatónak a spanyolul/portugálul tartandó órák
követéséhez már tanulmányaik megkezdésekor középszintű spanyol, portugál vagy francia
nyelvismerettel kell rendelkeznie.
A 4.2 és 4.3 pontban felsorolt szakokról érkező hallgatóknak a kredit megállapítás alapjául
szolgáló ismeretek – a felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetésekor elismerhető
legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint a nemzetközi tanulmányok, a
politológia, a romanisztika, és az új- és jelenkori történelem elméleti és gyakorlati
ismeretköreiben. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben
legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
75. DIGITÁLIS BÖLCSÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: digitális bölcsészet (Digital Humanities)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles digitális bölcsész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Digital Humanities
3. Képzési terület: bölcsészettudományi képzési terület
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány képzési
területen a magyar, a történelem, a néprajz, az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, a
romológia, a szlavisztika, az ókori nyelvek és kultúrák, a keleti nyelvek és kultúrák, valamint
a szabad bölcsészet alapképzési szakok, továbbá a társadalomtudomány képzési terület
társadalomismeret képzési ág alapképzési szakjai.
4.2. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok a bölcsészet-, valamint társadalomtudományi alap- vagy
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
bölcsészet-, valamint társadalomtudományi főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket
a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

622

5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-15 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 26-30 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-55 kredit
6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett bölcsészettudományi ismereteik,
nyitott, interdiszciplináris szemléletük, valamint hivatástudatuk birtokában képesek a
bölcsészeti tartalmak modern technikai eszközökkel történő megjelenítésével kapcsolatos
feladatok ellátására. A végzettek alkalmasak széleskörű, integrált elméleti tudásuk,
tudományos ismereteik és az interdiszciplináris módszertan modern, innovatív alkalmazására,
valamint információfeldolgozásra a rendelkezésre álló digitális erőforrások hatékony
kiaknázásával. Megfelelő ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a számítástechnika, a matematika, a logika és a megismeréstudományok alapjait,
- az információtechnológia, az információfeldolgozás és az alkalmazott statisztika alapjait,
- az egyes bölcsész- és társadalomtudományi ismereteket feltételező digitális rendszerek
létrehozásának és működtetésének elméletét és gyakorlatát,
- a kutatásmódszertant alapjait.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- egyes speciális bölcsészettudományos területeken folyó kutatások empirikus adatai
feldolgozására, elemzésére;
- szakmai konzultáció mellett egy részterületen önálló kutatásra; publikációra,
ismeretterjesztő és tudományos írásművek létrehozására; a szaktudomány eredményeinek
és problémáinak prezentálására a szélesebb közönség számára,
- kulturális és tudományos értékű kiadványok digitális létrehozására, szerkesztésére,
fejlesztésére, virtuális múzeumok, virtuális valóságra támaszkodó térképek, elektronikus
könyvtárak és ehhez hasonló típusú adatbázisok megalkotására, föltöltésére és
karbantartására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek
- kreativitás,
- problémafelismerő és -megoldó képesség,
- elemző és szintetizáló képesség,
- elkötelezettség a fenntarthatóság elve mellett,
- jó kommunikációs és együttműködési képesség,
- szakmai felelősségtudat és tolerancia,
- szakmai továbbképzés iránti igény,
- vezetői készségek.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: legalább 10-15 kredit
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számítástechnikai alapismeretek, matematikai alapismeretek, az információfeldolgozás
elméleti alapjai.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 26-30 kredit
megismeréstudományi alapismeretek, logika, az információtechnológia alapjai,
kutatásmódszertan, adatbázisok, adatelemzés.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 65-75 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 45-55 kredit
digitális kultúra szakirányon: terek és idők, művelődés, irodalom, sajtó, digitális
forrásvédelem, vizualitás és kulturális terek, elektronikus szövegtárak és levéltárak,
kutatásmódszertan, művészetek és informatika, későmodern multimedialitás, modellezés,
kutatási gyakorlat;
számítógépes nyelvészet szakirányon: az adatelemzés irodalmi és nyelvészeti szempontjai,
kutatásmódszertan, a formális nyelvleírás szintjei, a statisztika, mint nyelvészeti
segédtudomány, elektronikus publikáció, a nyelvtechnológia alapjai, kutatási gyakorlat;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges angol,
német vagy francia nyelvből.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele jártasság az alapvető informatikai rendszerek
gyakorlati alkalmazásában és középszintű angol nyelvtudás.
A 4.2. pontban meghatározott szakokon a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek –
felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 10
kredit filozófiatörténet, esztétika, társadalomismeret, könyvtárismeret és kommunikáció
ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvételnek nem feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben
előtanulmányokkal rendelkezzen a hallgató. A hiányzó, legfeljebb 10 kreditet a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.
76. KÖZÉP-EURÓPA TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: Közép-Európa tanulmányok (Central European
Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
– szakképzettség: okleveles közép-Európa tanulmányok szakos bölcsész
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Central European Studies Expert
3. Képzési terület: bölcsészettudományi képzési terület
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány képzési
területen a magyar, a történelem, a néprajz, a szlavisztika, a romológia, valamint a szabad
bölcsészet alapképzési szakok, valamint a germanisztika alapképzési szak német, nemzetiségi
német, a romanisztika alapképzési szak román, olasz szakirányai, továbbá a
társadalomtudomány képzési terület társadalmi tanulmányok és szociológia alapképzési
szakjai.
4.2. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 18-22 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 28-32 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 42-46 kredit
6.4. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett térspecifikus ismereteik
birtokában képesek a közép-európai térséghez kapcsolódó külpolitikai, gazdasági elemzői,
kutatói, képviseleti, kultúrák közötti közvetői, kultúrdiplomáciai és szervezői feladatok
ellátására a tudományos életben, a sajtóban, a diplomácia területén, a vállalati munkában,
kisebbségi szervezetekben és különböző kulturális közösségekben. Megfelelő ismeretekkel
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
 Közép-Európa helyét az európai történelemben, a régió és a nagyhatalmak viszonyának
változásait,
 a régiót összekötő és elválasztó szálakat, a térség sajátosságait, fejlődésbeli különbségeit,
ezek miértjeit,
 Közép-Európát, mint kulturális régiót, a történelem, az irodalom, a képzőművészet,
néprajz, zene, film, a nyelv, gazdaság, társadalom, politika, kultúra összefüggéseit és
jellemzőit,
 a térséget ért kulturális, művészeti, nyelvi, történeti, politikai, gazdasági, társadalmi
hatásokat,
 a nemzetiségi kérdés szerepét, jelentőségét, a nemzettéválás sajátosságait, sikereit,
kudarcait, a multikulturalizmus közép-európai jelenségeit,
 a térségre vonatkozó kutatások módszertanát,
 a régióval foglalkozó részdiszciplínákat,
 a modern kommunikáció eszközeinek használatát és az elektronikus adatkezelést,
adatátvitelt,
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a térség legalább egy nyelvét államilag elismert alapfokú (B1) nyelvvizsga szintjének
megfelelő szinten.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
 a régió tudományos életébe való bekapcsolódásra, ismeretek, kutatási eredmények
tudományos fórumokon, magyarul és idegen nyelven való megjelenítésére,
megvitatására, az álláspontjuk megvédésére,
 a térségre vonatkozó magas szintű ismeretterjesztésre,
 a hazai és a külföldi felsőoktatásban kutatómunkára (egyetemi kutatócsoportban),
 mindazon feladatok ellátására, amelyek szolgáltató és termelő vállalatoknál régió
specifikus elméleti és gyakorlati ismereteket követelnek,
 a térséggel kapcsolatos elemzői feladatok ellátására
 a térségben kisebbségi, nemzetiségi kérdésekkel kapcsolatos ismereteket igénylő
feladatok ellátására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek
 a régió iránti érdeklődés, elkötelezettség,
 önálló, problémamegoldó gondolkodás, kreativitás,
 kritikai szemlélet, vitakészség,
 értékközpontúság, a minőség iránti érzékenység, igény a minőségi munkára,
 jó kommunikációs készség magyar és idegen nyelven,
 kutatói attitűd, fogalmi gondolkodás, absztrakciós képesség,
 a rendszeres tanulás iránti igény
 a megújulás képessége, az új ismeretek befogadása, feldolgozása
 széles műveltség, kulturális érzékenység,
 interkulturális nyitottság, tolerancia,
 a kulturális örökség védelme, megbecsülése,
 kezdeményező-, és együttműködési készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: legalább 18-22 kredit
Közép-Európa történelme, gazdasági, társadalmi, kultúrtörténeti háttere; kultúratudományi
alapozás, német, osztrák, francia, angol, orosz és szovjet Közép-Európa elméletek,
szakirodalom- és forrásismeret, kutatásmódszertan;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 28-32 kredit
Közép-Európa a 19-21. században: történelem, irodalom, művészetek, filozófia, néprajz,
nyelvészeti ismeretek, jelenkori gazdaság, politika, társadalom, nemzetiségek,
kisebbségek, szakirodalom- és forrásismeret, kutatásmódszertan;
idegen nyelvi ismeret a régió valamely nyelvéből.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 62-66 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 42-46 kredit
kultúratudományi ismeretek: a térség irodalma, kulturális kánonai, ezek intézményei, a
régió művészete, filozófiája, a sajtó és a kultúra viszonya, a közép-európai narratíva
eltérései a nyugati és a keleti narratívától, szakirodalom- és forrásismeret,
kutatásmódszertan;

626

kisebbségi tanulmányok: a közép-európai térség etnikai kérdéseinek múltja és jelene, a
kisebbségi jogrendszer története és a kisebbségi jogalkotás az egyes államokban, a
nemzetközi jogi és európai szabályozás, az állami, oktatási és kulturális
intézményrendszer, a nyelvi együttélés és a kétnyelvűség, a kisebbségi sajtó,
identitáselméletek és a nemzeti(ségi) identitások, szakirodalom- és forrásismeret,
kutatásmódszertan;
Közép-Európa gazdaságtana: gazdaságelmélet, gazdaságtörténet, integráció és
dezintegráció a 19-21. sz-ban, az agrártérség és az iparosítási kísérletek, jelenlegi vállalati
szerkezet, ipar, bankszféra, agrárszektor, a régió befektetési és pénzügyi lehetőségei, a
társadalomszerkezet, szakirodalom- és forrásismeret, kutatásmódszertan;
diplomácia: a térség nemzetközi kapcsolatrendszerének története, a soknemzetiségű
Habsburg Birodalom külpolitikája, a kisállami korszak a két világháború között, a szovjet
korszak és a felbomlásának hatásai a régióra, közép-Európa és az Európai Unió, a
diplomáciához kapcsolódó tudományágak, a kultúra szerepe a diplomáciában,
szakirodalom- és forrásismeret, kutatásmódszertan;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegen nyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges
angol, vagy német nyelvből.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél angol vagy
német nyelvből.
A 4.2. pontban meghatározott szakok esetében a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a
hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a filozófiatörténet,
esztétika, gazdaság- és társadalomismeret, nemzetközi tanulmányok, politológia, romológia,
kommunikáció, új- és jelenkori történeti ismeretek, irodalomelmélet, nyelvészet,
germanisztika, szlavisztika ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredit
előtanulmánnyal rendelkezzen a hallgató. A hiányzó, legfeljebb 20 kreditet a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.

77. KOREANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: koreanisztika (Korean Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
627

– szakképzettség: okleveles koreanisztika szakos bölcsész
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Korean Studies
3. Képzési terület: bölcsészettudományi képzési terület
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány képzési
területen a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak koreai szakiránya.
4.2. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők
figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 1-15 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 73-92 kredit
6.3. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit
6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik koreai nyelvtudásuk, Koreai-félszigetre
vonatkozó ismereteik, valamint nyitott, interkulturális szemléletük birtokában képesek az
üzleti életben, az államigazgatásban, valamint a diplomáciában koreai nyelvi és kulturális
ismereteket igénylő feladatok ellátására. Megfelelő ismeretekkel és készségekkel
rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
– a koreanisztika alapvető ágainak, területeinek (történettudomány, irodalomtudomány,
nyelvtudomány, vallás- és filozófiatörténet, kultúra- és művészettörténet, filológia)
alapjait;
– a modern koreai nyelvet és a klasszikus írásbeliséget;
– a koreai nyelv, irodalom, történelem és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez
és magyarázatához szükséges kutatási módszereket;
– a kutatásmódszertant alapjait.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás – eredeti látás- és
gondolkodásmód birtokában történő – gyakorlati alkalmazására;
– a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatára,
– a koreanisztikában, mind interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások, a
tudományos munka és a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek
kritikus értékelésére,
– szakmai feladatok magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására,
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saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei
megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek
kialakítására,
– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a koreai nyelvvel és
kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására,
– koreai nyelven hatékony kommunikációra.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek
– motiváció, elkötelezettség a koreai nyelvet, kultúrát illetően,
– problémafelismerő és -megoldó képesség,
– együttműködési készség,
– kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás,
– fogalmi gondolkodás,
– absztrakciós képesség,
– kritikai attitűd,
– értékközpontúság.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: legalább 1-15 kredit
- filológia (paleográfia, szövegkritika-szövegkiadás), a tradicionális filológiai szövegmegközelítésre alapuló tárgyak: írástörténet, paleográfia, szövegkritika
- történeti és összehasonlító nyelvtudomány, nyelvtörténet, az adott terület lakossága,
valamint az általuk használt nyelvváltozatok.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 93-112 kredit
szakmai ismeretek: 73-92 kredit
- történeti és összehasonlító nyelvtudomány, nyelvtörténet, a koreai nyelvváltozatok
egymáshoz és a kelet-ázsiai nyelvi areához való kapcsolatai; a koreai nyelv magas szintű
ismerete, különböző bölcsész tudományterületekhez kapcsolódó szakszövegek - irodalmi
és történeti szövegek - olvasása, megértése, fordítása; a nyelvészet további területei,
különös tekintettel a kortárs elméleti nyelvészet alkalmazására;
- koreai vallások és hagyományos műveltség: a buddhizmus története, népi vallásosság,
sámánizmus; a buddhizmus, sámánizmus, a kapcsolódó kultuszok szövegalapú forrásainak
tanulmányozása, valamint a terepkutatások során gyűjtött anyagok párhuzamba állítsa;
- történettudomány, régészet-művészettörténet: a térség története a korai nomád
társadalmak korszakától napjainkig, a különböző koreai államalakulatok (Kó-Csoszon,
Kogurjó, Silla, Pekcse, Korjó, valamint Csoszon) fejlődése és egymáshoz való viszonya; a
koreai nemzet 20. századi megosztottsága: a politikai rendszereken felülemelkedő közös
nemzeti identitás; a fellelhető történeti források részletes feldolgozása, új anyagok
feltárására.
- politikatörténet: a koreai kérdés és a két koreai államalakulat sajátos belső fejlődése,
valamint a dél-koreai modernizációs modell részletes megismerése; kutatás módszertan.
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
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A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele a középfokú (B2) szintnek megfelelő koreai
nyelvtudás.
A 4.2. pontban meghatározott szakokon a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek –
felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50
kredit koreai történettudományi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi
ismeretkörökből.
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X. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET
1. SZAKEDZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: szakedző (Sports Coaching)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles szakedző (a sportág megjelölésével)
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sports Coach specialized in (Name of
Sport)
3. Képzési terület: sporttudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditek beszámításával vehető figyelembe: a testnevelő-edző alapképzési szak,
továbbá a főiskolai szintű szakedzői szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a humánkineziológia, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés
alapképzési szak rekreációszervezés szakiránya, továbbá 1993. évi LXXX. törvény szerinti
gyógytestnevelő tanár, testnevelő tanár, sportmenedzser, rekreáció, egészségtan-tanár,
humánkineziológia alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. Képzési idő: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-55 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-30 kredit
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
6.5. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja sportszakemberek képzése a csúcsteljesítmény elérésére törekvő versenysport
területére, akik a tanulmányaik során elsajátított szakmai ismeretek, képességek és készségek
birtokában képesek az élsportolóvá válás teljes folyamatának tervezésére és irányítására, a
sporttehetségek kiválasztására, a céltudatos versenyeztetésére, a hosszú távú felkészítés
sajátos technológiájának tervezésére, a tudományos igényű edzésszervezés és –tervezés
gyakorlati alkalmazására, valamint a sportági edzéselmélet továbbfejlesztésére. A végzettek
felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a sporttudományi kutatás elméletét és módszertanát, az élsport-finanszírozás kérdéseit, a
szponzorálással és a marketinggel kapcsolatos folyamatokat, a sportfejlesztési
stratégiákat,
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az élsportolók felkészítésének specifikus orvosbiológiai és pszichopedagógiai
törvényszerűségeit, a határterhelések nyomán fellépő élettani jelenségeket és
viselkedésformák típusait, illetve individuális sajátosságait,
a sportágcsoporti szakirány és a választott sportág teljesítményprofilját, a teljesítményt
döntően meghatározó összetevők rendszerét, ezek kölcsönhatását és fejleszthetőségét,
a sportbeli felkészítés meghatározó területeit, hangsúllyal a kondicionális és koordinációs
képességek fejlesztésének elméletére és módszertanára,
az edzésterhelés alakításának elméletét és gyakorlatát, a csúcsteljesítmény időzítésének
módszertanát, az informatikai lehetőségek felhasználását a korszerű edzéstervezésben,
a teljesítményfokozás megengedett és meg nem engedett módszereit, a doppingellenes
küzdelem aktuális kérdéseit,
az élsportedzés - sportági szakirányra, illetve sportágra vonatkozó - hazai és nemzetközi
szakirodalmát,
valamint a választott sportág szerinti angol vagy német szaknyelvet.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- szakmai problémák megoldására, eredeti ötletek megfogalmazására;
- szakmai feladatok magas szintű megtervezésére és végrehajtására;
- az edzés folyamatának direkt és indirekt irányítására;
- pozitív szemléletmód, cselekvéskultúra kialakítására;
- önálló edzőtevékenység végzésére, élsportolók felkészítésének és versenyeztetésének
szakmai vezetésére;
- sportolók felkészítését segítő munkacsoport irányítására;
- vezetői feladatok ellátására, az utánpótlás korcsoportokat felkészítő edzők szakmai
felügyeletére;
- szövetségi kapitányi feladatok ellátására, az adott sportági szövetség szakmai munkájának
irányítására;
- hosszú, közép- és rövid távú célok meghatározására, illetve az azokhoz rendelhető adekvát
felkészítési programok kidolgozására;
- vizsgálati eredmények értékelésére és értelmezésére, optimális fejlesztési döntések
meghozatalára;
- a sportszakma ismeretanyagának bővítésére és korszerűsítésére az elvégzett kutatási
eredmények birtokában;
- nemzetközi szövetségek bizottságaiban a szakma képviseletére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- jó kommunikációs készség;
- vezetői-szervezői képesség;
- konfliktuskezelő képesség;
- nyitottság az új befogadására;
- szuggesztivitás, motiváló képesség;
- kreativitás, rugalmasság;
- gyors információfeldolgozó képesség;
- kooperatív készség, alkalmasság az együttműködésre;
- közösségformáló képesség;
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 15-20 kredit
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tudomány- és sporttudomány-elmélet, a sporttudományi kutatás elmélete és módszertana,
hazai és nemzetközi sportadminisztráció, sportfejlesztési stratégiák, élsport-finanszírozás,
élsport az EU-ban.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 50-55 kredit
funkcionális (sport-) anatómia, a sportsérülések rehabilitációja, humángenetika,
doppingprevenció, sportbiokémia, az élsportedzés elmélete és módszertana, informatika és
edzéstervezés, sportbiomechanika, sportdietétika, terhelésélettan, sportági stratégia,
sportszaknyelv, sportpedagógia az élsportban, pszichoreguláció-mentáltréning, bánásmódpszichológia, konfliktuskezelő technikák, szakmai gyakorlat.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 25-30 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
az élsportedzés sportág-specifikus elmélete és módszertana, a laboratóriumi és pályatesztek
módszertana, a sportág elmélete és módszertana, a sportági szakirodalom elemzése,
edzésmegfigyelés és edzésvezetési gyakorlatok.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei
A harmadik félévben kéthetes, a negyedik félévben négyhetes edzésvezetés gyakorlati
követelményeinek teljesítése, amelynek kreditértéke 8-10 kredit.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: társadalomtudományi ismeretek: 10
kredit, pedagógiai és pszichológiai, valamint orvos- és egészségtudományi ismeretek: 25
kredit, sporttudományi, sportági alap- és szakismeretek ismeretek: 25 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzék a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
2. REKREÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: rekreáció (Recreation)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles rekreáció irányító
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Recreation Expert
- választható szakirányok: sportrekreáció-sportturizmus; egészségmegőrzésrehabilitáció; (Sportrecreation and Sport Tourism, Health Promotion and
Rehabilitation)
3. Képzési terület: sporttudomány
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok:
rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű rekreáció és egészségtantanár szakok.
4.2. A bementhez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető
alapképzési szakok: testnevelő-edző, humánkineziológia, sportszervező, valamint a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű sportmenedzser, a
főiskolai és egyetemi testnevelő tanár, humánkineziológia és gyógytornász szakok.
5. Képzési idő: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120;
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10 - 20 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25 - 30 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 60 - 65 kredit
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kredit érték: 10 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 25%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett természettudományi, orvos– és
egészségtudományi ismereteik birtokában képesek az egészséges emberek rekreáció célzatú
sportolásának, kulturált szabadidő eltöltésének segítésére, utazási kedvének kiszolgálására, a
különböző típusú egészségközpontú szállodai animációk, szolgáltatások munkafeladatainak
ellátására. Orvosi felügyelet irányítás mellett részt vesznek az egészségkárosodott
(kardiovaszkuláris, mozgásszervi, elhízott és túlsúlyos) emberek rehabilitációjában, melynek
során azok egészségi állapota, életminősége releváns mozgásterápiával javítható, illetve teljes
vagy részleges munkaképessége visszaállítható. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a rekreáció- rekreációs tevékenység irányító ellátásához szükséges testkulturális,
természet- és társadalomtudományi ismeretanyagot,
- minden életkorra kiterjedően az emberek szabadidős tevékenységének szervezési
lehetőségeit,
- az egészségi állapot stabilitási tartományának szélesítési módozatait,
- az életminőség javításához, rehabilitációhoz szükséges szakszerű tanácsadási formákat,
- az egészséges életmód megszervezésének fizikai, lelki és szociális lehetőségeit,
- a bennük bízó csoporttagok iránti felelősségi viszonyokat,
- a rekreáció értékeinek átszármaztatási, alkotó módon fejlesztő munkafolyamatát,
- a szakterületre vonatkozó menedzselési és vállalkozási munkafolyamatot,
- valamint a választott sportág szerinti angol vagy német szaknyelvet.
b) A mesterképzési szakon végzettek legyenek alkalmasak:
- a kultúrált szabadidő-eltöltés sportoláson alapuló megtervezésére, szervezésére, az egyes
életstílus-csoportok keretén belül,
- preventív és részben rehabilitálást célzó tevékenység végzésére,
- a vendégek fizikai állapotának megállapítására, vizsgálati eredmények alapján edzés- és
táplálkozási programok készítésére,
- a kutatási eredmények értékelésére, az eredmények gyakorlatban történő alkalmazására,
valamint kutatási tervek elkészítésére,
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sajátos eszközrendszerek felhasználásával a sportturizmus területén megjelenő igények
felmérésére, a piaci viszonyokhoz alkalmazkodó szakszerű elemzésére, tervezésére és
megvalósítására,
a test- és egészségkultúra, részben a művelődés területén végbemenő folyamatok
szakszerű elemzésére, tervezésére és irányítására, a szabadidősport sajátos
eszközrendszereinek alkalmazására,
az esetleges sportsérülésekben elsősegély nyújtására, a gyógyulási folyamatok
elősegítésére, speciális mozgásprogramok alkalmazására sérülés vagy orvosi
beavatkozások után,
a fizikai állapot meghatározására és célirányos fejlesztésének megtervezésére,
az egészségmegőrzés, az egészségi állapot javítására irányuló módszerek egyénre szabott
kidolgozására valamennyi életkorban,
tudományos alapú projektek megtervezésére, megszervezésére és lefolytatására, a kutatási
eredmények értékelésére és releváns következtetések levonására,
kutatócsoport tagjaként és egyénileg a rekreáció alkotó művelésére, valamint annak
elméleti és gyakorlati továbbfejlesztésére, a kapott eredmények közlésére,
testkulturális és egészségszemléletű programok folyamatának direkt és indirekt
irányítására,
pozitív egészségcentrikus szemléletmód, cselekvéskultúra és igény kialakítására,
önálló testkulturális tevékenység végzésére,
betegségek megelőzésére szolgáló programok tervezésére és lefolytatására,
elhízás, szenvedélybetegségek, káros életmód megelőzése érdekében tanácsadásra,
terhelésélettani vizsgálatok eredményének értelmezése, szakirányú szakképzettséggel
vizsgálat- lebonyolításra,
wellnesz-, fitnesz- és egészségorientált klubok, intézmények munkájának tervezésére és
irányítására,
hazai és nemzetközi szakmai és tudományos szervezetekben a szakterület képviseletére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- azon tulajdonságok, amelyek biztosítják a pszicho-motoros képességek szintjének
meghatározását és fejlesztését a szabadidő sport valamennyi területén, az egészség
megőrzését célzó tevékenységet folytató valamennyi szakirányú intézményben: nyitottság,
döntéshozatali képesség, felelősségvállalás, vezető-szervező készség, közösségformáló
képesség,
- azon adottságok és készségek, amelyek birtokában oktathatják a rekreáció–rekreációs
tevékenység irányítás speciális – tanári képesítést nem előíró – tantárgyait felsőfokú
oktatási intézményekben: tanulási készség és jó memória, információ feldolgozási
készség, igény a minőségi munkára, jó kommunikáció-, konfliktuskezelő készség,
- a tudományos kutatás végzéséhez szükséges olyan készségek, amelyek segítségével
kutatómunkát végezhetnek kutató intézetekben: problémafelismerő és megoldó képesség,
kreativitás, önállóság, manuális ügyesség,
- az egy életen át tartó tanulás és a folyamatos szakmai továbbképzés iránti igény.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
8.1. Alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó
ismeretkörök: 10 - 20 kredit
természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretek (alkalmazott élettan, alkalmazott
pszichológia, egészségtudományi és EU egészségügyi ismeretek);
társadalomtudományi ismeretek (jogi és közgazdasági ismeretek, pályázatírási ismeretek);
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közismereti alapismeretek (szakkommunikáció, alkalmazott rekreáció, menedzsment, a
rekreáció- kutatás elmélete és módszertana, matematikai statisztika).
8.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25 - 30 kredit
természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretek [terhelésélettan, dietétika,
humánbiológia, életszakaszok (gyermekkor, időskor /gerontológia/), közegészségtan,
addiktológia, kardiológia, ortopédia, belgyógyászat, fizioterápia-, természetes gyógymódok];
mozgás- és sporttudományi ismeretek (mozgástanulás- és szabályozás, biomechanika,
mozgáselemzés, méréstechnika, alkalmazott edzéselmélet és –módszertan);
társadalomtudományi ismeretek (mentálhigiéné, relaxáció, autogén- és mentáltréning,
szociálpszichológia, szabadidő-szociológia);
egyéb ismeretek: alkalmazott technológia a rekreáció-, turizmus és a szabadidős szolgáltatások
területén (a szabadidős szolgáltatások reklámozása/promóciója, üzleti rekreáció és turizmus).
8.3 Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 70-75 kredit
Differenciált szakmai ismeretek: 60-65 kredit
a) választható szakirányok: 55-60 kredit
– sportrekreáció-sportturizmus szakirány:
természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretek alkalmazott terhelésélettan,
táplálkozástan, , mozgatórendszeri sérülések mozgásterápiája, klinikai és rehabilitációs
ismeretek, balneológia, hidroterápia, sport- és egészségügyi masszázs, mozgásszervi
szűrőprogram, természetes gyógymódok, elhízás-hipertónia-diabetes mozgásterápia, kognitív és
viselkedésterápiai alapismeretek, meteorológiai ismeretek alapjai;
társadalomtudományi ismeretek egészségpszichológia, a néprajz, és a népművészet alapjai, az
építészet alapjai, építészeti stílusok, iparművészet, a képzőművészet alapjai, a művészettörténet
alapjai; Magyarország és a környező országok helyföldrajza, idegenforgalmi és turisztikai
nevezetességei, sportföldrajza; Magyarország védett területei, gyógyvizei és nemzeti parkjai,
világörökség objektumai; környezetkultúra, a turizmus általános elmélete, turizmustervezés,
termálturizmus, idegenforgalmi ismeretek, szállodai ismeretek, vendéglátási ismeretek,
gasztronómiai alapismeretek, utazási irodai ismeretek; szervezéselmélet, idegenforgalmi
közgazdaságtan, alkalmazott menedzsment és marketing, idegenforgalmi és egészségügyi
szakkommunikáció;
sporttudományi ismeretek: a sportrekreáció edzéselmélete és kutatásmódszertana, sportturizmus
kutatásmódszertana;
sportági ismeretek: választott sportág edzésrendszere és vizsgálati módszerei, szabadtéri
tevékenységek, sportok; vízi és kerékpárturizmus, sportturizmus, lovaglás-lósportok,
lovasturizmus, szellemi sportok, technikai sportok, szállodai szolgáltatásokban megjelenő
sportok, tánc;
rekreációs mozgástani ismeretek: gyógygimnasztika, gyógytorna, gyógyúszás, ergonomiai torna,
jogaelmélet és –gyakorlat;
– egészségmegőrzés–rehabilitáció szakirány:
természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretek: alkalmazott terhelésélettan,
táplálkozástan, sportsérülések mozgásterápiája, diagnosztikai és terápiás eljárások fizikai alapjai,
balneológia, hidroterápia, sport- és egészségügyi masszázs, orvosi mozgásszervi szűrőprogram,
természetes gyógymódok, betegség utáni rehabilitáció, elhízás-hipertónia-diabetes
mozgásterápia, kognitív és viselkedésterápiai alapismeretek;
társadalomtudományi
ismeretek:
egészségpszichológia,
alkalmazott
menedzsment,
egészségfejlesztés módszertana, szervezetfejlesztés, projektmenedzsment, az egészségmegőrzés
társadalmi meghatározottsága;
mozgástani ismeretek: mozgásszabályozás, pszichoreguláció, gyógygimansztika, ergonomia,
gyógytestnevelés- és gyógytorna-elmélet,;
rekreációs sportok ismeretei; szellemi rekreációs és mentálhigéne.
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b) szakmai gyakorlat: 5 kredit;
diplomamunka: 10 kredi
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat health-, fitnesz- és wellness-, valamint sportklubokban, idősek otthonában
végzett félévközi, valamint a szakiránynak megfelelő intézményekben, létesítményekben,
szolgáltatási területen kettő- négyhetes összefüggő szakmai gyakorlat.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy, bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen a
szakterületnek tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján legalább 60 megszerzett kredittel kell rendelkeznie a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből:
- társadalomtudományi ismeretek (15 kredit)
- természettudományi ismeretek ( 15 kredit)
- sporttudományi, sportági alap és szakismeretek (15 kredit);
- egészségtudományi ismeretek (10 kredit).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel
rendelkezzenek a hallgatók. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
3. SPORTMENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterszak megnevezése: sportmenedzser (Sports Management)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles sportmenedzser
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sports Manager
3. Képzési terület: sporttudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditek beszámításával vehető figyelembe: sportszervező alapképzési szak,
továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű sportmenedzser, testneveléssportszervezés.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a testnevelő-edző, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a
közszolgálati, a gazdaságelemzés, az alkalmazott közgazdaságtan, az emberi erőforrások, a
gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodási, a
turizmus-vendéglátás alapképzési szakok, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti
főiskolai szintű szakedző és rekreáció szakok.
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4.3 A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. Képzési idő: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-55 kredit;
6.3. A differenciált szakmai ismeretkez rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek min. értéke: 6 kredit;
6.5. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése a testnevelés és
sport legkülönbözőbb szervezetei számára, akik
- képesek meghatározni a sportvezetésnek a modern piacgazdaság viszonyai között betöltendő
céljait, előírni feladatait; jól eligazodnak a sportot átható társadalmi, gazdasági tényezők és
folyamatok között; képesek megkeresni, kitermelni és hatékonyan felhasználni a
testneveléshez és a sporttevékenységhez szükséges erőforrásokat; felkészültségük alapján
alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben való folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a sport- és közgazdaságtudományi ismeretek rendszerezett alapjait és törvényszerűségeit;
- a szakterületükön felmerülő új problémák, új jelenségek megoldási és kezelési módjait;
- a problémamegoldó technikákat a sport- és menedzsmenttudomány területén;
- az aktuális sporttudományi kutatásokat és vezetéstudományi munkákat, képesek azok
kritikus értékelésére, továbbfejlesztésére,
- valamint az intézmény tantervében meghatározott idegen szaknyelvet.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- önálló tevékenység végzésére és eredeti ötletek megfogalmazására a felvetődő speciális
problémák megoldása érdekében;
- magas szinten megtervezni és végrehajtani specifikus szakmai feladatokat;
- sportmenedzseri szakterületük alkotó művelésére, a vezetés-szervezés elméletének és
gyakorlatának továbbfejlesztésére, eredményeik közlésére;
- a sporttudomány és a menedzsment korszerű elméleti és módszertani ismereteinek
felhasználásával a testkultúra/sport területén végbemenő folyamatok szakszerű
elemzésére, tervezésére és irányítására a testnevelés és a sport sajátos eszközrendszerének
alkalmazásával;
- különböző típusú testkulturális/sport/rekreációs/turisztikai szervezetek alakítására és
működtetésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a sportmenedzseri munkakör betöltéséhez szükséges azon tulajdonságok, amelyek
biztosítják a sportvezetés és szervezés magas szintjét és hatékonyságát az irányító, illetve
végrehajtó sportszervezetekben éppúgy, mint a piac bármely más területén;
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a permanens tanulás és továbbképzés igénye, amely a vezetői munka folyamatos
megújulását eredményezi;
magas szintű szakmaspecifikus ismeretek, amelyek a sajátos feladatok megoldását és
innovatív továbbfejlesztését szolgálják.

8. A mesterfokozat és szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 30-35 kredit
- alapozó ismeretek: a testnevelés és sport elmélete, kvantitatív módszerek, sport- és
társadalomtudományok, vállalat-gazdaságtan;
- szakmai alapozó ismeretek: a sport üzleti kérdései, humán erőforrás menedzsment,
marketingmenedzsment, sportágak gazdaságtana, sporttörténet, vezetés-szervezés.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 50-55 kredit
a sport kereskedelmi joga, a sport status joga, diplomácia-sportdiplomácia, döntéselmélet,
egyéni
és
csapatmenedzselés,
eseménymenedzsment,
kutatásmódszertan,
létesítménymenedzsment,
sportmédia,
sportmarketing,
sportpénzügyek,
stratégiai
menedzsment.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 25-35 kredit
a) differenciált szakmai ismeretek: 15-25 kredit
a sport belső és nemzetközi joga, sport és turizmus, sportpedagógia, sportpszichológia,
sportüzleti esettanulmányok.
b) választható további szakmai ismeretek:
a szabadidősport üzleti kérdései, politológia, projektmenedzsment, sportadminisztráció,
sportszervezetek
szociológiája,
szolgáltatásés
minőségmenedzsment,
üzleti
teljesítménymérés és – menedzsment;
diplomamunka: 10 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1)
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási
törvényben meghatározott - összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie az
alábbi ismeretkörökben:
- társadalomtudományi ismeretek: 10 kredit,
- gazdálkodástudományi ismeretek: 25 kredit,
- sporttudományi ismeretek: 25 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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4. HUMÁNKINEZIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: humánkineziológia (Human Kinesiology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles humánkineziológus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Human Kinesiologist
- választható szakirányok: terhelésélettan, preventív és rehabilitációs mozgástan,
geronto-kineziológia (Exercise Physiology, Preventive and Rehabilitation
Kinesiology, Geronto-kinesiology)
3. Képzési terület: sporttudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a humánkineziológia, az ápolás és
betegellátás gyógytornász szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX
törvény szerinti főiskolai szintű gyógytornász szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a testnevelő-edző, a biológia, a rekreációszervezés és
egészségfejlesztés, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
főiskolai szintű a dietetikus, sportmenedzser, továbbá a főiskolai és egyetemi szintű
testnevelő tanár, egészségtan-tanár, illetve egyetemi szintű gyógytestnevelő tanár alapképzési
szakok.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-30 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit;
6.4. A szabadon választható ismeretekhez rendelhető kreditek minimális száma: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint legalább 40 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan humánkineziológusok képzése, akik a sport- és mozgástudományi,
valamint egészségtudományi ismeretekre épülően széles társadalmi alapon (önkormányzatok),
az egészségügyhöz kapcsolódóan (megelőző egészségtudomány és rehabilitáció), valamint az
üzleti életben (egészségturizmus, magas szintű wellness-szolgáltatás, egészségbiztosítás,
mozgásegészségügyi ipar) képesek ellátni feladatukat az orvostársadalommal és az
egészségügyi végzettségű szakemberekkel partnerként együttműködve. Az egészségügyi
szakmákkal munkamegosztásban képesek mozgásterápiával és a kiegészítő táplálkozásterápiával az egészséget veszélyeztető és bármely életkorban fellépő kockázati tényezők
mérséklésére. Olyan szakemberek képzése, akik képesek a fizikai állapot és teljesítmény
korszerű vizsgálóeszközökkel és -módszerekkel történő megállapítására, illetve korszerű
eszközök használatával az egészség fenntartására és helyreállításában való közreműködésben,
valamint mozgásterápiai rehabilitációt célzó teamek munkájában részt venni a kineziológia
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eszközeit és módszereit alkalmazva. A végzettek felkészültségük alapján alkalmasak
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a sport- és mozgástudomány, valamint az egészségtudomány alapvető ismereteit, továbbá
azon egészségügyi szervezési, közgazdasági és jogi feladatokat, melyek szükségesek a
preventív egészségtudományok műveléséhez és az egészségügyi kockázatkezeléshez az
egészségügy és a társadalom legkülönbözőbb szintjein;
- a sport- és egészségtudományi kutatások elméletét és módszertanát abból a célból, hogy
alkalmasak legyenek a legmagasabb szintű tudományos kutatás művelésére e
tudományágakban;
- a megfelelő tudomány területek nemzetközi irodalmát, és elsajátítják azt a készséget, ami
alkalmassá teszi őket a tudomány legújabb nemzetközi vívmányainak felismerésére,
elsajátítására, továbbfejlesztésére a tudományos kutatómunka és pályázatírás
ismeretanyagának birtokában;
- a fizikai teljesítmény korszerű vizsgálóeszközökkel és -módszerekkel történő
megállapításának folyamatát, mely alkalmassá teszi a végzett hallgatót az
egészségfejlesztésre, a mozgásterápiai rehabilitáció lefolytatására az alkalmazott
legkorszerűbb eszközök használatával;
- a terhelés-élettan és a klinikai terhelés-élettan eszközös vizsgálatának módszereit,
beleértve a klinikai fiziológiai diagnosztikai módszereket is;
- a sportolás és az élsportolók kiválasztása (tehetség-felismerés) folyamatának specifikus
mozgástani, orvos-biológiai és pszicho-pedagógiai törvényszerűségeit, a sportsérülések
rehabilitációjának szakmai követelményeit;
- a mozgásterápia mellett a táplálkozás- és a pszichoterápia módszereit szakirányoktól
függően,
- valamint az intézmény tantervében meghatározott idegen szaknyelvet.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- hazai és nemzetközi szintű szakma-specifikus kérdések megoldására, eredeti projektek
megfogalmazására;
- kutatói csoportokban kutatómunka végzésére, vizsgálati eredmények közlésére magyar és
idegen nyelven;
- mozgásterápiás tevékenységre, és a hozzájuk kapcsolódó táplálkozási módok tervezésére
és végrehajtására az egészségügyi kockázatkezelés területein;
- a humánkineziológia és a terhelés-élettan alkotó művelésére, valamint azok elméletének
és gyakorlatának továbbfejlesztésére, eredményeinek közlésére;
- terhelésélettani vizsgálatok lefolytatására, a vizsgálati eredmények értékelésére;
- mozgáselemező vizsgálatok elvégzésére, dinamometriás és ergonómiai vizsgálatok
lefolytatására és az eredmények értékelésére;
- wellness- és egészségvédő klubok, intézmények munkájában alkotó részvételre és a
tevékenységi körhöz igazodó releváns programok tervezésére;
- sportolók felkészítését segítő munkacsoport irányítására;
- a mozgás- és a kiegészítő (táplálkozási, pszichológiai) programok folyamatos
kifejlesztésére, alkalmazására és továbbfejlesztésére;
- a fizikai állapot meghatározására és célirányos fejlesztésének megtervezésére,
lefolytatására, egészségmegőrzésre irányuló tevékenység végzésére, az egészségi állapot
javítására, helyreállítására irányuló kineziológiai módszerek egyénre szabott
kidolgozására;
- mozgatórendszeri fogyatékkal élők mozgásterápiájának megtervezésére, megszervezésére
és lefolytatására, az elhízás kineziológiai szempontú befolyásolására;
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a pszichomotoros képességek szintjének meghatározására és fejlesztésére az élsport
valamennyi területén;
a legszélesebb körben értelmezett életmód terápia pozitív szemléletmódjának, mozgás- és
egészségkultúrájának kialakítására;
a sportszakmák ismeretanyagának bővítésére és korszerűsítésére az elvégzett kutatási
eredmények birtokában;
ipar- és termelésorientált szakismeretek elsajátítására és alkalmazására a mozgástudomány
határterületein.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- vezetői-szervezői képesség;
- empátia az állampolgári életminőséghez;
- mások egészségére irányuló szolidaritás;
- hit a mozgáskultúra nélkülözhetetlenségében;
- elkötelezettség a preventív egészségkultúra műveléséhez;
- határozott közösségi kiállás;
- tudományos kutatásra és oktatásra alkalmasság;
- nyitottság az új ismeretek befogadására;
- jó kommunikációs készség;
- konfliktuskezelő képesség;
- szuggesztivitás, motiváló képesség;
- gyors információ feldolgozó képesség;
- kooperatív készség, alkalmasság az együttműködésre;
- közösségformáló képesség;
- team munkában együttműködési képesség;
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 25-30 kredit
természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretkörök: molekuláris sejtbiológia és
patológia, neurobiomechanika, mozgásszabályozás és tanulás, kinantropometria, táplálkozás
és anyagcsere, magatartástudomány, kutatásmódszertan, biometria és alkalmazott statisztika,
közegészségtan, foglalkozás egészségügy (ergonómia), legalább egy idegen szaknyelv teljes
körű ismerete.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-35 kredit
alkalmazott élettani, orvos- és egészségtudományi ismeretkörök: terhelésélettan,
dinamometria, fizikai képességek diagnosztikája, életmód programok, sportorvosi ismeretek,
reumatológia, mozgásszervi rehabilitáció, ortetika-protetika-gyógyászati segédeszköz ismeret,
kardiopulmonáris rehabilitáció, pszichoreguláció, neuropszichológia, mozgás gerontológia,
klinikai szakmai gyakorlatok.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-55 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 30-35 kredit
választható szakirányok:
terhelésélettan: terhelés- és sportélettani vizsgálatok, műszeres mozgáselemzés, mozgászervi
betegségek és sérülések diagnosztikája, edzéstervezés (mozgató- és kardioreszpiratórikus
rendszer fejlesztésére), erőedzés, pszichoregulációs edzés, sportsérülések rehabilitációja,
sporttáplálkozástan;
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preventív és rehabilitációs mozgástan: kineziológiai elmélet és gyakorlat a prevencióban és a
rehabilitációban, fittness eszközismeret, életmódprogramok tervezése, elhízástudomány,
lipidológia, fizioterápia és balneológia, egészségturizmus, wellness;
geronto-kineziológiai: a tápláltsági és életmód hatások összefüggései időskorban, mozgás
gerontológia és az öregedés mozgásterápiája, időskori mozgásszervi megbetegedések és
rehabilitációjuk, neuropszichológia és klinikai pszichológia, a demencia megelőzése mozgás
tréninggel; időskori rekreáció;
további választható ismeretek az egyes szakirányokhoz:
a tudományos kutatás modul (szakirodalom gyűjtése, problémafelvetés, kérdésfelvetés,
célkitűzés megfogalmazása, hipotézis felállítása, kutatási terv készítése, adatgyűjtés és –
elemzés, tudományos közlemény és diplomadolgozat írása, előadás-prezentáció elkészítése a
szakirányoknak megfelelő választott tudományos témákban legfeljebb 20 kredit);
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat rehabilitációs intézetekben, wellness, fittness és sport klubokban végzett,
a választott szakiránynak megfelelően gyakorlat, amelynek időtartama képzési időszakonként
két hét, továbbá a második képzési időszakot követően egy hónapos nyári gyakorlat. A
harmadik és negyedik képzési időszakban végzett szakmai gyakorlatnak része a
diplomamunka elkészítéséhez kapcsolódó, az egyetemen, valamint országos hatáskörű
egészségügyi intézmények tudományos műhelyeiben végzett gyakorlat.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből:
- orvos- és egészségtudományi, pedagógiai, pszichológiai ismeretek: 40 kredit,
- társadalomtudományi ismeretek: 5 kredit,
- sport- vagy mozgástudományi ismeretek: 15 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzék a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET
1. KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: közgazdasági elemző (Economic Analysis)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles közgazdasági elemző
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economic Analyst
3. Képzési terület: gazdaságtudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: alkalmazott közgazdaságtan,
gazdaságelemzés vagy közszolgálati alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető szakok: gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi
erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti
szakoktató alapképzési szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Alapozó és szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 50-70 kredit;
6.2. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-50 kredit;
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 12 kredit;
6.5.. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 20 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja magas szintű közgazdaságtudományi műveltséggel, az európai és világpiacon
versenyképes tudással rendelkező szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani
ismereteik birtokában képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra,
alkalmazott közgazdaságtudományi elemzések és kutatás végzésére az akadémiai, állami és
magánszférában, és megfelelő alapokkal rendelkeznek esetleges közgazdaságtudományi
doktori képzés folytatásához is.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- mikroökonómia közgazdaságtani fogalmi keretét,
- a közgazdaságtanban használt matematikai módszereket,
- makroökonómiai problémákat és modelleket,
- az ökonometria alapjainak elméletét és gyakorlatát,
- a számítógépes elemzésben alkalmazói szintű ismereteit,
- tágabb értelemben vett kutatás-módszertani ismereteket,
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behatóbban egyes közgazdaságtani területek,
a tudományos és elemzői munkához szükséges, problémamegoldó technikákat,
a szakmai-etikai normákat és azok alkalmazását.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- társadalmi és üzleti problémák közgazdasági szempontú megközelítésére,
- adott kérdéskörök elemzésére, a problémák megfogalmazására,
- közgazdasági érvelések egyszerű formalizálására,
- mérési problémák formalizálására és mérési modellé alakítására,
- önálló elméleti és empirikus elemzés elvégzésére,
- kutatások tervezésére, irányítására és szervezésére,
- szakmai tanácsadásra, döntések előkészítésére,
- szakirodalom felkutatására és értelmezésére,
- a kutatási eredmények interpretálására illetve a szakmai tudás nyilvánosság előtti
szakszerű megjelenítésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- közgazdasági gondolkodás,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- problémacentrikus látásmód, problémamegoldó gondolkodás,
- idegennyelv tudás, jó kommunikációs képességek,
- kreativitás, nyitottság, rugalmasság, empátia,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- önálló szakmai vélemény kialakításának képessége,
- kritikus szemlélet,
- szakmai tisztesség és következetesség,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Alapozó és szakmai törzsanyag: 50-70 kredit
gazdaságtani és módszertani alapismeretek; továbbá mikroökonómia, makroökonómia,
ökonometriai, az ezekhez szükséges matematikai ismeretek, a közgazdasági gondolkodás
története.
8.2. Kötelezően választható szakmai ismeretek: 40-50 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
A közgazdaságtan szakterületei: a gazdasági fejlődés gazdaságtana; a környezet és a
természeti erőforrások gazdaságtana; a nyugdíjrendszer gazdaságtana; a szabályozás
gazdaságtana; az átmenet gazdaságtana; döntéselmélet, döntéstámogató rendszerek; az
egészségügy gazdaságtana; elméleti és alkalmazott ökonometria; matematikai statisztika;
demográfia;
idősorelemzés;
gazdasági
előrejelzés;
fogyasztói
magatartás;
gazdaságszociológia; gazdaságtörténet; információ gazdaságtana; intézményi közgazdaságtan;
iparági piacszerkezetek; közösségi gazdaságtan; közösségi pénzügyek; makrogazdasági
modellezés; matematikai közgazdaságtan; makropénzügytan; monetáris makroökonómia;
munkagazdaságtan; nemzetközi kereskedelem és gazdaságtan; nemzetközi pénzügyek;
oktatásgazdaságtan; összehasonlító közgazdaságtan; pénzügyi közgazdaságtan; politikai
gazdaságtan; regionális és városi gazdaságtan; viselkedési és kísérleti közgazdaságtan.
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9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből és egy további idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit, a korábbi
tanulmányai szerint, gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia,
matematika, statisztika, ökonometria, valamint közgazdasági, gazdálkodási, informatikai és
társadalomtudományi) alapismeretekből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó kreditek a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthetők a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
2. MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: Master of Business Administration (MBA)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles közgazdász MBA szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist (Master of Business
Administration)
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment, a
pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, valamint a
műszaki menedzser alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az emberi erőforrások, a turizmus-vendéglátás, az alkalmazott
közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, az üzleti szakoktató alapképzési szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-40 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-65 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
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6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az üzleti terület minden fontosabb
részterületén megszerzett ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és
fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására. Ismerik a nemzetközi gazdaság fő
tendenciáit, valamint képesek az emberi erőforrások, illetve általában szervezetek,
vállalkozások tevékenységeinek irányítására. Cél továbbá a megfelelő elméleti alapokkal
ötvözött karriergyorsítás. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés
keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az üzleti és menedzsment ismeretanyagot,
- az üzleti élet működési és fejlesztési folyamatait, szabályszerűségeit, kommunikációs
szokásait,
- a vonatkozó szakirodalmat.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- tervezni, szervezni, irányítani és vezetni a versenyszektor és közszféra szervezeteinek
munkafolyamatait akár hazai, akár nemzetközi szinten,
- az üzleti folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladatok megoldására, elemzések,
jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére,
- az üzleti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, a
szükséges információk beszerzésére és elemzésére,
- stratégiai jellegű kérdések felismerésére és megválaszolására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- szakmai igényesség iránti elkötelezettség,
- önálló problémafelismerő és megoldó készség,
- innovációs készség,
- kritikai elemző és javaslattevő készség,
- vezetői készségek,
- vállalati gondolkodás,
- tolerancia és szinergia lehetőségének felismerése,
- üzleti etika és részben a társadalmi kérdések iránti érzékenység,
- szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 20-40 kredit
kvantitatív módszerek, szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing,
termelésmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20–30 kredit
kvantitatív módszerek, szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing,
termelésmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment, üzleti (vállalati) gazdaságtan,
stratégiai menedzsment, vállalati kommunikáció, üzleti jog, változásmenedzsment,
minőségmenedzsment,
projektmenedzsment,
döntés-problémamegoldás,
nemzetközi
pénzügyek, befektetések, információmenedzsment.
A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek 25-65 kredit:
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specializációk, modulok, illetve szabályozottan választható szakmai tantárgyak, így például
bankügyletek, egészségügy-menedzsment, gazdaságpolitika, határidős és opciós ügyletek,
környezetmenedzsment, közösségi gazdaságtan, logisztika, makrogazdasági pénzügyek,
nemzetközi (multinacionális) menedzsment, pszichológia, technológiamenedzsment,
termelésszervezés, üzleti etika, haladó üzleti jog, üzletpolitika;
diplomamunka: 15 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;
- közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi
gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaságelmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális
gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai
ismeretek;
- üzleti alapismeretek (10 kredit): vállalati gazdaságtan, pénzügyek, gazdasági jog,
döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció;
- társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU, általános és gazdasági jogi
ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia;
- szakmai ismeretek (15 kredit): szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek,
marketing, termelésmenedzsment, vezetés és szervezés, kontrolling, stratégiai tervezés,
emberi erőforrás menedzsment.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató, továbbá a 4. pont szerinti alapfokozat vagy főiskolai szintű
végzettség birtokában megszerzett legalább három, mesterfokozat vagy egyetemi szintű
végzettség birtokában megszerzett kétéves szakmai, vezetői gyakorlat. A hiányzó krediteket a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két
féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint meg kell szerezni.
3. MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: marketing (Marketing)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
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szakképzettség: okleveles közgazdász marketing szakon
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Marketing

3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a kereskedelem és marketing, a
gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a
turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrás alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehetőek az
alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit;
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-25 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-45 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-45 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik különböző üzleti és non-business
szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet.
Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek marketingstratégia
kialakítására, a tág értelemben vett marketingtevékenységek menedzselésére, különböző
szervezetek, folyamatok és szakmai programok irányítására, a szükséges marketingeszközök
tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtásának koordinálására, kapcsolattartásra
belső és külső funkciókkal, szervezetekkel. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik
- a társadalmi, gazdasági, piaci környezetet, annak mechanizmusait, szervezeteit, működési
elveit, fejlődési trendjeit különböző szinteken,
- Európai Unió működését, szakmailag releváns irányelveit, szabályozását,
- a marketingrendszer működését, az értékalkotás módjait, az érték mérésének és
növelésének módszereit,
- a vállalati gazdálkodás átfogó kategóriáit, a teljesítmény mérésének módjait és
marketingterülettel való kapcsolatát,
- az értékalkotó marketingfolyamatok és az innováció kapcsolatát,
- a marketing részterületek mérésének és elemzésének módszereit,
- az adatok magas szintű kvantitatív elemzésének (közgazdasági, ökonometriai,
matematikai-statisztikai) módszereit,
- a komplex problémák megoldásának technikáit,
- a kultúraközi kutatás módszertanát,
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a marketingtervezés folyamatát, módszereit,
a vevőorientáció érvényesítésének szervezeti formáit és folyamatait,
a szakterületre vonatkozó nemzetközi és hazai szakirodalmat,
a választott doktori képzés igényeinek megfelelő kutatási módszertant.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak
- a vállalat értékalkotó tevékenységének átlátására és a vállalati stratégia kialakításában
való részvételre,
- a marketing, kereskedelmi és logisztikai folyamatok teljesítménymutatóinak
meghatározására és a pénzügyi és nem-pénzügyi teljesítménymutatók elemzésére,
- a piaci jelenségek elmélyült elemzésére,
- marketingprogramok és -tervek összeállítására és a tervezés irányítására,
- egyes marketing-részterületek irányítására (pl. termékmenedzsment, termékfejlesztés,
reklám, értékesítés, személyes eladás, árkialakítás, kutatás stb.) és ugyanezen területek
vezető szakértőjeként való működésre,
- szervezetközi együttműködésben való részvételre, illetve szervezetközi projektek
irányítására,
- nemzetközi szakspecifikus együttműködésben való részvételre,
- üzleti tárgyalások hatékony folytatására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok, készségek
- etikus magatartás,
- vezetői képesség,
- motivációs és irányító képesség,
- empátia más kultúrák, illetve szakterületek megközelítéseit illetően,
- kreatív problémamegoldó és eredeti látásmód,
- hatékony projektirányító és -szervezőképesség,
- szociális és morális kérdések iránti nyitottság,
- konfliktusmegoldó képesség,
- nyitottság az együttműködésre,
- felelősségvállalás a saját és mások teljesítményéért,
- két idegen nyelven tárgyalóképes kommunikációs készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 20-25 kredit:
modern közgazdasági elméletek, döntéselméleti és módszertani ismeretek, szervezetek és
vállalkozások gazdálkodása és vezetése, irányítása, stratégiai menedzsment, pénzügyi
menedzsment, a marketing vezetési kérdései, értékteremtő, logisztikai folyamatok tervezése
és irányítása.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 30–45 kredit:
környezet– és piacelemzés tervezése, végrehajtása, marketingkutatás módszertana, marketing
információs és döntéstámogató rendszer, a fogyasztáselmélet kérdései és vásárlói magatartás
elemzése, disztribúció-menedzsment, beszerzési és értékesítési (Sales) folyamatok irányítása,
vezetése, ellátási lánc menedzselése, termékek és márkák menedzselése, integrált marketingkommunikáció, kommunikációs stratégia és eszközei, gazdasági és versenyjogi ismeretek,
marketingstratégia tervezése és végrehajtása, marketing-kontrolling, interkulturális,
nemzetközi marketing kérdései, társadalomtudományi módszertanok, legújabb szakmaterületi
eredmények elsajátítása, alkalmazása.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
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differenciált szakmai ismeretek 30-45 kredit:
szakirányok, specializációk, szakmai modulok, illetve szabályozottan választható szakmai
tantárgyak az intézményi sajátosságoknak megfelelően;
diplomamunka: 15 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való belépés feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit a
korábbi tanulmányai szerint – az üzleti alapképzési szakok képesítési követelményei
tartalmának megfelelően – az alábbi ismeretkörökben:
- a módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika) 8-12 kredit,
- az elméleti-közgazdaságtani alapismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi
gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) 8-12 kredit,
- és az üzleti kötelező szakmai alapismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy,
marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás) 10-14 kredit.
4. NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (International
Economy and Business)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon
- szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in International Economy
and Business
- választható szakirányok: nemzetközi gazdaságelemzés, nemzetközi üzleti
menedzsment, nemzetközi fejlesztés, összehasonlító európai gazdasági és üzleti
tanulmányok (International Economic Analysis, International Business and
Management, International Development, Comparative European Economic and
Business Studies)
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok: a nemzetközi
gazdálkodás alapképzési szak.
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4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a
kereskedelem és marketing, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti
szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, valamint a
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-25 kredit
6.2. Szakmai törzstárgyakhoz szaktárgyakhoz rendelhető kreditek száma: 30-45 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek számat: 30-45 kredit
6.4. A szabadon választható szaktárgyakhoz rendelhető minimális kreditek értéke: 5 kredit;
6.5. Diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. Gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és
makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és
civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági
intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemző
munkára, önálló munka végzésére a döntés-előkészítő, -elemző feladatok megoldásában.
Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- – a társadalmi-gazdasági összefüggéseket, az azokat befolyásoló tényezőket lokális,
regionális, nemzeti és nemzetközi szinteken,
- – a közgazdasági, nemzetközi gazdasági, világgazdasági, gazdálkodási és döntési
elméleteket és elemzési módszereket,
- – a kutatáshoz, szakirodalmi eredmények feldolgozásához, illetve innovatív gyakorlati
munkához szükséges problémamegoldó technikákat,
- – a munkatársak, csoportok, illetve projektek, nagyobb szervezetek irányítási módszereit,
a stratégiai tervezés és menedzsment vállalati, állami, regionális és globális módszereit,
- – a hazai és nemzetközi szakirodalmat, a kutatások eredményeit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a nemzeti, az európai és az egyetemes értékek megismerésére, vállalására és ezen értékek
megjelenítésére a vállalati, regionális, állami és nemzetközi szervezetek világában,
- a munkaköréhez tartozó összetett szakfunkciók ellátására, szervezésére, irányítására,
módszertanok
kreatív
alkalmazására,
szakmailag
megalapozott
vélemény
megfogalmazására, döntések előkészítésére és meghozatalára,
- a vállalati, régió, állam és nemzetközi szervezeten belüli, illetve a szervezet és környezete
közötti összefüggések, kapcsolatok felismerésére, megértésére és alakítására,
- az e szervezetek működésében megjelenő problémák és az új környezeti jelenségek önálló
felismerésére, feladatok kijelölésére, megoldására,
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-

a gazdasági, a pénzügyi, a marketing és a menedzsment elméletek nemzetközi szintű
alkalmazására
a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási
vonatkozásainak elemzésére,
hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására,
tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti kommunikációra
két idegen nyelven.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- az értékek iránt elkötelezettség,
- társadalmi/szociális érzékenység hazai és nemzetközi viszonylatban,
- elkötelezett a minőség, a fenntarthatóság és a sokszínűség iránt,
- nyitottság a más/új területekkel, módszerekkel, illetve véleményekkel, javaslatokkal
szemben,
- egyéni és közösségi felelősségvállalás,
- a tudás megújításának képessége,
- nyitott gondolkodásmód,
- együttműködési készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapozó képzésben megszerezhető ismeretkörök (20-25 kredit):
nemzetközi gazdaságtan, gazdasági és társadalom statisztika, mikroökonómia és
makroökonómia, nemzetközi politikai gazdaságtan.
8.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (30-45 kredit):
nemzetközi vállalati környezet– és piacelemzés elmélete, regionális integrációs elemzés
tervezése, végrehajtása, a világgazdasági fejlődés főbb elméleteinek, összehasonlító
módszereinek ismeretei, nemzetközi gazdasági és üzleti információs rendszer formái, a
nemzetközi pénzügyi folyamatok lényege, formái, hatásai, nemzetközi szervezetek irányítása,
befolyásolása, hatásmechanizmusaik elemzése, társadalomtudományi módszertanok, legújabb
szakmaterületi eredmények elsajátítása, alkalmazása, valamint a fejlődésgazdaságtan vállalati,
regionális és világgazdasági vonatkozásai.
8.3. Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek(30-45 kredit):
- nemzetközi gazdasági elemzés szakirány: világgazdasági elméletek értelmezése, fejlődési
utak, átalakulások elemzése, általános nemzetközi gazdasági elemzési készség,
nemzetközi irányítási módszerek, transznacionális vállalati stratégiák megfogalmazása,
globális és vállalati irányítás, regionális elemzés különböző formái, nemzetközi szervezeti
magatartás, nemzetközi tárgyaláskészség;
- nemzetközi üzleti menedzsment szakirány: transznacionális vállalati jelenlét a
világgazdaságban, nemzetközi menedzsment, nemzetközi marketing, nemzetközi
számvitel, nemzetközi gazdaságpolitika ismeretek. Lehetséges ismeretkörök még: a világ
különböző régióinak üzleti gyakorlata, nemzetközi kereskedelmi jog, külgazdasági
stratégia vállalati és regionális szinten, az Európai Unió üzleti környezete és belső piac
közötti kapcsolat értelmezése, a világ egyes régióinak gazdasági kapcsolatai, nemzetközi
működőtőke mozgás, szellemi tulajdon védelme, fogyasztói jogok és jogorvoslás az EU
belső piacán, vállalkozásalapítás és működtetés az egyes EU tagállamokban, áru- és
értéktőzsdék működési mechanizmusa, Ázsia (Dél-Amerika, stb.) országainak üzleti
világa stb.;
- nemzetközi gazdaságfejlesztési szakirány: nemzetközi és regionális gazdasági folyamatok,
illetve gazdaságpolitikai döntések, elemzés, értékelés, regionális és nemzetközi
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vonatkozású vállalati fejlesztési projektek kidolgozási, irányítási, végrehajtási ismeretei.
Nemzetközi
gazdaságpolitikai
célés
eszközrendszerek,
nemzetközi
kereskedelempolitikai, beruházási, fejlődési, fejlesztési ismeretek. További lehetséges
ismeretkörök: fejlődési elméletek értelmezése, fejlesztési politikák a világgazdaságban,
nemzetközi fejlesztési szervezetek gyakorlata, nemzetközi gazdaságpolitikai és gazdasági
tendenciák értelmezése, regionális politika és források, regionális projektek menedzselési
ismeretei, globális-, regionális és hazai regionális fejlesztéspolitikai ismeretek;
- összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok szakirány: a szakirány által
lefedett ismeretkörök a következők lehetnek: európai összehasonlító gazdaságpolitikai
elemzés, európai közösségi (gazdasági) jog, gazdasági és pénzügyi unió
követelményrendszere, gazdasági és szociális kohézió elmélete, gyakorlata, az európai
politikai integráció kérdéskörei, agrár- és vidékfejlesztés rendszere, az unión belüli
vállalati együttműködés specifikumai, az EU helye a globális gazdasági rendben, Európa
üzleti folyamatai, Az EU gazdasági szakpolitikái;
diplomamunka: 15 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a
korábbi tanulmányai alapján, az alábbi ismeretkörökből: módszertani alapismeretek (15
kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), üzleti alapismeretek (10 kredit),
társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (15 kredit).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
5. PÉNZÜGY MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: pénzügy (Finance)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles közgazdász pénzügy szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Finance
- választható szakirányok: vállalati pénzügy szakirány, befektetés-elemző szakirány,
monetáris és közpénzügyek szakirány (Corporate Finance, Investments, Monetary
Policy and Public Finance)
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: pénzügy és számvitel, valamint
gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi
gazdálkodás, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit;
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-45 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-45 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan pénzügyi gazdasági szakemberek képzése, akik a nemzetközi
összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elméleti, módszertani és
gyakorlati ismeretanyag elsajátítása után képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű
gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére makro- illetve
mikro szinten egyaránt. Az emelt szintű üzleti és módszertani ismereteknek, a tudatosan
fejlesztett vezetői készségeknek és képességeknek birtokában a pénzügy mesterképzési
szakon végzettek alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző
területein, az állami és magánszférában a pénzügyi feladatok ellátására, a pénzügyi
szakirodalom feldolgozására és gazdagítására, valamint a doktori képzésben való részvételre.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az alapvető kommunikációs, vezetési és etikai ismereteket,
- a vállalati pénzügyi és beruházási döntésekhez módszertanát, a vállalati beruházások és
egyéb befektetések elemzésének módszertanát, a vállalatok finanszírozási és adóügyeinek
lehetőségeit,
- a tágabb értelemben vett pénzügyi szféra működésére (bankok, biztosítók, brókercégek,
befektetési alap- és vagyonkezelők, illetve ezek felügyeleti szervei és a jegybank)
vonatkozó speciális pénzügyi összefüggéseket, szabályokat, törvényszerűségeket,
- azokat az eljárásokat, módszereket, amelyekkel képesek nagy és közepes vállalkozások
pénzügyi funkcióit vezetni és irányítani, beleértve azon vállalkozásokat is, amelyek
tevékenységük vagy tőkeszerkezetük következtében kapcsolatban állnak a tőkepiaccal,
illetve jelentős pénzügyi kockázatoknak vannak kitéve,
- a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazását, a tőkepiaci tranzakciókat, és az ezekhez
kapcsolódó értékelési eljárásokat, a pénzügyi kockázatkezelésben fontos származtatott
ügyletekkel kapcsolatos elméletet és gyakorlatot,
- a képzés szakirányának megfelelő területen az alapvető gyakorlati módszereket és
megoldásokat.
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a vállalatok elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységének magas
színvonalú ellátására,
- a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci tranzakciók kezelésére és
irányítására, a beruházások és egyéb befektetések elemzésére, a származtatott ügyletek
pénzügyi kockázatkezelésére,
- pénzintézeteknél, költségvetési intézményeknél, országos hatáskörű irányító
szervezeteknél pénzügyi elemzői, döntés-előkészítői és döntéshozatali feladatok
ellátására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- elemző és szintetizáló készség,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- információ feldolgozási képesség,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára.
- igényesség a szakmai továbbképzésben való részvételre,
- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 30-45 kredit
kvantitatív döntési módszerek, matematikai-statisztikai elemzés, pénzügyi közgazdaságtan,
pénzügyi jog, kutatási módszerek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit
haladó vállalati pénzügyek, haladó pénzügytan, pénzügyi piacok elemzése, befektetések,
kockázatok kezelése és mérése, adótan, pénzügyi kimutatások elemzése, pénzügyi
elmélettörténet.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: 25-45 kredit
– vállalati pénzügy szakirány: alkalmazott vállalatértékelés, vállalati válságkezelés, pénzügyi
kontrolling, vállalati pénzügyi információs rendszerek, stratégiai beruházások és reálopciók,
beruházási és finanszírozási döntések;
– befektetés-elemző szakirány: alkalmazott vállalatértékelés, banküzemtan, kötvény- és
részvénypiacok, származtatott ügyletek, empirikus pénzügyek;
– monetáris- és közpénzügy szakirány: banküzemtan, monetáris politika, közösségi
pénzügyek, adóelmélet és -politika, ágazati költségvetési gazdálkodás, szakirányú számvitel
és kontrolling stb;
diplomamunka: 15 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert
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felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;
- közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi
gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaságelmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális
gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai
ismeretek;
- üzleti alapismeretek (10 kredit): vállalati gazdaságtan, számvitel, kontrolling emberi
erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő
folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés,
üzleti kommunikáció;
- társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU, általános és gazdasági jogi
ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia;
- szakmai ismeretek (15 kredit): pénzügy, pénz- és tőkepiaci ismeretek, banküzemtan,
pénzügypolitika, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek, vállalatértékelés.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
6. REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan (Regional and
Environmental Economic Studies)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Regional and
Environmental Economic Studies
- választható szakirányok: területfejlesztési, környezetfejlesztési, városfejlesztési
(Regional Development, Environment and Development, Urban Development).
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment, a
közszolgálati, a turizmus-vendéglátás és a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a
kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a pénzügy és számvitel, az üzleti
szakoktató, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szakok.
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4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit.
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit.
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit.
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit.
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas szintű elméleti és módszertani
ismereteik birtokában alkalmasak a területi és ökológiai folyamatok elemzésére, az
összefüggések és problémák felismerésére, regionális és környezeti politikák, stratégiák és
programok kidolgozásában való alkotó, innovatív közreműködésre, a regionális- és a
környezeti tudomány művelésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az alapvető mikro- és makrogazdasági, regionális- és település-, valamint környezeti
gazdaságtani, geográfiai és szociológiai ismereteket,
- a feladataik megoldásához szükséges problémamegoldó technikákat,
- a tanult ismeretek gyakorlati alkalmazásának kritériumait és feltételeit,
- szakirodalmi tájékozódás eszköztárát,
- a területfejlesztésben, városfejlesztésben és a környezeti gazdaság irányításában a
gyakorlati problémák felismeréséhez és elemzéséhez szükséges ismereteket és
módszereket.
b) A mesterfokozat birtokában a szakon végzettek alkalmasak:
- a különböző ágazatok, kormányzati és önkormányzati szervezetek, intézmények és
vállalkozások területén jelentkező regionális és környezeti tudományi feladatok
megoldására,
- önálló elemző, tervező feladatok megoldására, csoportban történő munkavégzésre és
irányításra,
- a települési és regionális szintű társadalmi, gazdasági és környezeti problémák
felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére,
- a szükséges információk beszerzésére és elemzésére, tervezéssel és irányítással
kapcsolatos feladatok megoldására,
- elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére,
- problémák kritikus és konstruktív kezelésére,
- a kormányzati szférában, nemzetközi szervezetekben, a magánszervezeteknél és
közintézményeknél felmerülő szakmai feladatok megoldására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
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-

elemző és szintetizáló készség,
probléma felismerő és megoldó készség,
intuíció és módszeresség,
tanulási készség és jó memória,
széles műveltség,
információ feldolgozási képesség,
környezettel szembeni érzékenység,
elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
igényesség a szakmai továbbképzésben való részvételre,
kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség,
személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására,
társadalmi kérdések iránti érzékenység.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 10-20 kredit:
közösségi gazdaságtan, kvantitatív módszerek, vezetői gazdaságtan.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 40- 60 kredit:
gazdasági folyamatok térbelisége, társadalmi folyamatok térbelisége, regionális és környezeti
elemzési módszerek, regionális gazdaságtan, környezetgazdaságtan, regionális politika,
térségi gazdaságfejlesztés.
8.3. Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek 30-40 kredit:
– területfejlesztési szakirány (integrált vidékfejlesztés, regionális programozás és
menedzsment, helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés),
– környezetfejlesztési szakirány (környezetpolitika, környezeti menedzsment, ipari ökológia,
környezeti etika),
– városfejlesztési szakirány (városszociológia és városföldrajz, városmenedzsment,
városfinanszírozás);
diplomamunka: 15 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;
- közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi
gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-
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elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális
gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai
ismeretek;
üzleti alapismeretek (10 kredit): emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing,
vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és
módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció;
társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU, általános és gazdasági jogi
ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia;
szakmai ismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, pénzügy, számvitel, vállalati
pénzügyek, kontrolling, adózási ismeretek, vállalatértékelés.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
7. SZÁMVITEL MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: számvitel (Accountancy)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles közgazdász számvitel szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Accountancy
- választható szakirányok: vezetői számvitel, ellenőrzés és könyvvizsgálat
(Management Accounting, Control and Audit)
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel alapképzési
szak.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe: az alkalmazott
közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, a
gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás, az emberi
erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató
alapképzési szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit;
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-45 kredit;

660

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-45 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban
versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a
gazdálkodó egységek számviteli folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére.
Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői
készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet
különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására, a számvitel nemzetközi és
hazai szakirodalmának feldolgozására, annak gazdagítására, valamint a doktori képzésben
történő részvételre.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a számvitel és a könyvvizsgálat specifikus összefüggéseit, hazai és nemzetközi
szabályozásának lényegét, tartalmát és elemeit;
- a pénzügyi kimutatások összeállításának és elemzésének technikáit, módszereit;
- a pénzügyi instrumentumok számvitelét;
- a számvitel és a könyvvizsgálat számítógépes támogatásának mechanizmusát;
- az általános társadalmi-gazdasági környezet mechanizmusait, a piac működési elveit, a
gazdálkodó szervezetek működési rendjét, céljait, a gazdálkodás eredményeit befolyásoló
tényezőket, a fejlesztéshez szükséges finanszírozási források feltárását, értékelését, a
fejlesztések menedzselését;
- a gazdálkodó egységek, vállalatok és szervezetek működési területeinek vezetésiirányítási és koordinálási feladatait, elveit, technikáit és módszereit;
- azokat a sajátos technikákat, amelyek a tudományterület elméleti kérdéseinek kutatását és
gyakorlati alkalmazását lehetővé teszik;
- a szakmai-etikai normákat és azok alkalmazását.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a hazai és nemzetközi gazdasági folyamatok, a gazdálkodó szervezetek környezetének
rendszerszemléletű elemzésére;
- a különféle gazdasági rendszerek, intézmények, intézetek stb. számviteli és ellenőrzési
rendszerének kialakítására, működtetésére, irányítására és ellenőrzésére;
- a számvitellel összefüggő gazdasági problémák felismerésére, elemezésére, a megoldást
szolgáló stratégiai és operatív döntések meghozatalára, a végrehajtás irányítására;
- a konszolidált beszámoló összeállítására és elemzésére;
- a gazdálkodó egységek költségvetési kapcsolatainak ellenőrzésére és elemzésére;
- a pénzügyi kimutatások összeállítására és elemzésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- elemző és szintetizáló készség,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
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elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
igényesség a szakmai továbbképzésben való részvételre,
kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 20-30 kredit
matematikai-statisztikai elemzés, kvantitatív döntési módszerek, vállalati pénzügyek,
vállalkozások jogi környezete, kutatási módszerek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30–40 kredit
haladó vezetői számvitel, pénzügyi kimutatások elemzése, haladó vállalati pénzügyek,
pénzügyi instrumentumok számvitele, nemzetközi számviteli beszámolási rendszer,
konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése, vállalkozások adózása és költségvetési
kapcsolataik ellenőrzése.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: 25-45 kredit
- vezetői számvitel szakirány: számvitel elmélet és kutatás, költség és teljesítmény elszámolás,
stratégiai vezetői számvitel, pénzügyi kontrolling, a számvitel számítógépes támogatása,
alkalmazott vállalatértékelés, számviteli esettanulmányok.
- ellenőrzés és könyvvizsgálat szakirány: számvitel szabályozása, a könyvvizsgálat rendszere,
költségvetési szervek és költségvetési támogatások ellenőrzése, hitelintézetek ellenőrzése, a
könyvvizsgálat számítógépes támogatása, vállalatirányítás és számvitel, ellenőrzési
esettanulmányok;
diplomamunka:15 kredit
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei
A diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;
- közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, pénzügytan,
nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaság-statisztika,
közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és
funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan,
közpolitikai ismeretek;
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üzleti alapismeretek (10 kredit): emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing,
vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és
módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció;
- társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU, általános és gazdasági jogi
ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia;
- szakmai ismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi számítások és
pénzügyi piacok, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves beszámoló összeállítása és
elemzése, hitelintézeti és költségvetési számvitel, konszolidált beszámoló, számviteli
informatika, vállalati pénzügyek, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
-

8. TURIZMUS –MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: turizmus-menedzsment (Tourism Management)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Tourism and
Managment
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a turizmus-vendéglátás alapképzési
szak, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű idegenforgalmi és szálloda
szak, valamint vendéglátó és szálloda szak.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és
marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, az
alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-45 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek értéke: 6-10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
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6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 20 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az elsajátított közgazdaságtudományi,
társadalomtudományi, vezetéstudományi, módszertani és szakirányú ismereteik birtokában
képesek a turizmus területén önálló és átfogó tervezési, irányítási és koordinációs feladatok
ellátására helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szinten a turisztikai
vállalkozásoknál, multinacionális cégeknél, a turizmus állami és önkormányzati irányítási,
közigazgatási és tervezési intézményrendszerében, valamint a non-profit szférában.
Elsajátított elméleti és kutatás-módszertani ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik
doktori képzés keretében történő folytatására a gazdaságtudományok területén.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a turizmus rendszerének lényegét/tartalmát és elemeit, működési mechanizmusát, a
turizmus specifikus összefüggéseit,
- a turizmus rendszerének működését befolyásoló környezeti elemeket és fő hatókörüket,
- a fenntartható fejlődés elveit, a fenntartható turizmus kialakításához szükséges
technikákat/módszereket,
- az ágazat egyes területeinek – vendéglátás, szálloda (szálláshely) ipar-, utazásszervezés és
közvetítés, rendezvény és konferenciaszervezés, államigazgatás, regionális és helyi
szervezetek, valamint a kapcsolódó területek, úgymint, közlekedés, kultúra, sport,
egészség és életmód tevékenységeihez tartozó szakmai és vezetési ismeretek – gyakorlati
alkalmazási lehetőségeit és technikáit,
- az általános társadalmi-gazdasági környezet mechanizmusait, a piac működési elveit, a
gazdálkodó szervezetek működési rendjét, céljait, a gazdálkodás eredményeit befolyásoló
tényezőket, a fejlesztéshez szükséges finanszírozási források feltárását, értékelését, a
fejlesztések menedzselését,
- a vállalatok és szervezetek működési területeinek (tervezés, fejlesztés, pénzügyi és emberi
erőforrás gazdálkodás, marketing tevékenység) vezetési-irányítási és koordinálási
feladatait, különös tekintettel a turisztikai szervezetekre,
- a különböző típusú és méretű vállalkozások, cégek vezetésére, irányítására és
tevékenységeinek koordinálására vonatkozó elveket, technikákat és módszereket,
- a turizmus non-profit területéhez kapcsolódó tevékenységek típusait, működési
mechanizmusukat, egymáshoz kapcsolódó részeiket települési, kistérségi, regionális,
országos és nemzetközi szinteken egyaránt,
- a turizmus nemzeti és nemzetközi intézményrendszerét, speciális jogi és közgazdasági
szabályait és működési mechanizmusát,
- a turizmus és szabadidőipar legújabb nemzetközi és hazai keresleti és kínálati trendjeit,
illetve azok hatókörét,
- azokat a sajátos technikákat, amelyek a tudományterület elméleti kérdéseinek kutatását és
gyakorlati alkalmazását teszik lehetővé,
- a szakmai-etikai normákat és azok alkalmazását.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- vállalkozásoknál, közigazgatásban, valamint a non-profit szférában egyaránt önálló
(felső)vezetői pozíció betöltésére, hatékony vezetői és gazdálkodási döntések
meghozatalára, különösen a turizmus területén,
- a turisztikai szakterületeken jelentkező feladatok elvégzésére és megfelelő munkakörök
irányítására és koordinálására,
- az emberi, pénzügyi és technikai erőforrások hatékony felhasználására és e tevékenység
vezetésére,
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a fenntartható turizmus-fejlesztés jegyében kiemelten a tervezési és fejlesztési folyamatok
turizmus specifikus és rendszerszemléletű irányítására,
a problémák komplex elemzésére, a megoldások integrált megközelítésére, önálló
véleményalkotásra, a megoldás lehetséges eszközeinek differenciált alkalmazására,
piackutatási, stratégiaalkotási programok tervkészítési, irányítási, szervezési, értékesítési
feladatainak megoldásában közreműködésre,
a turizmus mint tudományterület és mint gazdasági, társadalmi, kulturális és környezeti
jelenség folyamatainak és összefüggésrendszerének felismerésére és azok elméleti és
gyakorlati alkalmazására,
a turizmus makro- és mikro folyamatainak elemzésére, irányítására/befolyásolására és
koordinálására,
a turizmushoz kapcsolódó egyéb (kultúra, közlekedés, természetvédelem, sport, egészség
és életmód) tevékenységek fejlesztésére és az ott dolgozók munkájának összehangolására,
irányítására,
beosztottjaik számára is önálló életpálya tervezésére,
magas szintű üzleti kommunikációra két idegen nyelven, melyek közül az egyik az angol
nyelv.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- vezetői, koordináló, kommunikációs és együttműködési képességek,
- irányítási és összehangolási képességek,
- elkötelezettség a fenntarthatóság elve mellett,
- az ismeretek, készségek folyamatos bővítése, fejlesztése iránti igény,
- kreativitás,
- az új megoldások keresése,
- emberi és szociális érzékenység,
- elkötelezettség az értékek, a más kultúrák megértésére, megvédésére és elfogadására
irányuló törekvések iránt,
- idegennyelv–tudás,
- motiváltság,
- nyitottság,
- rugalmasság,
- empátia.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Alapozó és szakmai törzsanyag: 50-70 kredit
gazdaságtani
és
módszertani
alapismeretek;
továbbá
kvantitaív
módszerek,
gazdaságstatisztika és elemzés, döntéselemzés módszertana, stratégiai menedzsment,
értékteremtő folyamatok menedzsmentje, gazdaságpolitika, e-business, projektmenedzsment,
integrált vállalatirányítási rendszerek, vállalati kommunikáció, vállalat finanszírozás,
pénzügyi stratégiák, pénzügyi menedzsment, a turizmus rendszerének vezérlési technikái, a
turizmus területi tervezése, turisztikai kutatások módszertana, szakmai jog és
intézményrendszer, non-profit szektor gazdálkodása, marketingkommunikáció, nemzetközi
szállodamenedzsment.
8.2. Kötelezően választható szakmai ismeretek:
differenciált szakmai ismeretek 35-45 kredit:
turisztikai desztinációs menedzsment, területfejlesztés és térségi menedzsment,
projektmenedzsment, szabadidő szociológia, attrakció és látogatómenedzsment,
kreativitásfejlesztés, pénzügyek a turizmusban, e-marketing a turizmusban, desztinációs
marketing, minőségmenedzsment a turizmusban, térségi turizmusban szerepet játszó köz- és
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magánszervezetek együttműködése, turizmus és közlekedés;
diplomamunka: 15 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga és egy másik idegen
nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga, melyek
közül egyik az angol, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika,
informatika, vállalatgazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrásmenedzsment) és társadalomtudományi alapismeretekből legalább 40 kredit;
- turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus
marketing, vendéglátó-szálloda ismeretkörökből legalább 20 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
9. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: vállalkozásfejlesztés (Business Development)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Development
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment,
valamint nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakok.
4.2 A bementhez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a
közszolgálati, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a pénzügy és számvitel, a
turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szakok.
4.3 A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
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5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-45 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30 %
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is
versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag
birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex
fejlesztési feladatainak megoldására. Ugyanakkor a magas szintű vállalkozásfejlesztési
(innovációs) elméleti és módszertani ismeretanyag, a mester szintű üzleti ismeretek, a
tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában a mesterszakon végzettek
alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői
feladatok ellátására is. Megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a vállalkozások aktuális pozíciójának szakmailag megalapozott elemzéseken nyugvó
értékelési módszereit a belső adottságok és külső környezeti sajátosságok
figyelembevételével,
- a vállalkozások reális (piaci, pénzügyi, technikai-innovációs) versenyelőnyön nyugvó
fejlődési (változási) pályájának meghatározását,
- a fejlesztés (változás) megvalósításához szükséges finanszírozási források értékelését és
pénzügyi megtérülési elemzések elkészítési módjait,
- a fejlesztés (változás) megvalósítása érdekében szükséges projektvezetési ismeretanyagot,
- a fejlesztésben (változásban) érintettekkel történő szakszerű kommunikációs technikákat.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismerésére,
- a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezők mindenkori jelentőségük szerinti értékelésére,
- a gazdálkodás színvonalának feltérképezéséhez szükséges módszerek differenciált
alkalmazására,
- a gazdálkodás fő kérdéseiben hiányos információk mellett is megbízható eligazodásra,
- a megismert vállalatfejlesztési innovatív módszerek kreatív módon történő alkalmazására,
- szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,
- az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- problémafelismerő-képesség,
- kreativitás,
- döntéshozatali képesség,
- társadalmi és szociális érzékenység és felelősség,
- elkötelezettség a folyamatos szakmai-emberi fejlesztésre,
- együttműködési és feladatdelegálási képesség,
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1 Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 25-35 kredit
vállalati stratégia, pénzügyi elemzés, vállalkozás-innováció, társadalmi és gazdasági
előrejelzés, vállalkozások költségvetési kapcsolatai, kutatás-módszertan.
8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 35-45 kredit
projektvezetés, innováció-módszertan, vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák, vállalati
döntéstámogató rendszerek, üzleti kommunikáció, innováció- és vállalkozásfejlesztési
politika, vállalkozás és globalizáció, piaci stratégiák, szolgáltató vállalkozás.
8.3 A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: 25-35 kredit
vezetői gazdaságtan és –számvitel, üzleti tanácsadás, értékelemzési módszertan, speciális, a
diplomamunkát elősegítő kurzusok;
diplomamunka: 15 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- módszertani alapozó ismeretek: (matematika, statisztika) 8 kredit;
- elméleti-gazdaságtani alapozó ismeretek: (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan):
10 kredit;
- egységes üzleti alapozó ismeretek: (marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan,
számvitel, vállalati pénzügy) 12 kredit.
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
10. VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: vezetés és szervezés (Management and Leadership)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Management and
Leadership
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választható szakirányok: szervezetalakítás és folyamatszervezés, controlling és
teljesítménymenedzsment, emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés,
üzletviteli
tanácsadás,
termelésés
szolgáltatásmenedzsment,
információmenedzsment (Organization Development and Process Management,
Controlling and Performance Management, Human Resource Management and
Organization Development, Management Consulting, Production and Service
Management, Information Management)

3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment
alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a
nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi
erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató,
valamint a közszolgálati alapképzési szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit;
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-30 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-35 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-50 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan szakemberek
képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment
széles és – a választható szakirányuknak megfelelő – szűkebb területén. Megszerzett tudásuk
birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra
szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni,
elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert kategóriáit
használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket
hasznosítják. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében
történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a vezetés- és szervezéstudomány és gyakorlat korszerű irányzatait és eredményeit,
- a korszerű informatikával és know-how-val támogatott vezetési és szervezési módszereket
és azok gyakorlati alkalmazását,
- a szervezetek működése során felmerülő problémák és új jelenségek megoldási
módozatait, illetve a kritikus feldolgozására irányuló módszereket,
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a képzés szakirányának megfelelő területen az alapvető (funkcionális) gyakorlati
módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon megfelelő alkalmazási (foglalkoztatási)
lehetőségek felismerésére és kihasználására,
- a gyakorlati tapasztalatok megszerzését követően vezetői feladatok végzésére,
- a szervezetek működésével kapcsolatban – egyénileg vagy csoport tagjaként – szakmailag
megalapozott vélemény megfogalmazására, döntés-előkészítésre és döntéshozatalra,
- a szakiránynak megfelelő további ismeretek birtokában speciális munkakörök betöltésére,
- a tanult ismeretek és megszerzett tapasztalatok birtokában saját vállalkozás irányítására és
működtetésére,
- a szak tudományágában a kutatások és azok eredményeinek kritikus értékelésére,
- tudásuk, képességeik és készségeik folyamatos, egy életen át tartó fejlesztésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- elemző és szintetizáló készség,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- kitartás és stressztűrő képesség,
- emocionális intelligencia,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- igényesség a szakmai továbbképzésben való részvételre.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 15-30 kredit
marketingmenedzsment ismeretek, pénzügyi ismeretek, matematikai-statisztika módszerek és
elemzések, kvantitatív döntési módszerek, kutatási módszertan, vezetői üzleti gazdaságtan,
gazdaságpolitika.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-35 kredit
szervezetelmélet, szervezeti magatartás és vezetés, stratégiai menedzsment, változás- és
tudásmenedzsment, projektek menedzselése, termelés- és folyamatmenedzsment, integrált
információs rendszerek irányítása, controlling.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek 35-50 kredit:
a) szakirányokhoz kapcsolódó ismeretek:
- üzletviteli tanácsadó szakirány: tanácsadó iparági általános ismeretek, üzletviteli modellek
és rendszerek, tanácsadói szakmai alapismeretek, tanácsadó cégismeret, tanácsadási
módszerek és technikák, vezetői kompetenciafejlesztés;
- emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés szakirány: emberi erőforrás
menedzsment rendszerek és alkalmazások, szervezetfejlesztés elmélete, modelljei és
gyakorlata, szervezeti kultúra vizsgálata és fejlesztése, vezetői kompetenciafejlesztés;
- szervezetalakítás és folyamatszervezés szakirány: szervezeti és működési modellek,
folyamatmenedzsment és információtechnológia, szervezetközi hálózatok és
információtechnológia, projektvezetés, társaságirányítás, gyakorlati projekt;
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termelés és szolgáltatásmenedzsment szakirány: termelési és szolgáltatási folyamatok
szervezése, logisztika/ellátási lánc menedzsment, technológiamenedzsment, a
minőségmenedzsment eszközei, projektmenedzsment, termelési és szolgáltatási döntések
elemzése, termelő- és szolgáltató-rendszerek kockázatelemzési és megbízhatósági
kérdései, teljesítménymenedzsment;
- információmenedzsment szakirány: információrendszerek fejlesztése és menedzselése,
internet tartalommenedzsment, integrált informatikai rendszerek a gyakorlatban,
adatbányászat, e-business üzleti modellek és alkalmazások, számítógépes projekttervezés;
- controlling és teljesítménymenedzsment szakirány: vállalatértékelés, az üzleti döntések
támogatása, stratégiai költségmenedzsment, teljesítménymenedzsment, üzleti intelligencia
rendszerek, controlling nem üzleti szervezetekben, gyakorlati problémamegoldó projekt.
b) egyéb szakmai modulok:
üzleti kommunikáció, kisvállalatok menedzsmentje, projektek menedzselése, innovációmenedzsment, közszolgálati menedzsment, minőségmenedzsment, nemzetközi menedzsment,
funkcióközi menedzsment ismeretek.
Diplomamunka: 15 kredit.
-

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;
- közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi
gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaságelmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális
gazdaságtan, közösségi gazdaságtan;
- üzleti alapismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy,
számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási
ismeretek, vállalati pénzügyek;
- társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU-ismeretek, közpolitikai ismeretek,
gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia;
- szakmai ismeretek (10 kredit): értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és
szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling,
emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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11. KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: közgazdálkodás és közpolitika (Public Policy and
Management)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles közgazdász közgazdálkodás és közpolitika szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Public Policy and
Management
- választható szakirányok: közpolitika elemzés, közintézményi menedzsment,
ágazati szakértő (Public Policy Analysis, Public Management, Sectoral Policy
Analyst)
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. A teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az alkalmazott közgazdaságtan, a
gazdaságelemzés, a közszolgálati alapképzési szak.
4.2. A belépésnél a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a nemzetközi
gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi tanulmányok, a politológia, a szociális
munka, a szociológia, a társadalmi tanulmányok, az igazgatásszervező, a munkaügyi és
társadalombiztosítási igazgatási, a nemzetközi igazgatási, a védelmi igazgatási, a katonai
gazdálkodási alapképzési szakok, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi
szintű gazdaságmatematikai elemző, közgazdasági, közgazdász tanári, gazdálkodási,
gazdálkodási közgazdász tanári, nemzetközi kapcsolatok, pénzügyi szakok és a főiskolai
szintű közszolgáltatási közgazdász szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szakok, amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit
6.3. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 35-45 kredit;
6.4. A szabadon választható tárgyakhoz rendelhető kreditek száma: 6-14 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6 A gyakorlati ismeretek aránya legalább: 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A szak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik az elsajátított közgazdaságtudományi,
társadalomtudományi, vezetéstudományi, jogi, módszertani és szakirányú elméleti és
gyakorlati ismeretek birtokában képesek a közszektor állami és nem állami intézményeiben,
non-profit szervezeteiben, a központi és a helyi kormányzatokban, az ágazati közpolitikákat
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kezdeményező, alakító és megvalósító hazai és nemzetközi (EU) szervezetekben és
szerveződésekben a közpolitikai, közgazdálkodási és közigazgatási problémák szakmailag
megalapozott szemléleti keretekben történő elemzésére, tervezési, koordinációs és irányítási
feladatok ellátására, a közcélú projektek bármely munkafázisában érdemi részvételre.
Elméleti és kutatás-módszertani ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzett hallgató ismeri:
- a közszektor gazdaságtanának fogalmait és azok összefüggéseit;
- a közpolitika alakításának és megvalósításának elveit és gyakorlatát, az alkotmányos
társadalmi értékek és normák érvényre juttatásának (a közjót előmozdító közpolitikának)
konfliktusos természetét;
- az EU rendszerét, működését és közpolitikáit;
- a közcélú szervezetek szervezésére, működtetésére, irányításra vonatkozó elveket és
módszereket; a gazdasági, szervezeti, politikai és emberi erőforrások felhasználásának
elveit és gyakorlati módszereit; a költségvetési gazdálkodás és közintézményi
menedzsment fogalmait és azok összefüggéseit, a gazdálkodásra ható tényezőket és e
tényezők befolyásolására használatos módszereket;
- általában a tudás és főként saját tudásának korlátozottságát, az élethosszig tartó
folyamatos tanulás szükségességét.
b) A mesterképzési szakon végzett hallgató alkalmas:
- döntés előkészítő elemző-kiértékelő munka végzésére önállóan és csoportban a közszektor
különböző területein működő szervezetek számára, illetve a közszektoron kívüli szervezet
számára valamely kollektív érdek érvényre juttatása végett;
- a hazai és az EU fejlesztési politikáinak megvalósításában való közreműködésre, az
Európai Unió követelményrendszerének eleget tevő közintézmények működtetésére;
- a közcélú szervezetek munkafolyamatainak elemzésére, tervezésére és irányítására;
- a társadalmi értékek érvényre jutásának és az értékátváltásoknak föltárására, explicit
bemutatására, az ellentétes érintettségből fakadó konfliktusos helyzetek megértésére és
kreatív kezelésére;
- a komplex társadalmi-gazdasági problémák felismerésére, mennyiségi és minőségi
jellemzőik elemzésére, megoldási javaslatok (közpolitikai program, stratégia, akcióterv)
kidolgozására;
- a szakterületi, pénzügyi, menedzsment, kutatás-módszertani, információtechnikai
ismeretek összetett módon a gyakorlatban való alkalmazására;
- a közgazdasági, jogi, politikatudományi, szociológiai ismeretanyag valóságos közpolitikai
problémák és megoldások (javaslatok) elemzésében alkotó módon, együttes használatára;
- információk szelektálására, értékelésére és feldolgozására, menedzselésére, a probléma- és
megoldáselemzésre a jól és a kevésbé jól strukturált helyzetekben, a problémamegoldások
szakmailag megalapozott repertoárjának alkalmazására;
- az információszerzési, tárgyalási és meggyőzési technikák alkalmazására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a vezetői, koordináló, kommunikációs és együttműködési képesség;
- irányítási és összehangolási képesség;
- szociális és emberi érzékenység, empátia;
- elkötelezettség más kultúrák megértésére, elfogadására, megvédésére irányuló törekvések
iránt;
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a hazai és nemzetközi szakirodalom kritikus figyelemmel kísérése, az alkalmazott
tudományok és a szakterület mélyebb összefüggéseinek megértése, önálló
szaktudományos munka végzése;
szakmai motiváltság és nyitottság, rugalmasság;
magatartását a magán és közéleti etika írott és íratlan szabályai vezérlik.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Alapozó törzsanyag: 30-40 kredit
mikroökonómia
(haladó),
makroökonómia
(haladó),
ökonometria
/statisztika/
társadalomkutatás módszertana.
8.2. Szakmai törzsanyag: 20-30 kredit
Az intézmények saját tantervéhez illeszkedő, közvetlenül a közgazdálkodás és a közpolitika
elvi, módszertani és gyakorlati kérdéseit taglaló ismeretek:
közgazdasági: közösségi gazdaságtan, kormányzati intézményi gazdaságtan, szabályozás
gazdaságtana, költségvetési politika;
jogi: jogintézmények gazdaságtana, civilisztika, összehasonlító alkotmánytan;
közpolitikai: közpolitika folyamata, közpolitika elemzés (haladó), a közügyek elméleti
alapjai, közpolitika elméletek;
politikatudományi: magyar politikai és kormányzati rendszer, összehasonlító európai
közigazgatástan;
szociológiai:
konszenzus
és
konfliktus
szociológiája,
társadalomelméletek,
gazdaságszociológia, szociálpszichológia;
Európai Unió (és a közpolitika nemzetközi színtere): Európai Unió politikai gazdaságtana, EU
közpolitikái.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: 35-45 kredit
szakirányokba és/vagy modulokba szervezhető, az intézmény tantervébe illeszkedő
szabályozottan választható ismeretek, és az intézményenként opcionális szakmai gyakorlat.
- közpolitika elemző szakirányon: közpolitika folyamata és elemzése, költség-haszon
elemzés, összehasonlító közpolitika;
- közintézményi menedzsment szakirányon: stratégiaalkotás, szervezettervezés és
folyamatszervezés, controlling, információmenedzsment és emberierőforrás-menedzsment
a közszektorban;
- ágazati szakértő szakirányon: az ismeretek átfogják az adott ágazat gazdaságtani,
pénzügyi, társadalomtudományi, ágazati közpolitikai folyamatainak, irányításának és
gazdálkodásának területeit (egészségügyi gazdaságtan, egészségpolitika és finanszírozás,
minőségfejlesztés és menedzsment az egészségügyben, egészségügyi technológiaelemzés);
diplomamunka: 15 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat követelményeit a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg,
tekintetbe véve a hallgató szakmai előtanulmányait.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
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11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A leendő hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatásról
szóló törvényben meghatározott – összevetésével elismerhető legyen korábbi tanulmányai
alapján legalább 60 kredit az alábbi ismeretkörökben:
- módszertani, gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (matematikai alapok,
gazdaságmatematika, statisztika, számvitel, mikorökonómia, makroökonómia,
pénzügytan, alkotmánytan, EU integrációs alapismeretek, gazdasági jog,
társadalompolitika) legalább 40 kredit
- szakspecifikus ismeretek (közpolitikai tanulmányok, szervezet- és vezetéselmélet, közcélú
szervezetek vezetése, államháztartás és költségvetés, közösségi gazdaságtan és
közpénzügyek, kutatástervezés, közszolgálati etika, gazdasági és társadalmi szabályozás
elmélete és gyakorlata, közgazdasági elmélettörténet) legalább 30 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a leendő hallgató. A felvett hallgató a hiányzó krediteket a
mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint megszerezheti.
12. BIZTOSÍTÁSI ÉS PÉNZÜGYI MATEMATIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: biztosítási és pénzügyi matematika (Actuarial and
Financial Mathematics)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdász
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Actuarial and Financial
Mathematician-Economist
- választható szakirányok: aktuárius, kvantitatív pénzügyek (Actuarial Science,
Quantitative Finance)
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdaságelemzés, az alkalmazott
közgazdaságtan, a pénzügy és számvitel, a matematika alapképzési szakok, továbbá az 1993.
évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű közgazdasági és pénzügy szak, valamint
matematikus és alkalmazott matematikus szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a közszolgálati, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem
és marketing, az emberi erőforrások, a fizika, a gazdaságinformatikus, a mérnökinformatikus,
a programtervező informatikus alapképzési szakok, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény
szerinti egyetemi szintű fizikus, programozó matematikus és matematikatanári szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe tovább azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
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5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit;
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-56 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A cél magas szintű matematikai, statisztikai, pénzügyi és közgazdaságtudományi műveltségű,
az európai és világpiacon versenyképes tudással rendelkező szakemberek képzése, akik
elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek önálló, kvantitatív szemléletű
gondolkodásra, elemzések és kutatás végzésére az állami és magánszférában, a pénzügyi
szektor minden területén. A végzett hallgatók megfelelő alapokkal rendelkeznek akadémiai
kutatások, doktori képzés folytatásához is.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a gazdasági és pénzügyi összefüggéseket és elemzésük módszereit,
- a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és biztosítási folyamatokban megjelenő
bizonytalanság és kockázat mérését,
- a matematikai, statisztikai modellezést,
- számítógépes programcsomagok alkalmazását.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a banki és biztosítási termékfejlesztésre,
- a befektetések értékelésére,
- magas szintű matematikai elméleti tudásuk és a gyakorlati ismeretek kombinációja révén
pénzügyi folyamatok tervezésére, előrejelzésére és irányítására,
- elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére,
- önálló és csoportmunka végzésére,
- pénzügyi, biztosítási problémákat alkotó módon, eredeti megoldást adva képesek
megközelíteni.
Az aktuárius szakirányon végzettek alkalmasak továbbá:
- az életbiztosítás, az egészségbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás és az általános (vagyon-)
biztosítás gyakorlatában előforduló kalkulációk elkészítésére,
- a tartalékoláshoz kapcsolódó számítások elvégzésére,
- a biztosítási kockázat mérésére, modellezésére.
A kvantitatív pénzügyek szakirányok végzettek alkalmasak továbbá:
- a piaci, a hitelezési és a működési kockázatok felmérésére, a kockázati folyamatok
modellezésére,
- a kockázatkezelési stratégia meghatározására,
- a különböző pénzügyi termékek árának meghatározására,
- a megbízó elvárásainak megfelelő befektetési portfolió kialakítására és ehhez
kapcsolódóan az optimális tőkeallokációs stratégia kidolgozására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- elemző és szintetizáló készség,
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probléma felismerő és megoldó készség,
pontos, módszeres, megbízható munkavégzés,
információ rendszerzési és feldolgozási képesség,
érzékenység a társadalmi kérdések (pl. nyugdíjrendszer, egészségbiztosítás) iránt,
kritikai elemző készség, javaslattevő, kezdeményező képesség,
rugalmasság a csoportmunkában,
személyes felelősségvállalás és döntéshozatali képesség,
a szakmai továbbképzés iránti igényesség,
fogékonyság az új tudományos eredmények alkotó módon való alkalmazására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 10-20 kredit
analízis elemei, valószínűségszámítás, statisztika, mikroökonómia, makroökonómia és
pénzügy.
8.2.A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-56 kredit
sztochasztikus folyamatok, többváltozós statisztika, idősorok elmélete, operációkutatás,
parciális differenciálegyenletek, vállalati pénzügyek, befektetések, biztosítástan és jog,
sztochasztikus analízis, kockázatok matematikai modelljei, statisztikai ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek 30-35 kredit:
- aktuárius szakirány: életbiztosítás, nem-életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, biztosítási
számvitel, biztosítási eredmény elemzése, tartalékolás, kockázati folyamatok, pénzügyi
folyamatok elemei;
- kvantitatív pénzügyek szakirány: sztochasztikus analízis emelt szinten, pénzügyi
folyamatok, kockáztatott érték, kockázati modellek, portfoliókezelés, pénzügyi piacok és
intézmények, származtatott eszközök, terméktervezés és -fejlesztés, hitelezési kockázat,
döntéselmélet és döntési modellek;
diplomamunka: 15 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- módszertani alapismeretek (legalább 35 kredit): matematika, statisztika, informatika;
- közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, piacszerkezet,
nemzetközi gazdaságtan, pénzügy;
- üzleti alapismeretek (legalább 15 kredit): számvitel, kontrolling, adózási ismeretek,
vállalatértékelés, vezetés-szervezés, üzleti etika, üzleti kommunikáció, marketing, vállalati
gazdaságtan, vállalati pénzügy;
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társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): gazdasági jog, szociológia, EU ismeretek,
pszichológia.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
-

13. GAZDASÁG-MATEMATIKAI ELEMZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: gazdaság-matematikai elemző (Quantitative
Economic Analysis)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles közgazdász gazdaság-matematikai elemző szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Quantitative Economic
Analysis
- választható szakirányok: gazdaságmodellezés, operációkutatás, ökonometriastatisztika szakirány (Economic Modelling, Operations Research, EconometricsStatistics)
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: gazdaságelemzés alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: alkalmazott közgazdaságtan, közszolgálati, gazdálkodási és
menedzsment, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, valamint
az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű gazdaságmatematikai elemző,
közgazdasági, gazdálkodási, nemzetközi kapcsolatok, pénzügyi szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1.Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-55 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 25%.
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja magas szintű közgazdasági műveltséggel, nemzetközi szinten versenyképes
elméleti és módszertani tudással és készségekkel rendelkező szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában képesek önálló, kreatív gondolkodásra, alkalmazott közgazdasági elemzés és
kutatás végzésére az akadémiai, állami és magánszférában egyaránt, és megfelelő alapokkal
rendelkeznek a közgazdaságtudományi doktori képzés, ill. fokozatszerzés folytatásához is.
a) A mesterképzési szakon végzettek mester szinten ismerik:
- az erőforrásokkal való gazdálkodás, a gazdasági szervezés és irányítás elméleteit és
módszereit,
- a gazdasági összefüggések formalizált leírásának, modellezésének és elemzésének
módszereit,
- a hazai és a nemzetközi gazdaság különböző területeinek működési elveit,
- a gazdasági intézmények rendszerét, működésük elveit és folyamatait,
- a nemzetközi gazdaság működésének törvényszerűségeit, benne kiemelten az EU
működési rendszerét és politikáit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- közgazdasági elemző, előrejelző és modellalkotási tevékenységre, a közgazdasági
folyamatok és problémák modellszintű megfogalmazására,
- az elemzéshez és modellalkotáshoz szükséges információk beszerzésére és elemzésére,
- a matematikai és statisztikai eszköztár ismeretében igényes gazdasági elemző és döntéselőkészítő munkára a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein,
- a gazdasági folyamatok tervezésével és irányításával kapcsolatos feladatok megoldására,
gazdaságpolitikai alternatívák kidolgozásának elősegítésére, azok várható a hazai és
nemzetközi hatásának elemzésére,
- jelentések, felmérések elkészítésére
- a nemzetközi tudományos szakirodalom kritikus feldolgozására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a problémák önálló felismerése és megoldása,
- számítógépes programcsomagok alkalmazói készsége,
- innovációs készség,
- kritikai elemző és javaslattevő, kezdeményező készség,
- társadalmi kérdések iránti érzékenység,
- tolerancia és szinergia lehetősége felismerésének készsége és képessége,
- szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
- angol nyelvű szakmai kommunikáció.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök (10-20 kredit):
gazdaságelemzés, elmélettörténet, gazdaság- és társadalomstatisztika, többváltozós
adatelemzés, bevezetés az ökonometriába és a makrogazdasági modellezésbe.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei
Elméleti és módszertani alapismeretek és szakmai törzsismeretek (45-55 kredit):
közgazdaságtani (mikor- és makroökonómia) és statisztikai-ökonometriai, illetve az ezekhez
szükséges felső matematikai ismeretek (konvex analízis és játékelmélet); további
nemzetközileg
kompatibilis
közgazdaságtani,
elmélettörténeti,
pénzügyi,
gazdaságmodellezési és ökonometriai ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
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differenciált szakmai ismeretek (40-50 kredit):
- gazdaságmodellezés szakirány: makrogazdasági előrejelzés, gazdasági mechanizmusok
mikroökonómiája, az információ közgazdaságtana, aukcióelmélet, makroökonómiai
modellek, makromodellezési esettanulmányok
- operációkutatás szakirány: döntési modellek, dinamikus modellek, optimalizálási modellek, többváltozós adatelemzés, operációkutatási modellek, idősorok sztochasztikus
modelljei, modellezési esettanulmányok
- ökonometria-statisztika szakirány: következtető statisztika és ökonometria elmélete,
adatszerzési módszerek, sokváltozós statisztika, statisztikai modellezés, statisztikai
programcsomagok és elemzések, idősorelemzés és előrejelzés, keresztmetszeti és panel
ökonometria, pénzügyi és biztosítási alkalmazások ökonometriája;
diplomamunka: 15 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert,
felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga és egy másik élő idegen nyelvből
államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú a képzési területnek megfelelő szaknyelvi
nyelvvizsga vagy államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga
vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kreditek megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi
tanulmányai szerint gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia,
matematika, statisztika, ökonometria, valamint közgazdasági, gazdálkodási, informatikai és
társadalomtudományi) alapismeretekből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt gazdaságtani és módszertani
ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két
féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint meg kell szerezni.
14. LOGISZTIKAI MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: logisztikai menedzsment (Logistics Management)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles logisztikai menedzser
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Logistics Manager
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a kereskedelem és marketing, a
gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a
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turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrás, a közszolgálati, az alkalmazott közgazdaságtan
alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehetők: a
gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, a gazdaságinformatikus, a mérnök informatikus, a
programtervező informatikus, a közlekedésmérnöki és a műszaki menedzser, gépészmérnök
alapképzési szakok.
4.3.A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit;
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20 – 25 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 – 50 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30 – 45 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya legalább: 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik az integrált vállalati logisztikai
menedzsment összefüggéseit átlátva képesek a vállalati logisztikai rendszer és a vállalatokat
átfogó ellátási láncok átfogó irányítására. A szükséges elméleti tudás birtokában, illetve a
modern gyakorlati megoldások ismeretében e szakemberek sikeresen képesek a vállalaton
belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, elemzésére és
fejlesztésére, illetve azok hatékony vezetésére. A képzés eredményeképpen a hallgatók
megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a vállalati logisztikai folyamatok, illetve az ellátási lánc működésére ható meghatározó
üzleti és technikai folyamatokat;
- a logisztikai rendszer belső felépítését, a logisztikai folyamatok és rendszerek, tervezési,
elemzési és fejlesztési módszereit és eljárásait;
- a logisztikai szolgáltató vállalatok tevékenységének megszervezéséhez és irányításához
szükséges ismereteket;
- az ellátási lánc menedzsment modern üzleti megoldásainak eszköztárát;
- a logisztika és ellátási lánc hatékony menedzsmentjét támogató informatikai
megoldásokat;
- a logisztika, illetve egyes alrendszerei és az ellátási lánc teljesítményének értékelésére
alkalmas technikákat;
- a logisztika és ellátási lánc menedzsment területének meghatározó kutatási irányait, azok
fogalomrendszerét és a kutatáshoz szükséges módszertani alapokat.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a vállalati versenyképességet támogató logisztikai fejlesztések
megfogalmazására;
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és célkitűzések

-

-

a logisztikai folyamat elvárásainak és teljesítményének más vállalati funkcióval történő
hatékony összehangolására;
a vállalati logisztikai rendszer, illetve egyes alrendszereinek működése kapcsán az ismert
elemzési eljárások alkalmazása segítségével a rendszer (vagy alrendszerei) tervezésére,
elemzésére, ezek alapján fejlesztési javaslatok önálló megfogalmazására;
a vállalati logisztikai folyamatok rendszerszemléletű és a folyamatokat középpontba
helyező irányítására és fejlesztésére;
projektek hatékony menedzsmentjére,
csoportban való hatékony részvételre, azok irányítására;
a hatékonyabb ellátási lánc menedzsment eszközeinek vállalatspecifikus meghatározására;
a logisztika és ellátási lánc menedzsment meghatározó kutatási területein önálló kutatási
probléma megfogalmazására és a kutatás végrehajtására.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- a szakma elfogadott sztenderdjei, etikai szabályai szerint végzi tevékenységét,
- rendelkezik vezetői képességekkel,
- hatékonyan képes kialakítani és működtetni keresztfunkcionális csoportokat,
- hatékony projektirányító és szervező,
- munkatársait illetve kollégáit motiválja és irányítja,
- empatikus más kultúrák illetve szakterületek megközelítéseit illetően,
- új megoldások és eljárások iránt nyitott,
- keresi a konfliktusok feloldását és nyitott az együttműködésre,
- vállalja a felelősséget saját és munkatársai teljesítményéért.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 20 – 25 kredit:
modern közgazdasági elméletek, módszertani ismeretek, szervezetek és vállalkozások
gazdálkodása, vezetése és irányítása, stratégiai menedzsment, pénzügyi ismeretek, marketing
menedzsment, üzleti tervezés, vezetői számvitel, kutatásmódszertan.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 30 – 50 kredit:
üzleti gazdaságtan, nemzetközi üzleti gazdaságtan, stratégiai menedzsment, üzleti tervezés,
termelés és szolgáltatásmenedzsment, beszerzés, disztribúció, készletgazdálkodás,
túratervezési módszerek, logisztikai szolgáltatások, szállítmányozási ismeretek,
raktárgazdálkodás és raktár-technológiai ismeretek, anyagmozgatási ismeretek, a logisztikai
teljesítmény mérése és menedzsmentje, információmenedzsment, e-business megoldások,
szabványos áruazonosítás, nyomon követési rendszerek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-60 kredit
differenciált szakmai ismeretek 30- 45 kredit:
választható specializációk, modulok: beszerzési stratégia, beszállítók értékelési rendszerei,
beszállítói kapcsolatok fejlesztése, operatív beszerzés, tárgyalástechnika, közbeszerzés,
beszerzés jogi aspektusai, logisztikai stratéga, ellátási lánc menedzsment, makrologisztikai
ismeretek, szállítási módok, kombinált fuvarozás, logisztikai szolgáltató központok, citylogisztika, visszutas logisztika, integrált vállalatirányítási rendszerek felépítése, bevezetése és
működtetése, logisztikai kontrolling, vevői kapcsolatok menedzsmentje, CRM,
minőségmenedzsment, karbantartás, technológia-menedzsment, lean menedzsment,
projektmenedzsment, üzleti szimulációs programok;
diplomamunka 15 kredit.

682

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;
- közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi
gazdaságtan,
környezet-gazdaságtan,
gazdaságelmélet,
gazdaságstatisztika,
közgazdaságtan-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika ágazati és
funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan;
- társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU, általános és gazdasági jogi
ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszihológia, filozófia;
- üzleti és kötelező szakmai alapismeretek (25 kredit): vállalatgazdaságtan, gazdasági jog,
marketing, vezetés és szervezés, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika,
tevékenységmenedzsment, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, stratégiai tervezés,
pénzügy, számvitel, kontrolling.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET
1. ALKALMAZOTT MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: alkalmazott matematikus (Applied Mathematics)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles alkalmazott matematikus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Applied Mathematician
- választható szakirányok: alkalmazott analízis, sztochasztika, pénzügy-matematika,
diszkrét matematika, operációkutatás, számítástudomány, műszaki matematika;
(Applied Analysis, Stochastics, Financial Mathematics, Discrete Mathematics,
Operations Research, Computer Science, Engineering Mathematics)
3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a matematika alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a természettudomány, műszaki, informatika képzési területek
valamennyi alapképzési szakja, a gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési
ágának gazdaságelemzés alapképzési szakja.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az alapvagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 35 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan tudományos kutatási szintet elérő szakmai felkészültséggel rendelkező
szakemberek képzése, akik magas szintű matematikai ismereteik és modellezési tapasztalataik
birtokában képesek alkotó módon a gyakorlatban felmerülő matematikai problémák
megoldására. Nyitottak szakterületük és a rokon területek új tudományos eredményeinek
kritikus befogadására. Felkészültségük alapján képesek a gyakorlati problémák
modellezésére, megoldására és a megoldások gyakorlati kivitelezésének irányítására.
Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
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-

az algoritmuselmélet, az alkalmazott analízis, a diszkrét matematika, az operációkutatás, a
valószínűségszámítás és a matematikai statisztika alapvető eredményeit,
a matematika különböző alkalmazási területeit,
az alkalmazott matematikai modellek megalkotásához és szimulálásához szükséges
informatikai, számítástechnikai ismeretanyagot.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik önálló továbbfejlesztésére,
- a matematika alkalmazási területein alkotó módon kombinálni és felhasználni megszerzett
ismereteiket az élő és élettelen természetben, a műszaki és informatikai világban, a
gazdasági és pénzügyi életben felmerülő problémák megoldásában,
- a természetben, a műszaki és gazdasági életben felmerülő bonyolult rendszerek
áttekintésére, matematikai elemzésére és modellezésére, döntési folyamatok
előkészítésére,
- a számítástechnika eszközeinek felhasználásával a természetben, a műszaki és gazdasági
életben felmerülő számítási feladatok elvégzésére,
- sztochasztikus jelenségek, folyamatok modellezésére,
- a nagy számításigényű, illetve nagy tárkapacitású feladatok felismerésére, alternatív
megközelítések elemzésére,
- a problémák belső törvényszerűségeinek megértésére, feladatok megtervezésére és magas
szintű végrehajtására,
- az idegen nyelvű szakmai kommunikációra,
- az informatikai lehetőségek alkotó módon történő alkalmazására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- absztrakciós, modellalkotó és problémamegoldó képesség,
- térszemlélet,
- kritikai attitűd,
- rendszerszerű gondolkodás,
- kreativitás,
- szakmai felelősségvállalás,
- önálló döntéshozatali képesség,
- szakmai együttműködő készség,
- jó kommunikációs készség,
- csoportmunkában való részvétel képessége,
- a kapcsolódó tudományos problémáknak a nem szakemberek számára is érthető
megfogalmazási képessége,
- idegen nyelvű szakmai kommunikációs készség.
A szakirányokon továbbá elsajátítandó szakmai kompetenciák:
a) szakirány választása nélkül
- ismerik a differenciálegyenletek, a közelítő számítások elméletének alapjait és ezek
legfontosabb alkalmazásait természeti, műszaki és gazdasági jelenségek modellezésében,
- a valószínűségelmélet és a matematikai statisztika modern elméletének alapjait,
- a kódoláselmélet és kriptográfia alapjait, a gyakorlatban legelterjedtebb kódok és
titkosírások elméleti hátterét és alkalmazhatóságát,
- a kiszámíthatósági kérdések elméleti hátterét,
- a legfontosabb matematikai és statisztikai szoftverek használatát és azok matematikai
hátterét, alkalmazhatóságuk korlátait.
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b) Szakirány választása esetén
Alkalmazott analízis szakirányon végzettek:
- ismerik a matematikai analízis természettudományos, ipari és üzleti szférában történő
alkalmazásait,
- alkalmasak az adott területen felmerülő problémák közönséges és parciális
differenciálegyenletekkel történő matematikai modellezésére és a modellek önálló
matematikai vizsgálatára,
- ismerik
a
matematikai
modellezéshez
szükséges
fontosabb
matematikai
programcsomagokat.
Sztochasztika szakirányon végzettek:
- alkalmasak az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló sztochasztikus,
véletlenszerű törvényszerűségek felismerésére, e jelenségek tudományos igényű kísérleti
tanulmányozására és elméleti értelmezésére,
- magas színvonalon képesek használni statisztikus törvények elemzésére alkalmas
programcsomagokat,
- alkalmasak önálló és irányító munkaköröket betölteni a sztochasztika tudományos
eredményeit vagy módszereit felhasználó egyéb területeken (szakigazgatás,
környezetvédelem stb.).
Diszkrét matematika szakirányon végzettek:
- ismerik a diszkrét matematika klasszikus és aktuális elméleti eredményeit,
- ismerik a diszkrét matematika algoritmikus módszereit, a kriptográfia, algoritmuselmélet,
kódelmélet, diszkrét optimalizálás hatékony módszereit.
Operációkutatási szakirányon végzettek:
- alkalmasak különféle (ipari, kereskedelmi, pénzügyi, mezőgazdasági, kommunikációs)
rendszerek irányítási, működtetési és optimalizálási problémáinak matematikai
modellezésére és számítógépes megoldására,
- képesek operációkutatási algoritmusok és ezek matematikai hátterének kidolgozására, a
hatékonyság vizsgálatára.
Számítástudományi szakirányon végzettek:
- ismerik az algoritmuselmélet/bonyolultságelmélet szakterületét,
- alkalmasak számítógépes problémák modellezésére, innovatív megoldására,
- ismerik az adott területen hasznosítható matematikai módszereket.
Pénzügy-matematika szakirányon végzettek:
- mikro- és makroökonómiai, valamint pénzügyi alapismeretekkel rendelkeznek,
- ismerik a valószínűségelmélet és a matematikai statisztika modern elméletének alapjait,
- alkalmasak sztochasztikus jelenségek, folyamatok modellezésére,
- ismerik a sztochasztikus és pénzügyi folyamatok, a kockázati folyamatok, az életbiztosítás
és a nem-életbiztosítás matematikai elméletét, valamint az idősorok elemzésének
matematikai elméletét,
- alkalmasak pénzügyi folyamatok, biztosítási kérdések matematikai elemzésére,
modellezésére,
- ismerik legalább két statisztikai programcsomag használatát, tudják a kapott
eredményeket értelmezni, elemezni.
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Műszaki matematika szakirányon végzettek:
- a műszaki problémák matematikai modellezésében hatékonyan tudnak együttműködni
fejlesztőmérnökökkel,
- alkalmasak az innovatív mérnöki gyakorlatban előforduló problémák matematikai
megoldására,
- alkalmasak a műszaki életben előforduló problémák numerikus megoldására is,
- ismerik a differenciálegyenletek, a közelítő számítások elméletének alapjait és ezek
legfontosabb alkalmazásait természeti, műszaki és gazdasági jelenségek modellezésében,
- ismerik a valószínűségelmélet és a matematikai statisztika modern elméletének alapjait,
- ismerik a számítógép geometriai és grafikai alkalmazási módjait.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
Elméleti alapozás 15-25 kredit:
algebra és számelmélet alapjai (unitér terek, spektráltétel, polinommátrixok kanonikus alakja,
mátrixok minimálpolinomja, Cayley-Hamilton-tétel, Jordan-féle normálalak, sajátvektor,
kvadratikus alakok, Sylvester tétele, algebrai struktúrák, a csoportelmélet alapjai:
permutációcsoportok, Lagrange-tétel, normálosztók és faktorcsoportok, véges Abel-csoportok
alaptétele, a gyűrűelmélet alapjai, integritástartományok, testkonstrukciók, véges testek,
kvadratikus kongruenciák, lánctörtek), analízis alapjai (Riemann-Stieltjes-integrál,
vonalintegrál, inverz- és implicit-függvény-tétel, feltételes szélsőérték, mértékelmélet,
Lebesgue-integrál, Hilbert-terek, ortonormált rendszerek. Lagrange- és Hermite-Fejérinterpoláció, közönséges differenciálegyenletek, lineáris differenciálegyenletek, a numerikus
analízis alapjai.), geometria alapjai (nemeuklideszi geometriák, projektív terek és
csoportelméleti vonatkozásaik, transzformáció-csoportok geometriája, vektoranalízis:
differenciálszámítás, vektorkalkulus 3-dimenzióban, topológikus és metrikus tér fogalma,
sorozatok és konvergencia, kompaktság és összefüggőség), valószínűségszámítás és
matematikai statisztika alapjai (Bayes-tétel, sztochasztikus függetlenség, valószínűségi
változók és az eloszlásfüggvény, várható érték, szórásnégyzet, kovarianciamátrix, nagy
számok erős és gyenge törvényei, Borel-Cantelli-lemma, a feltételes várható érték általános
fogalma, független tagú sorok, karakterisztikus függvények alapjai, centrális határeloszlástétel, statisztikai sokaság, véletlen minta, empirikus eloszlás, Glivenko-Cantelli-tétel,
nevezetes statisztikák, maximum-likelihood-becslés, momentum-módszer, Neyman-Pearsonlemma, konfidenciaintervallumok, paraméteres próbák és nemparaméteres próbák),
informatika és operációkutatás alapjai (programcsomagok használata az algebra, analízis,
geometria, numerikus matematika területén, lineáris programozás alapjai.).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit
Az alábbi ismeretkörök közül legalább négy témakör ismeretanyagának választása:
Diszkrét matematika (5-12 kredit): Testbővítések elmélete és alkalmazásaik. A véges testek
elmélete és alkalmazásaik. Kriptográfiai alapfogalmak. Az algoritmuselmélet alapfogalmai és
alkalmazásai. Gráfok magasabb összefüggősége, diszjunkt fák és fenyők, az összefüggőség
növelése. Gráfok és hipergráfok színezései, perfekt gráfok. Párosítás-elmélet. Gráfok
beágyazásai. Erősen reguláris gráfok. Az egészségi feltétel és alkalmazásai. Véletlen
módszerek: várható érték és második momentum-módszer, véletlen gráfok, küszöbfüggvény.
Extremális kombinatorika: extremális halmazrendszerekről és gráfokról szóló klasszikus
tételek..
Operációkutatás (5-12 kredit): Folytonos és sztochasztikus optimalizálás. Alternatíva tételek,
Minkowski-Weyl-tétel, pivot és belsőpontos algoritmusok, elipszoid-módszer; konvex
optimalizálás: szeparációs tételek, konvex Farkas-tétel, Karush-Kuhn-Tucker-tétel, Lagrange-
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függvény és nyeregpont-tétel, Newton-módszer, belső pontos algoritmus; a sztochasztikus
programozás alapmodelljei és megoldó módszerei; gyakorlati problémák. Diszkrét
optimalizálás. Max folyam min vágás, Egerváry-dualitás, poliéderes kombinatorika, teljesen
duális egészértékűség, párosítás-poliéder; gráfalgoritmusok, Magyar-módszer, EdmondsKarp-algoritmus; NP-teljes problémák algoritmikus megközelítései: dinamikus programozás,
Lagrange-relaxáció, korlátozás és szétválasztás, mohó algoritmusok; gyakorlati problémák.
Alkalmazott analízis (5-12 kredit): Ortogonális polinomok. Trigonometrikus- és ortogonális
polinomsorok pontonkénti és egyenletes konvergenciája. Fourier-transzformáció. Az
approximációelmélet elemei. Stone-tétel, Bohmann-Korovkin-tétel. Legjobb approximáció
polinomokkal. Jackson tételei. Interpoláció. Spline-függvények. Approximáció racionális
függvényekkel. Lagrange-interpoláció Lebesgue-függvénye. Erdős-Bernstein-sejtés az
optimális alappontokról. Grünwald-Marzinkiewicz-tétel. Stabilitáselmélet. Periódikus
megoldások. Peremérték-feladatok lineáris differenciálegyenletekre. A variációszámítás
alapfeladata. Euler-Lagrange-differenciálegyenletek. Geometriai módszerek a mechanikában.
Lagrange- és Hamilton-rendszerek. Legendre-transzformáció. Euler-Lagrange-egyenletek,
Hamilton-egyenletek. Szimmetriák és megmaradási tételek. Alapfogalmak a parciális
differenciálegyenletek elméletében. Karakterisztikus függvény, első integrálok. Elsőrendű
lineáris és kvázilineáris egyenletek. Elsőrendű egyenletek karakterisztika elmélete, Cauchyfeladat. Másodrendű lineáris parciális differenciálegyenletek osztályozása és kanonikus alakra
hozása. Goursat- és Cauchy-feladat hiperbolikus egyenletekre. Vegyes feladat
hullámegyenletre. Fourier-módszer. Vegyes feladat hőegyenletre, maximum-tétel. Cauchyfeladat hőegyenletre, Duhamel-elv, Peremérték-feladatok potenciálegyenletre. Fixponttételek
és alkalmazásaik.
Sztochasztikus folyamatok (5-12 kredit): Négyzetesen integrálható folyamatok. Gyengén
stacionárius folyamatok, lineáris szűrők. Az idősorok analízisének elemei. Erősen stacionárius
folyamatok, ergodikus tételek. Diszkrét és folytonos idejű Markov-láncok és alkalmazásaik.
Az Itô-féle sztochasztikus integrál, sztochasztikus differenciálegyenletek, diffúziós
folyamatok..
Algoritmuselmélet (5-12 kredit): Rendezés és kiválasztás, kupac. Dinamikus programozás.
Gráfalgoritmusok: szélességi és mélységi keresés, feszítőfák, legrövidebb utak, folyamok.
Kereső-fák, amortizációs idő, Fibonacci-kupac. String-keresés. Huffman-kód. Lempel-ZivWelch tömörítési eljárása.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek 30-60 kredit:
a) szakirány választása nélkül
numerikus matematika (QR algoritmus, általánosított inverz, függvények minimalizálása,
gradiens- konjugált gradiens módszer, gyors Fourier-transzformáció, közönséges
differenciálegyenletek numerikus megoldása, peremérték feladatok numerikus megoldása,
parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása), differenciálegyenletek (kétdimenziós
autonóm rendszerek, peremérték-problémák, nyeregpont-tulajdonság, strukturális stabilitás,
elemi bifurkációk, elsőrendű parciális differenciálegyenletek, Hamilton-rendszerek,
hővezetési és diffúziós problémák. maximumelvek, harmonikus függvények, Harnack tételei,
Green-függvények,
Poisson-formulák.
Fourier-módszer,
nemlineáris
parciális
differenciálegyenletek), a matematikai statisztika fogalmai és módszerei (becslési módszerek
és tulajdonságaik, másodlagos mintavétel, jackknife, bootstrap, általánosított likelihoodhányados próba, nemparaméteres próbák, cenzorált minta), információelmélet, algoritmusok
és bonyolultságuk, (kódelmélet, Shannon-tétel, hibajavító kódok, RSA, véges automaták,
Turing-gépek, NP-teljesség, bonyolultsági osztályok, adatstruktúrák, poliéder-módszer
gráfelméleti alkalmazásai, számelméleti algoritmusok diszkrét logaritmusra, prímtesztek,
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Gröbner-bázis), integrálgeometria (Santaló-féle klasszikus eredmények, Gelfand-Helgasontételek, Radon és más integrál-transzformációk, tomográfiai alkalmazások, alakfelismerési és
rekonstrukciós eljárások), választható tárgyak (dinamikus modellek, optimalizálás,
sztochasztikus folyamatok, felületmodellezés, haladó algoritmikus geometria);
b) szakirány választása esetén
- alkalmazott analízis szakirány: modellezés, természettudományos ismeretek (legalább 9
kredit) (modellalkotás és természettudományos alkalmazások: biológiai modellek, kémia
reakciók modellezése, reakció-diffuzió rendszerek szimulációja; információ technológiai
és vállalati ismeretek: programcsomagok használatának általános elvei és technikája, kész
programcsomagok konkrét alkalmazásai során felmerülő problémák, adatbázis
kompatibilitás, fejlesztés, stb., a vállalat működési elvei, az alkalmazott matematikus
feladata az üzleti szférában), differenciálegyenletek numerikus módszerei (legalább 9
kredit) (a közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldási módszerei: elsőrendű
kezdeti-érték feladatok, Runge–Kutta-típusú módszerek, többlépéses rendszerek,
stabilitás; elliptikus és időfüggő parciális differenciálegyenletek numerikus megoldási
módszerei: véges elemek és véges differenciák módszere, Ritz- és Galjorkin-típusú
módszerek, stabilitás, Lax ekvivalencia tétele; parciális differenciálegyenletek és
numerikus megoldási módszereinek alkalmazásai: Maxwell-egyenletek és numerikus
módszerei, származtatott tőzsdei termék árazása, szilárdságtani feladatok),
differenciálegyenletek (legalább 10 kredit) (dinamikai rendszerek: fázisképek
osztályozása, Poincaré-féle normálforma, stabilis, instabilis, centrális sokaság, HartmanGrobman-tétel., dinamikai rendszerek bifurkációi, alapvető példák és alkalmazások,
bifurkációs görbék meghatározása biológiai modellekben, strukturális stabilitás,
attraktorok típusai, káosz a Lorenz-féle meteorológiai modellben. diszkrét dinamikai
rendszerek; parciális differenciálegyenletek elmélete: Szoboljev-terek, peremérték- és
sajátérték-feladatok gyenge (Szoboljev-térbeli), variációs és klasszikus megoldása. a
gyenge és a klasszikus megoldás vizsgálata a Fourier-módszerrel és a Galjorkinmódszerrel, divergencia alakú kvázilineáris elliptikus és parabolikus egyenletek, elliptikus
variációs egyenlőtlenségek), választható tárgyak (legalább 5 kredit);
- sztochasztika szakirány: statisztika (min 15 kredit) (a matematikai statisztika fogalmai és
módszerei: becslési módszerek és tulajdonságaik, másodlagos mintavétel, jackknife,
bootstrap, L- és M-becslések, robusztusság, mintavétel véges sokaságból, általánosított
likelihood-hányados próba, nemparaméteres próbák, cenzorált minta, élettartam-adatok
elemzése; többdimenziós statisztikai eljárások: többdimenziós normális eloszlás és a
ráépülő statisztikai modellek, eljárások, kontingenciatáblák elemzése; statisztikai
programcsomagok: legalább két különböző statisztikai programcsomag átfogó ismerete,
az elérhető modellek ismerete, a várható eredmények elemzése), időfüggő sztochasztikus
rendszerek (legalább 15 kredit) (sztochasztikus folyamatok, sztochasztikus analízis:
martingál, lokális martingál folytonos időben, sztochasztikus integrál folytonos
szemimartingál szerint, Itô-formula, SDE jósolható függvények esetén, erős és gyenge
megoldás; pénzügyi folyamatok: részvények és kötvények diszkrét és folytonos időben,
arbitrázs, martingál-mérték, önfinanszírozó stratégiák, Cox–Ross–Rubinstein-formula,
Black–Scholes-formula, sztochasztikus rövid és hosszú távú kamatlábmodellek; idősorok
elemzése: stacionárius folyamatok, autoregressziós-, mozgóátlag folyamatok, becslések,
periodogramm, hosszú emlékezetű folyamatok, frakcionálisan integrált és önhasonló
folyamatok, LARCH folyamatok), választható tárgyak (legalább 10 kredit);
- pénzügy-matematika szakirány: statisztika (legalább 5 kredit), (a matematikai statisztika
fogalmai és módszerei: becslési módszerek és tulajdonságaik, másodlagos mintavétel,
jackknife, bootstrap, mintavétel véges sokaságból, általánosított likelihood-hányados
próba, nemparaméteres próbák, cenzorált minta, többdimenziós statisztikai eljárások,
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többdimenziós
normális
eloszlás,
kontingenciatáblák
elemzése,
statisztikai
programcsomagok: legalább két különböző statisztikai programcsomag átfogó ismerete,
az elérhető modellek ismerete, a várható eredmények elemzése) sztochasztikus rendszerek
(legalább 15 kredit) (sztochasztikus folyamatok: sztochasztikus differenciálegyenlet erős
megoldása, pénzügyi folyamatok, diffúziós folyamat, Kolmogorov-egyenletek, arbitrázs,
martingál-mérték, önfinanszírozó stratégiák, Cox–Ross–Rubinstein-modell. Black–
Scholes-formula, sztochasztikus rövid és hosszú távú kamatlábmodellek; idősorok
elemzése: stacionárius folyamatok, autoregressziós-, mozgóátlag folyamatok, becslések,
periodogramm, hosszú emlékezetű folyamatok, frakcionálisan integrált és önhasonló
folyamatok; biztosításmatematika: életbiztosítás, halálozási táblák, díjszámítás, nem-élet
biztosítás, nevezetes káreloszlások, összetett kockázat, díjkalkulációs elvek, tartalékolási
elvek, kockázati folyamatok, Lundberg-tétel, szubexponenciális eloszlások),
gazdaságtudományok (legalább 15 kredit) (mikroökonómia: egyéni és piaci kereslet,
fogyasztói többlet, termési technológia megválasztása, kereslet és kínálat, piaci
elégtelenség, állami beavatkozás, általános egyensúly; makroökonómia: nemzetgazdaság
szereplői, egyensúly a munkapiacon, árupiac, az IS-függvény, a pénz funkciói, az LMfüggvény, a neoklasszikus és a Keynes-féle modell összehasonlítása, költségvetési és
monetáris politika eszközrendszere, munkanélküliség és infláció; pénzügyi alapismeretek:
pénz kialakulásától a modern pénzig, kereskedelmi bankok, központi bank, monetáris
politika, költségvetési politika, befektetési döntések, értékpapírok, értékpiac, tőzsde,
devizarendszerek, IMF, Világbank), választható tárgyak;
diszkrét matematika szakirány: kombinatorikai algoritmusok (mélységi és szélességi
keresés, legrövidebb utak, Floyd–Warshall-módszer, feszítőfák, keresőfák, páros gráfok
párosításai, hálózati folyamok, maximális folyam-minimális vágás tétel), Gröbner-bázisok
(Gröbner-bázis polinomgyűrűkben, Hilbert-tétel (Nullstellensatz), alkalmazások), véges
testek és polinomok (véges testek stuktúrája és automorfizmusai, körosztási és
irreducibilis polinomok, polinomok felbontása véges testek felett), diszkrét optimalizálás
(algoritmusok lineáris diofantikus egyenletekre, lineáris egyenlőtlenségek és lineáris
programozás komplexitási kérdései, Khachiyan-módszer, ellipszoid-módszer, becslések
az egészértékű programozásban), algebrai kódelmélet (véges test feletti polinomok,
digitális információ kódolása és dekódolása, blokk-kódok, lineáris kódok. mátrixos
kódok, a BCH és Reed–Solomon-kódok dekódolása, konvolúciós kódok, Viterbialgoritmus), algoritmuselmélet (Turing-gép, parciálisan rekurzív függvények,
kiszámítható függvények, Church-tézis, eldönthető és eldönthetetlen problémák, nem
rekurzív halmazok, algoritmusok bonyolultsága), kriptográfia (privát kulcsú
kriptorendszerek, véletlen kulcs, DES, AES, nyilvános kulcsú rendszerek, RSA,
kritográfiai protokollok, kulcs-csere, időpecsét, elektronikus aláírás), választható tárgyak
(legalább 5 kredit);
operációkutatás szakirány: diszkrét optimalizálás (9-24 kredit) (egész értékű programozás,
dinamikus programozás, heurisztikus programozás, kombinatorikus optimalizálás,
poliéderes algoritmusok, gráf algoritmusok, matroidelmélet, ütemezéselmélet,
ládapakolási feladat), folytonos optimalizálás (9-24 kredit) (lineáris és nemlineáris
optimalizálás, szemidefinit programozás, sztochasztikus optimalizálás, dinamikus
modellek, játékelmélet, fixponttételek, minimaxtételek), operációkutatás számítógépes
módszerei (3-6 kredit) (matematikai programozási eljárások implementációs problémái,
input- output formátumok, megoldó programcsomagok, CPLEX, XPRESS),
operációkutatási projekt (3-6 kredit), választható tárgyak (legalább 10 kredit);
számítástudomány szakirány: adatbányászat (3-6 kredit) (gyakori mintázat keresés,
szintenként haladó algoritmusok, döntési fák, neurális hálók, k-NN, SVM,
dimenziócsökkentési eljárás, hierarchikus algoritmusok, spektrálklaszterezés), WWW és
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hálózatok matematikája (3-6 kredit) (webkeresők, Markov-láncok és véletlen séták
gráfokon, HITS-modellek, szinguláris felbontás, gráfmodellek), bonyolultságelmélet (6-9
kredit) (számítási modellek, algoritmusok és alsó becslések az erőforrás-használatra,
véges automaták, formális nyelvek, Turing-gépek, véletlenített bonyolultságosztályok,
PSPACE-osztály, párhuzamos algoritmusok, Kolmogorov-bonyolultság), algoritmusok és
adatstruktúrák tervezése, elemzése és implementálása (6-9 kredit) (max-vissza sorrend és
alkalmazásai, minimális súlyú fenyők, fa-felbontás, párosítások nem páros gráfokban,
kiegyensúlyozott és önkiegyensúlyozó fák, keresőfák), kriptográfia és adatbiztonság (6-9
kredit) (informatikai adatvédelem, szimmetrikus kulcsú rendszerek, nyilvános kulcsú
titkosítás, RSA, elektronikus aláírás, Rabin-kriptorendszer, kriptográfiai protokollok,
adatvédelmi rendszerek, nemzetközi és hazai szabványok), információelmélet, kódok és
szimmetrikus struktúrák (4-6 kredit) (entrópia, feltételes entrópia, kölcsönös információ,
Fano-egyenlőtlenség, zajmentes kódolás, Shannon-alaptétel, hibajavító kódok, véletlen
kódok), választható tárgyak (legalább 10 kredit);
műszaki matematika szakirány: numerikus analízis, differenciálegyenletek megoldása (1020 kredit) (dinamikai rendszerek: diszkrét és folytonos idejű dinamikai rendszerek,
attraktorok és medencék, Ljapunov-függvények, invariáns sokaságok, strukturális
stabilitás, elemi bifurkációk, káosz, Fourier analízis és függvénysorok: Fourier-sorok,
Dirichlet-mag, Fejér-példa, inverziós-formula, Hermite- és Laguerre polinomok
teljessége,
gyors
Fourier-transzformált,
wavelet
transzformált;
parciális
differenciálegyenletek: kezdeti- és peremérték problémák, elliptikus peremfeladatok
gyenge megoldásai, Szoboljev-terek, parabolikus egyenletek), lineáris modellek és
alkalmazásai (10-20 kredit) (mátrixanalízis: mátrixok sajátértékei és szinguláris értékei,
önadjungált mátrixok spektrálelmélete, mátrixpolinomok, pozitív elemű mátrixok, PerronFrobenius-tétel; lineáris rendszerek analízise: lineáris rendszerek, átmeneti mátrix,
irányíthatóság, megfigyelhetőség, impulzusválasz, realizáció, frekvenciaválasz,
McMillan-fokszám, spektrálfaktorizáció; irányítási rendszerek: lineáris irányítási
rendszerek, kanonikus alakok, minimális realizáció, lineáris-kvadratikus optimális
irányítás végtelen időintervallumon, Pontrjagin-féle maximumelv nemlineáris feladatokra,
Hamilton–Jacobi–Bellman-egyenlet), numerikus matematika (10-20 kredit) (nagyméretű
lineáris algebrai feladatok: iterációs módszerek, lineáris peremérték feladatok
diszkretizálása, variációs feladatok, Ritz-módszer; véges elem módszer: Galjorkin-féle
végeselem-módszer,
hálógenerálás,
hibabecslés,
a
módszerek
stabilitása,
programcsomagok; numerikus optimalizálás: globális szélsőérték, egyváltozós és
vonalmenti minimalizálás, konjugált-gradiens módszer, lineáris programozás, szimplex
módszer, feltételes szélsőérték, Lagrange.multiplikátor, konvex programozás, dualitás,
programcsomagok; numerikus és szimbolikus számítások: szimbolikus számítási
programcsomag használata), sztochasztika (10-20 kredit) (többváltozós statisztikai
módszerek: többdimenziós normális eloszlás és a ráépülő többdimenziós statisztikai
modellek, kontingenciatáblák többdimenziós skálázás és beágyazás, többváltozós
küszöbmodellek, probit- és logitanalízis; idősorok elemzése: stacionárius folyamat,
autoregressziós-, mozgóátlag folyamat, paraméterbecslés, modellillesztés, előrejelzés;
sorbanállás, tömegkiszolgálás: Markov-láncok, stabilitás, ergodicitás, születési- és
halálozási folyamatok, Poisson-folyamat, tömegkiszolgálási rendszerek stabilitása, Littleformula, sorhossz, várakozási idő, protokollok);

diplomamunka: 20 kredit.
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9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 65 kredit a korábbi
matematikai tanulmányai alapján algebra, analízis, geometria, halmazelmélet, kombinatorika,
matematikai logika, operációkutatás, számelmélet, valószínűségszámítás tárgyak
ismeretköreiből.
2. BIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: biológus (Biology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles biológus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Biologist
- választható szakirányok: ökológia, evolúció- és konzervációbiológia; molekuláris,
immun- és mikrobiológia; molekuláris genetika, sejt- és fejlődésbiológia;
növénybiológiai; idegtudomány és humánbiológia (Ecology, Evolutionary and
Conservation Biology; Molecular- Immuno- and Microbiology; Molecular
Genetics, Cell- and Developmental Biology; Plant Biology; Neuroscience and
Human Biology)
3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológus alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az erdőmérnök, a kertészmérnök, a növénytermesztő mérnök, a
tájrendező és kertépítő mérnök, a környezetgazdálkodási agrármérnök, a természetvédelmi
mérnök, a vadgazda mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, az élelmiszermérnöki, a
mezőgazdasági mérnöki, az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, az
egészségügyi gondozás és prevenció, a környezetmérnöki, a biomérnöki, a vegyészmérnöki, a
kémia, a környezettan.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 16-30 kredit;
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6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-50 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 35 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai,
informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik birtokában biotechnológiai,
gyógyszeripari és rokon ipari területeken tervezői, kutatási-fejlesztési és magas szintű
szakmai menedzseri feladatok ellátására alkalmasak. Megszerzett ismereteik alapján legyenek
képesek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a biológiai ismeretek rendszerét,
- a környezetvédelem, a minőségügy, a munkahelyi biztonság, a természet- és
környezetvédelmi jog szabályozását,
- a bioetika alapvető ismeretanyagát,
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat,
- a szakterületre vonatkozó pályázati rendszereket és a pályázatírás technikáit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a biológia hatókörébe tartozó új problémák, új jelenségek feldolgozására,
- a biológiai és kémiai technológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos
működtetésére, fejlesztésére,
- a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására, kereskedelmi feladatok ellátására,
ezek kidolgozására,
- biológiai és biotechnológiai laboratóriumi és félüzemi, valamint terepi feladatok
elvégzésére,
- új kísérleti metodikák elsajátítására és fejlesztésére,
- számítógépes elemzés elvégzésére,
- problémamegoldó technikák alkalmazására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására,
- manualitási és mérési készségek,
- magyar és idegen nyelvű szakmai kommunikációs készségek,
- önállóság.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 16-30 kredit:
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természettudományi alapozó ismeretek: 4-12kredit
biomatematika, bioinformatika, biofizika, biológiai kémia, biológiai mérési módszerek;
társadalomtudományi ismeretek: 4-6 kredit
kommunikáció, könyvtári ismeretek, pályázati rendszerek;
szakmai alapozó ismeretek: 8-12 kredit
sejt- és molekuláris biológia, genetika és populációgenetika, általános ökológia.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15-30 kredit
szabályozásbiológia és fiziológia, növénybiológia, biotechnológia és mikrobiológia,
evolúcióbiológia és zoológia, természet- és környezetvédelem.
8.3 A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek 30-50 kredit:
- ökológia, evolúció- és konzervációbiológia szakirány: ökológia (populációktól a globális
folyamatokig), evolúcióbiológia, környezet- és természetvédelem, ökofiziológia,
biogeográfia, hidrobiológia, taxonómia, szisztematika, társulástan, etológia, biológiai
modellezés és az alkalmazott statisztika legfontosabb elméleti és gyakorlati ismeretei;
- molekuláris genetika, sejt- és fejlődésbiológia szakirány: molekuláris genetika,
molekuláris sejtbiológia, fejlődéstan, mikrobiális genetika, fágbiológia, fejlődésgenetika,
humángenetika, jelátviteli mechanizmusok, a sejtosztódás és szabályozása, a sejthalál, a
transzkripció és a transzláció molekuláris mechanizmusai, szövet- és szervfejlődéstan,
őssejtbiológia, tumorsejtbiológia, géntechnológia, sejt- és szövettani vizsgáló módszerek,
in vitro technikák, immuncitokémia/in situ hibridizáció, fermentációs és fágtechnológiák,
tumorsejtbiológia és őssejtbiológia elméleti és gyakorlati ismeretei;
- molekuláris-, immun-, és mikrobiológia szakirány: géntechnológia, biotechnológia,
sejtbiológia, biofizika, bioinformatika, szerkezeti biológia, immunobiológia, molekuláris
és környezeti mikrobiológia elméleti és gyakorlati ismeretei;
- idegtudomány és humánbiológia szakirány: a gerinctelen és gerinces állatok szervezetének
felépítése, az állatvilág és az ember evolúciója, biodiverzitás, biológiai és történeti
antropológia, humángenetika; az állatok és az ember elterjedését meghatározó tényezők,
populációdinamika, biológiai adaptáció; az idegrendszer filo- és ontogenezise, idegélettan
és elektrofiziológia, neurokémia és -farmakológia, biológiai ritmusok, kóros idegi
működések, az etológia és pszichofiziológia elméleti és gyakorlati ismeretei;
- növénybiológiai szakirány: növényi molekuláris biológia, növényi anyagcsere-élettan,
növényi stressz-fiziológia, a növénytermesztés gyakorlati kérdései, növényökológia és
társulástan; mikológia, in vitro növénynevelési technikák, fotoszintézis-biofizika és
biokémia, növényi biotechnológia és környezetvédelem elméleti és gyakorlati ismeretei;
diplomamunka: 30 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
– természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, informatika, fizika, kémia - ebből
kémia legalább 10 kredit;
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– szakmai ismeretek (20 kredit): biokémia, sejtbiológia, molekuláris biológia, mikrobiológia,
növényszervezettan, növényélettan, növényrendszertan, állatélettan, állatszervezettan,
állatrendszertan, ökológia, természetvédelem.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
3. CSILLAGÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: csillagász (Astronomy)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles csillagász
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Astronomer
3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika alapképzési szak,
környezetfizika szakiránya, földtudományi alapképzési szak csillagászati szakiránya.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: fizika alapképzési szak, valamint a földtudományi alapképzési
szakok nem csillagászati szakiránnyal.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az alapvagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-30 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint 30-50 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A csillagász mesterképzési szak célja átfogó csillagászati ismeretek nyújtása, beleértve a
csillagászattal érintkező interdiszciplináris területeket is. Továbbá a tágabb körben
használható, a tudományos kutatáshoz, a tudományos szaknyelv használatához, a
csapatmunkához, a tudományos kutatási eredmények kommunikációjához szükséges
készségek elsajátítása, a multidiszciplináris összefüggésekben felmerülő új vagy szokatlan
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problémák megoldására való képesség elsajátítása. Megszerzett ismereteik alapján legyenek
képesek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a műszertechnikai és spektroszkópiai ismeretanyagot,
- a legkorszerűbb hazai észlelőeszközök használatát,
- megfigyelések feldolgozásának standard számítógépes módszereit,
- a csillagászat valamennyi főbb területének elméleti ismeretanyagát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- csillagászati megfigyelések, mérések végzésére,
- az adatok kiértékelésére,
- az adatok elméleti értelmezésére,
- a csillagászat és űrtan alkotó továbbfejlesztésére,
- új tudományos eredmények integrálásával szakmailag megalapozott csillagászati és
- űrtani ismeretek közvetítésére a társadalom számára,
- megfigyelések értelmezésére,
- a csillagászat és az űrtan alkotó továbbfejlesztésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- jó megfigyelőképesség,
- elemző képesség,
- modellalkotó képesség,
- kreativitás,
- a minőség iránti elkötelezettség,
- felelősségvállalás,
- jó kommunikációs készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 10-20 kredit
matematikai és informatikai alapismeretek (4-8 kredit), fizikai alapismeretek (4-16 kredit).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-60 kredit
csillagászati műszertechnika és informatika (távcsövek, detektorok, CCD, fotometriai és
spektroszkópiai ismeretek, mérési technikák és berendezések, képek készítése, digitális
képfeldolgozás, elektronikus adatbázisok, adatkezelés, numerikus módszerek, programozás,
ábrakészítés, cikkírás technikája) (4-10 kredit);
csillagászati kutatások módszertana (új műszerek, módszerek és kutatási eredmények
feldolgozása, szemináriumon való előadások tartása, nyári gyakorlat) (8-12);
obszervációs csillagászat (az égitestek megfigyelési technikái a különböző elektromágneses
tartományokban; az égitestek megfigyelt jellemzőinek, típusainak empirikus oldalról történő
bemutatása) (4-10 kredit);
égi mechanika (égitestek mozgásegyenletei, N-test probléma, kéttest- és háromtest probléma,
perturbációszámítás, pályaszámítás) (6-12 kredit);
asztrofizika és űrfizika: az égitestek szerkezetére és fejlődésére vonatkozó ismeretek; az
égitestek elméleti modellezésének módszerei) (8-14 kredit);
galaktikus, extragalaktikus csillagászat és kozmológia (csillagközi anyag, csillagképződés,
csillaghalmazok, Tejútrendszer szerkezete, galaxisok típusai, fejlődése, kölcsönhatásai, aktív
galaxisok, kvazárok, galaxishalmazok, Hubble-törvény, világmodellek, az univerzum
fejlődése) (10-18 kredit).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
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A differenciált szakmai anyag: sajátos szakirányú csillagászati ismeretek 15-30 kredit
(pl.: rádiócsillagászat, változócsillagászat, kettőscsillagászat);
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
2 hét nyári szakmai gyakorlat hazai vagy külföldi csillagászati intézetben.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- matematika/informatika legalább 15 kredit (analízis (kalkulus), lineáris algebra numerikus
matematika, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, programozás, informatika);
- fizika legalább 20 kredit (mechanika, hullámtan, optika, elektromosságtan, atomfizika,
magfizika, statisztikus fizika, kvantumfizika);
- csillagászat legalább 20 kredit (csillagászati megfigyelések, bevezetés a csillagászatba,
informatika a csillagászatban, csillagászati laboratórium).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
4. FIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: fizikus (Physics)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles fizikus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Physicist
- választható szakirányok: alkalmazott fizika, biofizika, informatikus fizika,
nukleáris technika, környezetfizika, orvosi fizika; (Applied Physics, Biophysics,
Information Technology for Physics, Nuclear Technology, Environmental Physics,
Medical Physics)
3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a kémia, a környezettan, a villamosmérnöki, a vegyészmérnöki, a
gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, az anyagmérnöki, a műszaki informatika, a
matematika alapképzési szak és a természettudományi képzési terület egyéb szakjai a tanári
szakirány fizika szakmai moduljával.
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4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 6-22 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan fizikusok képzése, akik alkalmasak az alapvető természeti jelenségekben
megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek kísérleti tanulmányozására, azok elméleti
értelmezésére és jártasak az informatika fizikát érintő területein. Magas színvonalon képesek
üzemeltetni a fizikai törvényeken alapuló eljárásokra és csúcstechnológiai folyamatokra
alapozott berendezéseket. Felkészültségük alapján legyenek képesek tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a modern fizika főbb témaköreinek átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyagát,
- a fizika alkalmazott elméleti, kísérleti, illetve számítógépes módszereit,
- a matematika és az informatika fizikát érintő területeit,
- a tudományos kutatás, önképzés és kommunikáció alapvető módszereit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek
felismerésére, e jelenségek tudományos igényű kísérleti tanulmányozására és elméleti
értelmezésére,
- alap-, ill. alkalmazott kutatást végző kutatócsoportok munkájába való bekapcsolódásra,
- a fizikai törvényekre és csúcstechnológiai folyamatokra alapozott ipari, informatikai és
mérési rendszerek magas színvonalú üzemeltetésére,
- az informatika fizikát érintő szakterületeinek művelésére,
- rendszeres szakmai önképzéssel új tudományos eredmények feldolgozására és munkájuk
során ezek alkotó módon való alkalmazására,
- kísérletek tervezésére, kivitelezésére és kiértékelésére,
- a fizikához és rokon területeihez kapcsolódó tudományos problémák megfogalmazására,
- a tanulmányaik során szerzett ismereteik és problémamegoldó készségük segítségével
önálló és irányító munkakörök betöltésére a fizika tudományos eredményeit vagy
módszereit felhasználó egyéb területeken (szakigazgatás, környezetvédelem stb.); továbbá
- az alkalmazott fizika szakirányon szerzett ismeretek birtokában a korszerű technológiai
alapanyagok és folyamatok vizsgálatára, a bennük lezajló fizikai jelenségek észlelésére,
értelmezésére és alkalmazására;
- a biofizika szakirányon szerzett ismeretek birtokában az élő szervezetek felépítésében és
működésében megnyilvánuló fizikai eredetű törvényszerűségek felismerésére, kísérleti
tanulmányozására és azok elméleti értelmezésére;
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az informatikus fizika szakirányon szerzett ismeretek birtokában a számítógéppel
megoldható fizikai problémák kezelésére, valamint hardver- és szoftverfejlesztő
szakemberként matematikai és fizikai alapismereteik alkalmazására;
a nukleáris technika szakirányon szerzett ismeretek birtokában a nukleáris reaktorfizika,
reaktortechnika, az atomerőművek, a nukleáris méréstechnika, a sugár- és
környezetvédelem, a radioizotópok gyógyászati, mezőgazdasági, ipari és geofizikai
szakterületeken kutató, tervező, alkalmazó munka végzésére;
a környezetfizika szakirányon szerzett ismeretek birtokában matematikai,
számítástechnikai, integrált természettudományos ismereteik, valamint jelentős
laboratóriumi gyakorlatuk birtokában környezettudománnyal és környezetvédelemmel
kapcsolatos kutatói feladatok elvégzésére;
az orvosi fizika szakirányon szerzett ismeretek birtokában az orvosi diagnosztika és
terápia módszereinek ismeretében az orvosi gyakorlatban alkalmazott berendezések
szakszerű üzemeltetésére és fejlesztésére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 6-22 kredit
matematika (legfeljebb 15 kredit), informatika és méréstechnika (legfeljebb 15 kredit),
gazdasági és menedzsment ismeretek (legfeljebb 4 kredit).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-30 kredit
atomok és molekulák fizikája (legfeljebb 6 kredit), kondenzált anyagok fizikája (legfeljebb 6
kredit), mag- és részecskefizika (legfeljebb 9 kredit), statisztikus fizika (legfeljebb 6 kredit),
fizikai laboratórium (legfeljebb 6 kredit).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek 30-60 kredit:
a) szakirány választása nélkül
- a következő témakörök közül legalább két témakör választása: asztrofizika, biológiai
fizika, atom- és molekulafizika, fizikai anyagtudomány, kvantumrendszerek fizikája,
optika és lézerfizika, részecske- és magfizika, statisztikus fizika, szilárdtest-fizika
(legalább 15 kredit); – egyéb szakmai tárgyak (legalább 6 kredit);
- laboratóriumi kutatási feladat (legalább 5 kredit);
b) szakirány választása esetén
- alkalmazott fizika szakirány: a következő témakörök közül legalább négy témakör
választása: anyagtudomány, szilárdtest-fizika, felület- és vékonyrétegfizika, optika,
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optoelektronika, lézerfizika, fényforrások, nanofizika, biológiai anyagtudományok
(témakörönként legalább 4 kredit);
- biofizika szakirány: biológia, általános biofizika, molekuláris biofizika, biofizikai
vizsgálati módszerek, biofizikai laboratórium (témakörönként legalább 4 kredit);
- informatikus fizika szakirány: a következő témakörök közül legalább négy témakör
választása: modern programozási módszerek és matematikai alapjaik, numerikus
módszerek a fizikában, számítógépes szimulációk a fizikában, infokommunikációs
hálózatok, számítógép architektúrák, informatikai eszközök fizikai alapjai, elektronika,
mérésvezérlés, adatgyűjtés és adatelemzés, alkalmazások a fizika különböző területein
(témakörönként legalább 4 kredit);
- nukleáris technika szakirány: a következő témakörök közül legalább négy témakör
választása: mag- és neutronfizika, reaktorfizika, atomerőművek termohidraulikája,
nukleáris méréstechnika (témakörönként legalább 4 kredit); radioizotópok alkalmazásai,
környezeti sugárvédelem;
- környezetfizika szakirány: a következő témakörök közül legalább négy témakör
választása: a környezettudomány alapjai, környezeti áramlások, sugárzások fizikája,
sugárvédelem, energetika és környezet, hidrológia, hidrogeológia, légkörtan, környezeti
folyamatok modellezése, akusztika és zajszennyezés, környezetkímélő anyagok és
technológiák, környezetvédelmi ismeretek (témakörönként legalább 4 kredit);
- orvosi fizika szakirány: orvosi biológia és élettan (legalább 10 kredit), fizikai módszerek
az orvosi diagnosztikában és terápiában (legalább 16 kredit), az orvosi fizika és a biofizika
vizsgálati módszerei;
diplomamunka: 30 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 65 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- fizika, fizikai kémia, elektronika, műszaki fizika legalább 20 kredit;
- matematika, informatika, programozás, számítástechnika legalább 18 kredit, (ebből
matematika legalább 10 kredit);
- egyéb természettudományos ismeretek: (kémia, anyagtudomány, nukleáris és
környezetvédelmi ismeretek, mérés, folyamatszabályozás, irányítástechnika) legalább 15
kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
5. GEOFIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: geofizikus (Geophysics)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
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végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
szakképzettség: okleveles geofizikus
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Geophysicist
választható szakirányok: kutató geofizikus; űrkutató-távérzékelő (Geophysical
Exploration, Space Science and Remote Sensing)

3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: földtudományi alapképzési szak,
geofizikus szakirány.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a műszaki földtudományi alapképzési szak, a földtudományi
alapképzési szak, geológus szakirány, a fizikus alapképzési szak, geofizikus szakirány, a
földtudományi alapképzési szak, meteorológus szakirány, a környezettudomány alapképzési
szak, a földrajz alapképzési szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe:
továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok,
amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-45 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 26 kredit, ebből szaklabor 6 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 45 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan geofizikus szakemberek képzése, akik megfelelő geofizikai tudással, a
szakma műveléséhez, a nemzetközi kapcsolattartáshoz vagy külföldi munkavállaláshoz
szükséges idegennyelv-ismerettel, korszerű műszaki-gazdasági szemléletmóddal, továbbá a
választott szakiránynak megfelelő speciális szakismeretekkel rendelkeznek. Képesek
nemzetközi kutatási kooperációban, illetve szakmai pályázatokon való részvételre
résztvevőként és irányítóként. Felkészültségük alapján legyenek képesek tanulmányaik
doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az általános természettudományi és globális földtudományi ismeretanyagot,
- geofizikai és távérzékelési ismeretrendszert,
- a kutatáshoz, illetve tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
- a számítógépes adatfelvétel, adatfeldolgozás és –megjelenítés megfelelő eszközeit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
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a geofizikai törvényszerűségek és összefüggések megértésére, a megszerzett tudás
alkalmazására, gyakorlati hasznosítására és fejlesztésére, a problémamegoldó technikák
felhasználására,
a geofizika tudományában felmerülő feladatok és problémák tanulmányozására és
megoldására a kutatás, műszaki fejlesztés és az ipari alkalmazások területén,
a Föld és tágabb környezete fizikai tereinek, a Föld összetételének, belső szerkezetének és
felszínének műszeres tanulmányozására, az adatok feldolgozására és értelmezésére,
földi folyamatok numerikus szimulációjának elvégzésére és geodinamikai
modellalkotásra,
tetszőleges, georeferenciával rendelkező adatrendszerek geoinformatikai integrálására,
térképi megjelenítésére, a térképek, adatbázisok alapján elemzés végzésére,
a geofizikai inverzió elméletének és gyakorlatának készségszintű alkalmazására,
földi folyamatok (földrengések, felszíni stabilitás, klímaváltozások, stb.) kockázatelemzésére,
tudományos kutatásban, nemzetközi kooperációban való részvételre, szakirányú
projekttervezésre és végrehajtásra, kutatásirányításra,
geofizikai problémák gyakorlati megoldására, terepi mérések kivitelezésére és
irányítására,
irányító munkakörök betöltésére a tudományos alapkutatásban, obszervatóriumi
tevékenységben, szakiránynak megfelelő szakhatósági tevékenységben, az ipari
nyersanyag- és erőforráskutatásban és -feltárásban, kommunális és veszélyes ipari
létesítmények helykiválasztásában és biztonságos üzemeltetésében, a vízgazdálkodásban
és környezetvédelemben,
geofizikai kutatás magas szintű tervezésére, szervezésére és minőségi ellenőrzésére,
szakhatósági feladatok elvégzésére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- önállóság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- magyar és idegen nyelvű kommunikációs készségek,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
természettudományi ismeretek: 15-20 kredit
matematika, geoinformatika, inverzióelmélet, hullámterjedés, numerikus eljárások.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25-40 kredit
földfizikai törzsanyag: kőzetfizika, rugalmas hullámok a Földben, földi áramlások fizikája,
földi gravitációs és mágneses tér, felsőlégkör-fizika, geodinamika és geotermika,
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térképvetületek; egyéb szakmai ismeretek (geofizikai kutatások menedzselése, szeizmikus
kockázat meghatározása, geokronológia, geokémia, vulkanológia, földtörténet, műholdas
geodézia, repülési és űrjog, űrélettan, Naprendszer kutatása, műholdas termésbecslés,
távérzékelési adatrendszerek, csillagászattörténet, vetülettan, térképtörténet, jelfeldolgozás,
radartechnika).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek 40-50 kredit:
- kutató geofizikus szakirány: szeizmikus adatfeldolgozás és értelmezés, tektonikus
geomorfológia, gravitációs, mágneses és geoelektromos kutatások, rugalmas hullámok a
Földben, szénhidrogén kutatás, nagyfelbontású geofizika, szeizmológia és
szeizmotektonika, mélyfúrási geofizika, geofizikai terepgyakorlat;
- űrkutató-távérzékelő szakirány: távérzékelés, műholdas meteorológia, műholdfelvételek
feldolgozása, csillagászat, mesterséges holdak mozgása, asztrofizika, napfizika,
bolygókutatás, helymeghatározó rendszerek, űrfizika, űrhírközlés, műholdfedélzeti
műszerek, űreszközök tervezése, Föld működése, Naprendszer-Föld kapcsolatok, globális
változások.
Diplomamunka: 26 kredit, ebből szaklaboratórium 6 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat földtani vagy távérzékelési feladat megoldása nyári terep-, illetve
szakmai gyakorlaton, ahol a hallgató, szakiránytól függően, megismerkedik a fontosabb
geofizikai vagy távérzékelési kutatómódszerek alkalmazásával, a műszerek, illetve szoftverek
kezelésével, az adatok feldolgozásával, az adatok értelmezésével.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi
tanulmányai szerint:
- matematika (legalább 6 kredit),
- fizika (legalább 6 kredit),
- geológia (legalább 8 kredit),
- földfizika (legalább 10 kredit),
- alkalmazott geofizika (legalább 10 kredit) ismeretkörökben.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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6. GEOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: geográfus (Geography)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles geográfus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Geographer
- választható szakirányok: geoinformatika, geomorfológia, regionális elemzés, tájés
környezetkutatás,
területés
településfejlesztés,
turizmusföldrajz
(Geoinformatics, Geomorphology, Regional Analysis, Landspace and
Environmental Research, Regional and Urban Development, Tourism Geography)
3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a földrajz alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a földtudomány, a környezettan, a földmérő és földrendező
mérnök, a tájrendező és kertépítő mérnöki, a környezetmérnöki, a turizmus-vendéglátás.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit;
6.1. A szakmai alapozó és törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-36 kredit;
6.2. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-50 kredit;
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A cél olyan okleveles geográfusok képzése, akik felkészültek az alapvető természeti,
környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek
megértésére, ezek alapján eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására
(beleértve a kutatást is), az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő
kommunikálására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak legyenek tanulmányaik
doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a földrajzi terület belső törvényszerűségeit,
- az eloszlási mintázatokat,
- a grafikai és térképészeti eljárások használatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a földrajz mélyebb összefüggéseinek megértésére,
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szakterületükön alternatív megoldások kidolgozására,
a tér, hely és régió elemeinek integrálására,
az emberi társadalom és földrajzi környezete kölcsönhatásából fakadó problémák
vizsgálatára,
- tájak értékelésére, táji, környezeti, térbeli kölcsönhatások átfogó elemzésére;
továbbá
-

a geoinformatika szakirányon szerzett ismeretek birtokában:
- az adatgyűjtés folyamatát önállóan és értelmezetten végigvezetni,
- az önállóan gyűjtött adatokat adatbázisrendszerbe rendezni vagy a beszerzett adatokat
geoinformatikai alapon rendszerezni,
- a rendezett adatbázisokban műveletek végzésére és modellalkotásra,
- az adatgyűjtés, elemzés, megjelenítés szempontjából a legismertebb térinformatikai
szoftverek (ArcGIS, Idrisi, AutoCAD, Grass stb.) használatára;
geomorfológia szakirányon szerzett ismeretek birtokában:
- geomorfológiai problémák feltárására, azok önálló megoldására,
- más szakterületekkel való együttműködésre, eredményeik integrálására,
- a gyakorlati élet szereplőivel való együttműködésre,
- a társadalom figyelmének felkeltésére a geomorfológiai problémák megoldásai iránt,
- a felszínalakulás térbeli folyamatainak térképi megjelenítésére, a terepi- és laboratóriumi
vizsgálatok végzésére és alkalmazói szintű elemzésére;
regionális elemzés szakirányon szerzett ismeretek birtokában:
- társadalmi jelenségek hazai és nemzetközi adatbázisainak feltárására, rendezésére,
- a regionális elemzési ismeretek átfogó és helyi-regionális társadalmi-gazdasági
összefüggésekbe ágyazott értékelésére, prezentálására, döntés-előkészítő elemzések
készítésére,
- a területi folyamatok rövid-, közép- és hosszútávú trendjeinek feltárására, előrejelzések
készítésére;
táj- és környezetkutatás szakirányon szerzett ismeretek birtokában:
- a táj- és környezetvédelem természeti és társadalmi vonatkozásainak komplex elemzésére
és tervezésére,
- a táj- és környezetalakítás hatásainak prognosztizálására, a várható következményeket
jelző indikátorok meghatározására,
- modern térinformatikai eszközök és módszerek alkalmazására, valamint a táj- és
környezet-monitoring megszervezésére,
- a táj- és környezetfejlesztés érdekében a rehabilitációs beavatkozások irányítására, a
települési környezetvédelem táji keretekben történő integrált kezelésére,
- átlátni a táj- és környezetvédelemben szerepet játszó helyi, regionális és európai uniós
intézményrendszer kompetenciáját, illetve a gyakorlatba átültetni ezek intézkedéseit;
terület- és településfejlesztés szakirányon szerzett ismeretek birtokában:
- terület- és településfejlesztési kérdések elemzésére,
- a települések és térségek helyzetelemzésére, koncepciók, stratégiák és programok
készítésére,
- érdekegyeztetési mechanizmusok kezelésére;
turizmusföldrajzi szakirányon szerzett ismeretek birtokában:
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a turizmus alapjaiként szolgáló adottságok és feltételek térségi elemzésére, vizsgálatára,
a turisztikai desztinációk kérdéskörének komplex kezelési módjait, a turizmus hatásainak
természeti, társadalmi, gazdasági, politikai következményeit alkotó módon befolyásolni;
az Európai Unió forrásaihoz kötődő területi vetületű idegenforgalmi projektek
előkészítésére, tervezésére és lebonyolítására.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás,
- rugalmasság,
- problémafelismerő és problémamegoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- információfeldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező és döntéshozatali képesség,
- személyes felelősségvállalás,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására,
- eredeti látás- és gondolkodásmód, absztrakciós képességek.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
8.1. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-36 kredit
- földrajzi elméleti ismeretek: modellezés, szimuláció, földrajzi kutatásmódszertan,
környezeti informatika, geomatematika, K+F és projektmenedzsment;
- szakmai ismeretek: környezetföldrajz, táj- és környezettervezés, tájértékelés, tájelemzés,
regionális és területi fejlesztés, politikai földrajz, tér és társadalom kapcsolatelemzése.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek 35-50 kredit:
- geoinformatika szakirány: adatgyűjtés, elemzés, megjelenítés szempontjából legismertebb
térinformatikai szoftverek (ArcGIS, Idrisi, Goemédia, Grass stb.) ismerete, adatbáziskezelés, modellalkotás, szakági programozás, webtérképezés, műszaki informatika;
- geomorfológia
szakirány:
geomorfológia,
negyedidőszak-kutatás,
alkalmazott
geomorfológiai térképezés, természeti veszélyek, geomorfológiai tervezés, geomorfológiai
értékek meghatározása;
- regionális elemzés szakirány: társadalmi térelmélet, társadalomstatisztikai adatbázisok,
földrajzi információs rendszerek, terepi társadalom-földrajzi adatgyűjtés, regionális
elemzési módszerek, tematikus társadalom-földrajzi térképezés, térelemzési és regionális
modellek, területi hatáselemzések, a regionális vizsgálatok prezentációs eszközei;
- táj- és környezetkutatás szakirány: környezet- és tájtervezés, környezeti hatásértékelés,
tájvédelem, környezetinformatika, környezetgazdálkodás, minőségirányítás, környezeti,
táji ágazati tervezés, geoökológiai tervezés;
- terület- és településfejlesztés szakirány: terület- és településfejlesztés, vidékfejlesztés,
falufejlesztés, területi tervezés, alkalmazott térinformatika, városok fejlesztésének
kérdései, projekttervezés-projektmenedzsment, nemzetközi regionális kapcsolatok,
határmenti térségek közötti együttműködés, kistérségek és fejlesztési kérdéseik, helyi
gazdaságfejlesztés, közösségfejlesztés;
- turizmusföldrajzi
szakirány:
térségi
turizmustervezés
módszerei,
turisztikai
terméktervezés és -fejlesztés térségi kapcsolatai, tematikus kínálatok és utak tervezése és
fejlesztése, az Európai Unió turizmuspolitikája, hatáselemzések a turizmusban, turisztikai
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régiók a globális piacon, a turizmus nemzetközi és hazai intézményrendszere, régió-és
településmarketing, desztinációfejlesztés és térségi menedzsment, fenntartható fejlődés és
a turizmus, idegenforgalmi területfejlesztés, térorientált turisztikai termékek, turizmus
humánökológiája, turizmustervezés geoinformatikai alapjai.
Diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét (min. 5 kredit), amelyet a felsőoktatási
intézmény tanterve határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 65 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (10 kredit): matematika, geomatematika, fizika, kémia,
biológia (ökológia), geodézia;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, jogi ismeretek, szociológia,
menedzsment, európai uniós ismeretek;
- szakmai ismeretek (45 kredit): geomorfológia, hidrogeográfia, biogeográfia, talajföldrajz,
népesség- és településföldrajz, általános gazdasági földrajz, regionális földrajz (Európa,
Magyarország), geoinformatika.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 45
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
7. GEOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: geológus (Geology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles geológus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Geologist
- választható szakirányok: földtan-őslénytan; hidrogeológia, szénhidrogénföldtan,
környezetföldtan;
ásványtan-kőzettan-geokémia,
ásványi
nyersanyagok,
archeometria; EU medencekutató (Geology and Paleontology; Hydrogeology,
Petroleum and Environmental Geology; Mineralogy, Petrography, Geochemistry,
Mineral Prospecting and Archaeometry; EU Basin Researcher)
3. Képzési terület: természettudomány
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a földtudományi alapképzési szak
geológus szakiránya.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a földtudományi alapképzési szak geofizikus szakiránya, a
műszaki földtudományi alapképzési szak, a környezettudomány alapképzési szak, a földrajz
alapképzési szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-28 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek minimális száma: 30 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit, ebből 10 kredit szaklaboratórium;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 20 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan geológusok képzése, akik geológiai szemléletmóddal, valamint
megfelelő elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkeznek. Ismerik azokat a vizsgálati
elveket, módszereket, melyek a szilárd és folyékony ásványi nyersanyagok (érc,
építőanyagok, szénhidrogén és hangsúlyozottan a víz) felkutatásához szükségesek.
Tudományosan megalapozott környezetvédelmi szemlélet és technikák birtokában képesek
nem-rutin jellegű környezet- és vízgazdálkodási feladatok megoldására is. Felkészültségük
alapján alkalmasak legyenek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a szakma/tudományág elméleti és gyakorlati műveléséhez szükséges alapvető
természettudományos, információs, kommunikációs és vezetési ismeretanyagot a geológia
teljes területén,
- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
- a nagy földi rendszerek folyamatait,
- az ősföldrajzi és őskörnyezeti rekonstrukciókat, a szedimentológiai és szerkezetföldtani
modelleket,
- a különböző célú és jellegű földtani térképeket,
- a távérzékelés alkalmazási módjait,
- a földtani jelentés, alkalmazott földtani dokumentáció elkészítésének, szerkesztésének
formáit,
- vízgazdálkodási (kiemelten termálvíz-gazdálkodási) problémák megoldási lehetőségeit,
- a geomatematikai módszereket,
- a környezetszennyezési problémák kutatási és kárelhárítási módszereit,
- a felszín alatti víz áramlási rendszereinek komplex térképezési módszereit,
- a felszín alatti víz földtani hatótényező szerepének és a víz-kőzet kölcsönhatásoknak a
kezelési módszereit.
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a földtani kutatás megtervezésére és az azzal kapcsolatos feladatok koordinálására,
lebonyolítására, irányítására,
- földtani veszélyforrások és földtani időtávlatban veszélyes objektumok geológiai
szempontú értékelésére,
- a kutatási eredmények interpretálására, illetve a szakmai tudás nyilvánosság előtti
szakszerű megjelenítésére,
- a földtani szakirodalom megismerésére és megértésére legalább egy világnyelven,
- helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, szakmai tanácsadásra, döntések
előkészítésére, döntéshozásra, következtetések levonására a földtani kutatás vagy
szakértés során,
- ásványok, kőzetek, ősmaradványok, felszíni és mélyföldtani objektumok terepi,
laboratóriumi (műszeres) vizsgálatára, dokumentálására és innovatív értelmezésére,
- alapvető geológiai, geokémiai, paleobiológiai és geofizikai vizsgálati technikák,
módszerek komplex alkalmazására és értelmezésére,
- különböző szilárd és fluid, ásványi nyersanyagok (szénhidrogén, víz, ércek, vegyesásványok építőanyagok) prognosztizálására, kutatására, a kutatás és termelés
megtervezésére, készletbecslésére,
- különböző célú kutatási folyamatok során a földtani (ásvány-kőzettani-, rétegtani-,
szerkezeti-, kor-) viszonyok dokumentálására, földtani modellek készítésére, földtani
térképezésre és egyéb földtani célú terepi munkára, földtani anyagvizsgálat
megtervezésére/elvégzésére, ásványi energiahordozók és nyersanyagok felkutatására és a
megtalált készletek megkutatására, hidrogeológiai folyamatok és mechanizmusok
ismeretének széleskörű alkalmazására, a fenntartható vízkészletgazdálkodás tudományos
megalapozására, környezet-geológiai problémák felmérésére, azok elhárítására,
- megfelelő szakmai gyakorlat után, szakértői jogosultságra a szakirányok területén,
- számítógépes elemzés elvégzésére,
- geológiai szaktudást igénylő gazdasági folyamatokban, vállalkozásokban való részvételre.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- színlátás, térlátás,
- vizuális kifejezőképesség,
- terepi mozgásképesség,
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- magyar és idegen nyelvű kommunikációs készség,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 20-28 kredit
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ásvány-kőzettan-geokémiai ismeretek; földtani-őslénytani; matematikai ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25-35 kredit
ásvány-, kőzettan és geokémia (5-10 kredit); földtan (10-18 kredit), őslénytan, alkalmazott
földtan, geomatematika, földtani térképezés, terepgyakorlat.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek legalább 30 kredit:
- földtan-őslénytan szakirány: őslénytan (legalább 10), földtan (rétegtan, fáciestan, földtani
térképfelvétel és –szerkesztés, Alpi-Kárpáti-Pannon régió regionális földtana)(legalább 12
kredit) üledékföldtan, szerkezeti földtan, geofizikai kutatási módszerek);
- hidrogeológia, szénhidrogénföldtan, környezetföldtan szakirány: a szénhidrogének és a
víz mint nyersanyag, valamint a felszín alatti fluidum, mint földtani tényező kutatásához
szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek, kárfelmérési és elhárítási ismeretek,
áramlástan matematikai kezelése, geostatisztikai és geofizikai kutatási technikák; (ezen
belül hidrogeológia (legalább 15 kredit), szénhidrogénkutatás (legalább 5 kredit), földtan
és környezetgeológia valamint geofizika, (legalább 10 kredit);
- ásvány-kőzettan, geokémia, ásványi nyersanyagok, archeometria szakirány: ásvány- és
kőzettan (6 kredit), geokémia (6 kredit) ásványtani, kőzettani és geokémiai vizsgálati
módszerek (8 kredit), szilárd ásványi nyersanyagok, nemércek, építőanyagok kutatásához
szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek (6 kredit), archeometriai és archeogeológiai
ismeretek (4 kredit);
- EU medencekutató szakirány: medence-geometria, felépítés, fő fajták, medencék
környezettani specifikumai, hidrogeológia és áramlástan (legalább 6 kredit), rétegtan és
mikropaleontológia, valamint szekvencia-sztratigráfia (legalább 6 kredit) szeizmikus és
földradar kutatási ismeretek), neotektonika (legalább 6 kredit), Pannon medence, mint a
medencék egy típusterülete kutatási projekt, mely terepi megfigyeléseken alapul;
diplomamunka: 30 kredit, ebből 10 kredit szaklaboratórium.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A tanterv részét képező földtani térképezési terepgyakorlat min. 3 hét önálló földtani
térképezési feladat elvégzése, térkép és térképmagyarázó elkészítése.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen a korábbi tanulmányai szerint - a 4.2ben megjelölt szakok esetén legalább 40 kredit; egyéb természettudományi alapképzési szak
esetén legalább 50 kredit szakmai ismeretanyag, amely a következő ismeretkörök
mindegyikéből legalább 6-6 kreditet tartalmaz: ásványtan, kőzettan-geokémia, őslénytan,
földtan, alkalmazott földtan.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzék a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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8. KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: környezettudomány (Environmental Science)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles környezetkutató
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Environmental Researcher
- választható
szakirányok:
alkalmazott
ökológia,
környezethidrológia,
környezetfizika, környezet-földtudomány, levegőkörnyezet, limnológia, műszeres
környezeti analitika (Applied Ecology, Environmental Hydrology, Environmental
Physics, Environmental Earth Science, Atmospheric Environment, Limnology,
Instrumental Methodology in Environmental Science)
3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a környezettan, a
környezetmérnök, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki
alapképzési szakok, valamint a biológia, a fizika, a földrajz, a földtudomány, a kémia
alapképzési szakok a tanári szakirány környezettan szakmai moduljával.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a biomérnöki és vegyészmérnöki alapképzési szakok, valamint a
műszaki, agrár képzési terület 4.1. pontban fel nem sorolt alapképzési szakjai.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15–20 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25–35 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30–40 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40 %, aminek
legalább fele laboratóriumi, terepi, üzemi jellegű, önálló gyakorlati munka.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan környezetkutatók képzése, akik a jellegzetesen multidiszciplináris
környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges tudományterületeken magas szintű
alaptudással és az ahhoz illeszkedő gyakorlattal, széles körben hasznosítható sokoldalú
készségekkel, általános műveltséggel, korszerű természettudományos szemléletmóddal
rendelkeznek. Felkészültségük alapján legyenek képesek tanulmányaik doktori képzés
keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
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az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban lejátszódó fontosabb
fizikai, kémiai, földtudományi és biológiai folyamatokat,
a környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszereit mikro-, mezo- és makro
régió szinten,
a földi erőforrások egyidejű kiaknázásnak és megőrzésének lehetőségeit,
a környezettudományra jellemző elméletek, paradigmák, elképzelések és elvek
alkalmazói, tervezői és vezetői szintű ismeretanyagát,
a környezeti mintákban lévő szilárd, cseppfolyós és légnemű alkotók összetételének,
szerkezetének és eloszlásának elemzési módjait.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- terepi és laboratóriumi környezeti vizsgálatok kivitelezésére, megfelelő figyelemmel a
kockázatbecslésre, hozzáférési jogokra, a megfelelő egészségügyi és biztonsági
szabályozásokra,
- mérési adatok előkészítésére, értelmezésére és bemutatására megfelelő minőségi és
mennyiségi technikák és programcsomagok felhasználásával,
- mintavételre és a laboratóriumi adatgyűjtés hibáinak kezelésére,
- környezeti hatásvizsgálatok tervezésére és kivitelezésére, az eredmények kiértékelésére
összhangban a hazai és az EU elvárásokkal és előírásokkal,
- önálló tervező, irányító, szakértői munkakörök betöltésére a környezettudományhoz
kapcsolódó tudományos kutatásokat végző munkahelyeken, a környezettudomány
eredményeit alkalmazó és továbbfejlesztő munkahelyeken, kutató-fejlesztő intézetekben
és a szakigazgatásban,
- az ipar, a mező- és erdőgazdaság, a vízügy, az egészségügy, a települési önkormányzatok
munkájába történő bekapcsolódásra,
- a természetvédelem területén jelentkező környezettudományi szakképzettséget igénylő
feladatok önálló megoldására,
- az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban lejátszódó fontosabb
fizikai, kémiai, földtudományi és biológiai folyamatok megértésére, valamint ezen
folyamatok rendszerben való kezelésére,
- a környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszerének feltárására és
értékelésére mikro-, mezo- és makro régió szinten,
- a minőség fontosságának megértésére a környezettudományi kutatásokban,
- (a rendszerint hiányos adatokból álló) különböző típusú észlelések begyűjtésére, valamint
ezek alapján vezetői szinten hipotézisek felállítására és ellenőrzésére,
- a környezettudományban szerepet játszó anyagi minőségek és jelenségek tulajdonságainak
felismerésére, azonosítására, valamint ezek környezettudományi módszerekkel való
jellemzésére,
- a környezeti mintákban lévő alkotók eloszlásának és szerkezetének elemzésére a nm–km
mérettartományban, térben és időben egyaránt,
- kutatások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és kutatási beszámolók elkészítésére,
beleértve az átvett adatok felhasználását is,
- adatgyűjtésre, adatrögzítésre és -feldolgozásra a megfelelő technikák alkalmazásával
terepen és laboratóriumban,
- a terepi és laboratóriumi észlelések elmélettel való összehangolására a megfigyelés,
felismerés, szintézis és modellezés munkafolyamat sorozaton keresztül; továbbá
az alkalmazott ökológia szakirányon szerzett ismeretek birtokában:
- terepi és laboratóriumi vizsgálataikban az ökológiai szemlélet és a környezeti állapot
értékelési eljárásainak érvényesítésére,
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a természetvédelem területén jelentkező környezetvédelmi – ökológiai szakképzettséget
igénylő feladatok önálló, irányító szintű megoldására,

a környezethidrológia szakirányon szerzett ismeretek birtokában:
- a felszíni és felszín alatti vizekben lejátszódó fizikai, kémiai és biológiai folyamatok
közvetlen környezeti szerepének értékelésére, valamint ezek hidrológiai módszerekkel
történő jellemzésére,
- a felszíni és felszín alatti vizekben lejátszódó fizikai, kémiai és biológiai folyamatokra
jellemző, közvetlen környezeti szempontból fontos paraméterek mérésére és a mérési
eredmények kiértékelésére;
a környezetfizika szakirányon szerzett ismeretek birtokában:
- a környezettudomány jellegzetesen fizikai mérési és adatfeldolgozási módszereket igénylő
területeinek művelésére,
- a modern környezettudomány által felhasznált fizikai elméletek alkotó felhasználására;
a környezet-földtudomány szakirányon szerzett ismeretek birtokában:
- környezetföldtudományi kutatásokban való részvételre, továbbá a fentiekkel kapcsolatos
szakhatósági feladatok ellátására,
- a környezeti hatásvizsgálatok, a környezetminősítés, a hulladékelhelyezés, szennyvíz- és
szennyvíziszap elhelyezés kapcsán felmerült földtudományi problémák kezelésére,
- a földtörténeti múltban, de különösen az ember kialakulásával jellemzett közelmúltban a
környezettörténet áttekintésére és ebből a környezet jelen- és jövőbeli természetes és
mesterséges változásainak jobb előrejelzésére,
- az energia- és ivóvízkérdés földtudományi vonatkozásainak ismerete révén a
környezettudatos gyakorlati megoldások felismerésére és kommunikálására;
a levegőkörnyezet szakirányon szerzett ismeretek birtokában:
- a légkörben lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok környezeti (lokális, regionális és
globális) hatásainak felismerésére és elemzésére,
- a légkört alkotó gázok és aeroszol részecskék mintavételének és elemzésének
megtervezésére és kivitelezésére, illetve az eredmények tudományos értékelésére;
a limnológia szakirányon szerzett ismeretek birtokában:
- a szárazföldi felszíni vizeket érintő problémák széleskörű megértésére a vizek földtani,
kémiai és biológiai sajátságainak részletes ismerete alapján,
- a szárazföldi felszíni vizekkel kapcsolatos megfigyelési és kísérletes kutatások
tervezésére, végrehajtására, a kapott adatok tudományos elemzésére;
a műszeres környezeti analitika szakirányon szerzett ismeretek birtokában:
- a környezeti folyamatok molekuláris megértésére, a folyamatok eredetének és hatásának
megértésére,
- megfelelő monitorozási rendszer összeállítására,
- környezetbarát technológiai módosítások megalkotására, illetve környezetbarát
technológiák kémiai alapjainak kidolgozására,
- a kémiai szennyezés mentesítési eljárások kidolgozására,
- az adott környezeti probléma megoldását elősegítő új analitikai módszerek önálló
kidolgozására, optimálására, validálására és az adott feltételek melletti alkalmazására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
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kreativitás, rugalmasság,
rendszerszemlélet,
jó megfigyelőkészség,
probléma felismerő és megoldó készség,
intuíció és módszeresség,
tanulási készség és jó memória,
széles műveltség,
információ feldolgozási képesség,
környezettel szembeni érzékenység,
elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
jó szervezőkészség,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 15–20 kredit
alkalmazott matematika, környezeti informatika, alkalmazott fizika, biokémia, egyes
környezeti övek fizikája, hidrológia, alkalmazott analitikai kémia, globális és regionális
változások, sugárzások, energetika és környezet, élettan, alkalmazott ökológia.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25–35 kredit
környezeti mintavétel, környezeti méréstechnikák, környezetvédelem (megelőzés,
fenntarthatóság, rehabilitálás), táj- és környezetgazdálkodás, természetvédelem, környezeti
anyagok, szennyezések, a környezettudomány társadalmi beágyazottsága (jogi, közgazdasági,
kommunikációs feltételrendszer, pályázati ismeretek), terepgyakorlat és/vagy üzemi
gyakorlat.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek 30–40 kredit:
-

-

-

alkalmazott ökológia szakirány: alkalmazott ökológia, ökológiai minősítés, társadalmi
kihatások, természetvédelem; részterületek: település ökológia, természetvédelmi
ökológia és kezelés, erdészeti ökológia, agro-ökológia, biodiverzitás és mérése,
tájelemzés, környezet ökológiai minősítés, környezetszennyezés ökológiai hatásai,
környezet és társadalom, ökológiai modellezés; laboratóriumi/terepi gyakorlatok (legalább
10 kredit): biodiverzitás és mérése, tájelemzés, környezet ökológiai minősítés,
környezetszennyezés ökológiai hatásai, ökológiai modellezés; egyéb alkalmazott
ökológiai ismeretek;
környezethidrológia szakirány: hidrogeomorfológia, talajmikrobiológia, élővizek
ökológiája, hidrogeológia, hidrológiai folyamatok modellezése, vízgazdálkodás,
szennyezőanyag-terjedési modellek; laboratóriumi/terepi gyakorlatok (legalább 10 kredit):
hidrológiai folyamatok modellezése, szennyezőanyag-terjedési modellek, vízanalitikai
gyakorlatok, hidrobiológiai mérési gyakorlatok; egyéb környezethidrológiai ismeretek;
környezetfizika szakirány: környezeti áramlások dinamikája, sugárzások fizikája,
izotóptechnika, sugárvédelem, energetika és környezet, akusztika és zajszennyezés,
anyagtudomány, környezettudatos technológiák, fizikai mérési módszerek; laboratóriumi
gyakorlatok (legalább 10 kredit): izotóptechnika, anyagtudomány, zaj és zajvédelem,
sugárzások fizikája, mérési módszerek, egyéb környezetfizikai ismeretek;
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környezet-földtudomány szakirány: negyedidőszak kutatás, globális és regionális
klímaváltozások; alkalmazott hidrogeológia, alkalmazott paleoökológia, környezeti
ásványtan; fosszilis és megújuló energiahordozók földtudományi vonatkozásai; a KárpátPannon régió földtani viszonyai és topográfiája; környezetvédelem; régészeti geológia,
archeometria; laboratóriumi/terepi gyakorlatok (legalább 10 kredit): térinformatika,
alkalmazott hidrogeológia, környezetgeofizika, alkalmazott paleoökológia, környezeti
ásványtan, levegőkörnyezet; egyéb környezetföldtudományi ismeretek;
levegőkörnyezet szakirány: levegőkémia, fizikai meteorológia, légköri modellek,
levegőminőség és egészségügyi hatások, levegőtisztaság-védelmi technológiák;
laboratóriumi gyakorlatok (legalább 10 kredit): levegőkémia, fizikai meteorológia,
levegőtisztaság-védelmi technológiák; egyéb levegőkörnyezeti ismeretek;
limnológia szakirány: alkalmazott limnológia, planktonökológia, vízminőségi modellek,
vízügyi hidrológia és hidrobiológia, ökofiziológia és kísérlettervezés, vízi élőlényismeret;
laboratóriumi gyakorlatok (legalább 10 kredit): alkalmazott limnológia, planktonökológia,
ökofiziológia és kísérlettervezés; egyéb limnológiai ismeretek;
műszeres környezeti analitika szakirány: kémiai analitika, műszeres analitikai módszerek,
vízkémia, a levegő kémiája, talajkémia, élelmiszeranalitika, környezettechnika, környezeti
katalízis, környezetvédelmi technológia, energiatermelés, a közlekedés környezeti hatása;
analitikai spektroszkópiai eljárások, szerkezetvizsgáló módszerek, modern nagyműszeres
eljárások, távérzékelés, kemometria, analitikai minőségbiztosítás, validálás,
szabványosítás, akkreditálás; laboratóriumi gyakorlatok (legalább 10 kredit): műszeres
analitikai gyakorlatok, szerkezetvizsgálat, nukleáris méréstechnika, környezetvédelmi
technológia, környezeti informatika, egyéb műszeres analitikai ismeretek;

diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A képzésnek – legalább a 6.6. pontban meghatározott mértékben – integráns része a
laboratóriumi és terepi önálló gyakorlati munka. Szakirány, illetve intézményi tanterv üzemi
gyakorlatot is megkövetelhet a kreditkeret terhére. A szakirányok által előírt minimális
gyakorlati követelményeket a 8.3. pont tartalmazza.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 80 kredit a korábbi tanulmányai
szerint természettudományi, környezettudományi, műszaki, környezetgazdasági ismeretekből,
amelyből a természettudományi és környezettudományi ismeret legalább 50 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzék a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
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9. MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: matematikus (Mathematics)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles matematikus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mathematician
3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a matematika alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a természettudomány, műszaki, informatika képzési területek
valamennyi alapképzési szakja, a gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési
ágának gazdaságelemzés alapképzési szakja.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az alapvagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-40 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-60 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan tudományos kutatási szintet elérő, szakmai felkészültséggel rendelkező
szakemberek képzése, akik megszerzett matematikai szaktudásukat képesek alkotó módon a
gyakorlatban is felhasználni. Nyitottak szakterületük és a rokon szakterületek új tudományos
eredményeinek kritikus befogadására. Egyaránt alkalmasak elméleti és gyakorlati
matematikai problémák modellezésére, megoldási eljárások kidolgozására és ezen eljárások
tényleges folyamatának irányítására. Megfelelően felkészültek tanulmányaik doktori képzés
keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az algebra, analízis, diszkrét matematika, geometria, operációkutatás, számelmélet,
valószínűségszámítás és matematikai statisztika alapvető eredményeit,
- a matematika legfontosabb alkalmazási területeit,
- a szakma gyakorlásához szükséges informatikai ismeretanyagot.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik önálló továbbfejlesztésére,
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a matematikai ismeretek alkotó jellegű integrálására és alkalmazására a
természettudományok, gazdaságtudományok, műszaki és informatikai tudományok által
felvetett problémák megoldásában,
a műszaki és a gazdasági életben működő bonyolult rendszerek áttekintésére, matematikai
elemzésére és modellezésére, döntési folyamatok előkészítésére,
a számítástechnika eszközeinek alkalmazásával a természetben, a műszaki és gazdasági
életben felmerülő számítási feladatok elvégzésére,
magyar és idegen nyelvű (angol) szakmai kommunikációra.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- jó problémamegoldó képesség,
- kritikai gondolkodás,
- absztrakciós és modellalkotó képesség,
- rendszerszerű gondolkodás,
- szakmai felelősségvállalás,
- önálló döntéshozatal,
- szakmai együttműködés,
- csoportmunkában való részvétel képessége.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
Elméleti alapozás: 15-25 kredit
algebra alapjai (Unitér terek, spektráltétel. Polinommátrixok kanonikus alakja. Mátrixok
minimálpolinomja, Cayley-Hamilton-tétel. Jordan-féle normálalak. Sajátvektor. Kvadratikus
alakok, Sylvester tétele. Algebrai struktúrák.A csoportelmélet alapjai: permutációcsoportok,
Lagrange-tétel, normálosztók és faktorcsoportok. A véges Abel-csoportok alaptétele. A
gyűrűelmélet alapjai: Integritástartományok. Testkonstrukciók, véges testek), analízis alapjai
(Mértékelmélet. Lebesgue-integrál. Függvényterek. Komplex függvénytan. Cauchy-tétel és
integrálformula. Analitikus függvények hatványsora. Izolált szinguláris helyek, reziduumtétel. Közönséges differenciálegyenletek. Egzisztencia és unicitási tételek. Lineáris egyenletek
és rendszerek. Hilbert-terek, ortonormált rendszerek), geometria alapjai (Nemeuklideszi
geometriák: Projektív terek. Csoportelméleti vonatkozásaik, transzformáció-csoportok
geometriája. Vektoranalízis:
Differenciálszámítás, vektorkalkulus
3-dimenzióban.
Topológikus és metrikus tér fogalma. Sorozatok és konvergencia. Kompaktság és
összefüggőség.), valószínűségszámítás és matematikai statisztika alapjai (Bayes-tétel,
sztochasztikus függetlenség. Valószínűségi változók és az eloszlásfüggvény. Várható érték,
szórásnégyzet, kovarianciamátrix. Nagy számok erős és gyenge törvényei. Borel-Cantellilemma. A feltételes várható érték általános fogalma. Független tagú sorok. Karakterisztikus
függvények alapjai. Centrális határeloszlás-tétel. Statisztikai sokaság, véletlen minta,
empirikus eloszlás, Glivenko-Cantelli-tétel, nevezetes statisztikák. Maximum-likelihoodbecslés,
momentum-módszer.
Neyman-Pearson-lemma.
Konfidenciaintervallumok.
Paraméteres próbák és nemparaméteres próbák).
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-40 kredit
Az alábbi ismeretkörök közül legalább négy témakör ismeretanyagának választása:
Algebra és számelmélet (5-12 kredit): Csoportelmélet. Permutációcsoportok. Csoport
automorfizmusai, szemidirekt szorzat. Konjugáltság, normalizátor, centralizátor, centrum.
Osztályegyenlet, Cauchy-tétel, Sylow-tételek. Véges p-csoportok. Nilpotens, ill. feloldható
csoportok. A véges nilpotens csoportok jellemzése. Szabad csoportok, definiáló relációk.
Szabad Abel-csoportok. A végesen generált Abel-csoportok alaptétele. Lineáris csoportok.
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Testelmélet. Testbővítés. Végesfokú bővítés, fokszámtétel. Felbontási test, normális
testbővítés. Véges testek. Tökéletes testek és végesfokú bővítéseik. Test algebrai lezártja.
Galois-csoport, a Galois-elmélet főtétele. Radikálbővítés. A gyökjelekkel való megoldhatóság
jellemzése. Ruffini-Abel-tétel. Gyökjelekkel megoldhatatlan racionális együtthatós algebrai
egyenlet létezése. Algebrai feltétel geometriai alakzat szerkeszthetőségére körzővel és
vonalzóval. Az algebrai kombinatorika elemei.Kvadratikus kongruenciák, Legendreszimbólum. Diszkrét logaritmus (index). Egyértelmű prímfaktorizáció kérdése bizonyos
másodfokú számtestekben. Diofantikus problémák. Lánctörtek és alkalmazásaik.
Analízis (5-12 kredit): Funkcionálanalízis elemei. Stone-Weierstrass-tétel. Banach-terek,
korlátos lineáris transzformációk. Az Lp-terek duálisai, folytonos függvények terének duálisa,
Hilbert-tér duálisa, reflexivitás. Hahn-Banach-tétel, Banach-Steinhaus-tétel, nyílt leképezések
tétele és következményeik. Parciális differenciálegyenletek. A matematikai fizika
modellegyenleteire kitűzött kezdetiérték- és peremérték-problémák egzisztencia-, unicitás- és
stabilitásvizsgálatai (húr rezgése, hővezetés, Laplace-egyenlet). A karakterisztikák módszere.
Fourier-módszer. Maximum-minimum-elv lineáris egyenletekre. Green-függvény. A
Dirichlet-probléma megoldása gömbben. Fourier-sorok. Fejér-tétel. A trigonometrikus
rendszer teljessége. Riemann-lemma. Konvergencia-kritériumok. Fourier-transzformált.
Inverziós formula. Ortogonális polinomok. Laguerre-függvények teljessége. Laplacetranszformáció.
Geometria (5-12 kredit): Differenciálgeometria és topológia. Sokaságok, szimpliciális
felbontások. Kompakt felületek osztályozása. Homotópia. Sima sokaságok, tenzorok és
differenciálformák. A d-operátor és Stokes tétele, bevezetés a de Rham-elméletbe. Riemannmetrika, görbület és geodetikusok felületeken. Gauss-Bonnet-tétel. Véges geometriák.
Illeszkedési struktúrák. Projektív és affin síkok. Galois-geometriák. Kombinatorikai és
csoportelméleti módszerek geometriai alkalmazásai. Véges algebrai geometria. Kódelméleti
alkalmazások.
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika (5-12 kredit): Martingálok. Martingál, szubés szupermartingál. Konvergenciatétel, reguláris martingálok. Doob-felbontás, négyzetesen
integrálható martingálok konvergenciahalmaza. Megállási idők, Wald-azonosság. Markovláncok. Diszkrét paraméterű Markov-láncok. Az állapotok osztályozása, periódus, átmeneti és
visszatérő állapotok. Az átmenet-valószínűségek határértéke. Pozitív és nullállapotok.
Stacionárius eloszlás, ergodikus Markov-láncok. Pontfolyamatok, Poisson-folyamat. Wienerfolyamat konstrukciója. Kvadratikus variáció. A trajektóriák analitikus tulajdonságai
(folytonosság,
nem-differenciálhatóság,
Hölder-folytonosság).
Faktoranalízis.
Többszempontos szórásanalízis, szórásfelbontó táblázatok. Főkomponens- és faktoranalízis, a
főkomponensek, faktorok becslése, a faktorszám meghatározása, faktorok forgatása.
Diszkrét matematika (5-12 kredit): Testek alkalmazásai. Párosításelmélet, általános faktorok.
Gráfok beágyazásai. Erősen reguláris gráfok, az egészségi feltétel és alkalmazásai.
Leszámláló kombinatorika: generátorfüggvények, inverziós formulák, rekurziók. Mechanikus
összegzés. Gráfelméleti alkalmazások (fák, feszítő fák, 1-faktorok száma). Véletlen
módszerek: várható érték és második momentum módszer, véletlen gráfok, küszöbfüggvény.
Extremális kombinatorika: extremális halmazrendszerekről és gráfokról szóló klasszikus
tételek. Rendezés és kiválasztás, kupac. Dinamikus programozás. Gráfalgoritmusok:
szélességi és mélységi keresés, feszítőfák, legrövidebb utak, párosítás páros gráfban, magyar
módszer, folyamok. Kereső fák, amortizációs idő, Fibonacci-kupac. Huffmann-kód, LempelZiv-Welch eljárása.
Operációkutatás (5-12 kredit): Lineáris optimalizálás: klasszikus eredmények (pl. alternatíva
tételek, dualitás, Minkowsky-Weyl-tétel); Pivot-algoritmusok (szimplex, criss-cross);
belsőpontos algoritmusok (logaritmikus barrier-módszer, Karmarkar-algoritmus); ellipszoidalgoritmus. Nemlineáris optimalizálás: konvex optimalizálás klasszikus eredményei
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(szeparációs tételek, konvex Farkas-tétel, Karush-Kuhn-Tucker-tétel, Lagrange-függvény és
nyeregpont-tétel); módszerek (Newton-módszer, redukált gradiens módszer, belsőpontos
algoritmus). Diszkrét optimalizálás: klasszikus eredmények (Max folyam min vágás,
Egerváry-dualitás, Hoffman-tétel); poliéderes kombinatorika (teljesen unimoduláris mátrixok
alkalmazásai, teljesen duális egészértékűség, párosítás poliéder); Gráfalgoritmusok (magyarmódszer, Edmonds-Karp-algoritmus, előfolyam-algoritmus, költséges áram); NP-teljes
problémák algoritmikus megközelítései (dinamikus programozás, Lagrange-relaxáció,
korlátozás és szétválasztás, mohó algoritmusok). Sztochasztikus programozás: alapmodellek
(várható értékkel és valószínűséggel megfogalmazott, statikus és dinamikus); megoldó
módszerek. Optimalizálásra vezető gyakorlati problémák (modellek).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek 30-60 kredit:
A következő ismeretkörök közül legalább három témakör ismeretanyagának választása úgy,
hogy a választott témakörök mindegyikéből legalább 10-10 kreditet kell teljesíteni.
Algebra: (algebrai kódelmélet, csoportelmélet, csoportok reprezentációelmélet,
félcsoportelmélet, gyűrűelmélet, hálóelmélet, homologikus algebra, kommutativ algebra,
univerzális algebra).
Számelmélet: (additív számelmélet, az algebrai számelmélet elemei, diofantikus egyenletek,
kongruenciák és alkalmazásaik, konstruktív számelmélet).
Analízis: (dinamikai modellek, komplex függvénytan, operátorelmélet, reprezentációelmélet,
valós függvénytan).
Geometria: (algebrai geometria, algebrai topológia, differenciáltopológia, diszkrét geometria,
geometriai modellezés, hiperbolikus geometria, konvex halmazok, Lie-csoportok).
Sztochasztika: (független növekményű folyamatok, határeloszlástételek, idősorok elemzése,
információelméleti alapfogalmak, paraméteres és nem-paraméteres próbák, statisztikai
programcsomagok)
Diszkrét matematika: (extremális kombinatorika, gráfelmélet, kódok és szimmetrikus
struktúrák).
Operációkutatás: egészértékű programozás, folytonos optimalizálás, játékelmélet,
kombinatorikus optimalizálás, matroidelmélet, sztochasztikus optimalizálás, ütemezéselmélet;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 65 kredit a korábbi
matematikai tanulmányai alapján algebra, analízis, geometria, halmazelmélet, kombinatorika,
matematikai logika, operációkutatás, számelmélet, valószínűségszámítás tárgyak
ismeretköreiből.
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10. METEOROLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: meteorológus (Meteorology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles meteorológus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Meteorologist
- választható szakirányok: időjárás előrejelző, éghajlatkutató (Weather Forecasting,
Climate Research)
3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a földtudományi alapképzési szak
meteorológus szakiránya; a fizika alapképzési szak környezetfizika szakiránya; a környezettan
alapképzési szak meteorológus szakiránya.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a földtudományi alapképzési szak geofizikus, geológus, csillagász
szakirányai; a környezettan alapképzési szak nem meteorológus szakirányai; a fizika
alapképzési szak nem környezetfizika szakirányai; a műszaki földtudományi alapképzési
szak; földrajz alapképzési szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10–18 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40–50 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30–40 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 45 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan meteorológusok képzése, akik megfelelő meteorológiai szemlélettel,
valamint magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkeznek. Ismerik és készség
szintjén képesek alkalmazni a gyakorlati, mérés- és megfigyelés-orientált vizsgálati
módszereket, valamint az időjárás és az éghajlat modellezéséhez, előrejelzéséhez szükséges
eljárásokat. Tudományosan megalapozott meteorológiai, környezetvédelmi szemlélettel
rendelkeznek. Felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében
történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a szakma gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretanyagot,
- a meteorológiai ismeretek rendszerét,
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a légköri folyamatok, az időjárás előrejelzés, az éghajlatváltozás, az alkalmazott
klimatológia, a környezetvédelem alapvető ismereteit,
a kutatáshoz és az operatív munkához kapcsolódó széles körben alkalmazható
problémamegoldó módszereket.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a meteorológia és a klimatológia minden területén tudományos kutatási feladatok
tervezésére, megszervezésére és végrehajtására,
- a földfelszíni meteorológiai megfigyelési rendszer kezelésére, fejlesztésére,
- az űrbázisú meteorológiai megfigyelőrendszer adatainak feldolgozására és elemzésére,
- levegőkörnyezeti megfigyelések végrehajtására, adatfeldolgozására és elemzésére,
tanulmányok készítésére,
- távérzékelési komplex feladatok végrehajtására,
- éghajlati kutatások, idősor és mezősor analízis feladatok végzésére,
- globális és regionális éghajlatváltozással kapcsolatos elemzések készítésére,
- az időjárás előrejelzésére operatív munkakörben,
- numerikus modellezésre,
- skálafüggő éghajlat- és légkördinamikai vizsgálatokra,
- repülésmeteorológiai előrejelző és elemző feladatokra,
- veszélyes időjárási jelenségek előrejelzésére, riasztásra,
- légköri transzport folyamatok vizsgálatára, modellezésére,
- a talaj-növényzet-légkör közötti kölcsönhatások kutatására, elemzésére,
- légkörfizikai és levegőkémiai kutatások és szakfeladatok ellátására,
- magas szintű alkalmazott számítástechnikai műveletek elvégzésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- mérési és modellezési készség,
- jó megfigyelőkészség,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
matematika, fizika, informatika: 10–18 kredit.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40–50 kredit
dinamikus meteorológia, légköri energetika, szinoptikus meteorológia, numerikus előrejelzés,
mezoszinoptika, éghajlattan, légkörfizika, felszín-légkör kölcsönhatások, fizikai oceanográfia
meteorológiai műszerek és megfigyelések, távérzékelés, műholdmeteorológia, statisztikai
módszerek.
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8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek 30-40 kredit:
- időjárás előrejelző szakirányon: előrejelzési informatika, előrejelzési gyakorlat,
szinoptikus
meteorológia,
numerikus
előrejelzés,
mezőelemzés,
numerikus
parametrizációk, repülésmeteorológia;
- éghajlatkutató szakirányon: globális és regionális éghajlatváltozás, éghajlati adatok
feldolgozása, éghajlat modellezés, hidrológia, óceán és krioszféra, megújuló
energiaforrások, levegőkörnyezet-védelem, agroklimatológia, kémiai folyamatok a
légkörben, biogeokémiai körfolyamatok, városklimatológia;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlatokat az intézményi tanterv határozza meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- földtudományi alapismeretek (10 kredit): általános csillagászati, földrajzi, geofizikai,
geológiai, térképészeti tárgyak;
- matematikai ismeretek (12 kredit): elemi analízis, matematika, parciális
differenciálegyenletek, valószínűségszámítás és matematikai statisztika;
- fizikai ismeretek (12 kredit): mechanika, hőtan, elektromosság, optika, általános fizika,
elméleti fizika;
- informatikai ismeretek (6 kredit): numerikus módszerek, programozás, adatfeldolgozás;
- meteorológiai törzsanyag (10 kredit): általános meteorológia, klimatológia, alkalmazott
klimatológia, dinamikus meteorológia, szinoptikus meteorológia, légkörfizika,
levegőkémia.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
11. VEGYÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: vegyész (Chemistry)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles vegyész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Chemist (MSc)
- választható szakirányok: analitikai kémia, anyagkutatás, gyógyszerkutatás,
szerkezetkutatás, informatikai kémia, környezetkémia, szintetikus kémia
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(Analytical Chemistry, Materials Science, Pharmaceutical Chemistry, Structural
Chemistry, Chemical Informatics, Environmental Chemistry, Synthetic Chemistry)
3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: szakiránytól függetlenül a kémia
alapképzési szak, vegyészmérnök alapképzési szak, valamint az 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai szintű vegyészmérnöki, vegyész-fizikus laboratóriumi operátor, kémiatanári
alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a biológia, a fizika, a földrajz, a földtudományi, a környezettan, a
matematika, a természetismeret, valamint a biomérnök, az anyagmérnök, a környezetmérnök
és az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az alapvagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-18 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-45 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: legalább 30 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja a szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően olyan
vegyészek képzése, akik szakterületükön magas szintű elméleti és gyakorlati kémiai
ismeretekkel, a rokon szakterületeken (pl. matematika, fizika, informatika, szakmai idegen
nyelv) megfelelő szintű alaptudással rendelkeznek; alkalmasak – elsősorban a kutatás és a
műszaki fejlesztés területén – a választott tudományterületükön kezelhető feladatok és
problémák önálló tanulmányozására és megoldására, valamint anyagok előállítására és kémiai
átalakítására, azok minőségi és mennyiségi vizsgálatára, szerkezetük meghatározására; önálló
és irányító munkaköröket láthatnak el például a vegyipari termelésben és más gazdasági
ágazatokban, igazgatási területeken, a környezetgazdálkodásban és környezetvédelemben,
minőségbiztosítási és minőségellenőrzési területeken.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a szakmához kötött legfontosabb elméleti és gyakorlati ismereteket és laboratóriumi szintű
alkalmazásukat;
- a kémiai ismeretek rendszerezett megértéséhez és elsajátításához szükséges módszereket;
- a vegyész munkahelyeken szükséges vezetői ismereteket;
- alkalmazói szinten a számítógépes kommunikáció és elemzés módszereit;
- a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a
munkahelyi egészég és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás alapvető
ismereteit, illetve szabályait;
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-

a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges problémamegoldó technikák
alkalmazását.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a törvényszerűségek, összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és
gyakorlati hasznosítására;
- a tudományágban megszerzett információk, felmerülő új problémák, új jelenségek
feldolgozására;
- szakmai bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra;
- feladatok önálló megtervezésére és végrehajtására;
- önművelésre, önfejlesztésre;
- a műszaki – gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
- kémiai technológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetésére,
fejlesztésére, a szakterülettel kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi feladatok
ellátására, ezek kidolgozására,
- laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi kémiai feladatok elvégzésére, új kísérleti
metodikák elsajátítására és fejlesztésére, különösen a választott specializációnak
megfelelő területen;
- önálló feladatok ellátására a kémiai technológiai rendszerek fejlesztésében, új eljárások,
termékek kifejlesztésében;
- tudományos kutatómunkára;
- legalább egy idegen nyelven szakmai dokumentáció, szakirodalom megértésére,
kommunikációra; továbbá
- az analitikus vegyész szakirányon szerzett ismeretek birtokában: a korszerű analitikai,
spektroszkópiai és tömegspektrometriai módszerek alkalmazására, a radioanalitika,
élelmiszeranalitika, a kemometria alkotó felhasználására, a minőségbiztosítás, a gazdaság
és a környezetvédelem legkülönbözőbb területein;
- az anyagkutató vegyész szakirányon szerzett ismeretek birtokában: az anyagtudomány
kutató-fejlesztő munkájában való részvételre, új anyagi rendszerek előállítására,
megtervezésére és vizsgálatára; a modern anyagi technikai újdonságok folyamatos
megismerésére és értékelésére;
- a gyógyszerkutató vegyész szakirányon szerzett ismeretek birtokában: a gyógyszerkutatási
és gyógyszerfejlesztési tevékenység elvégzésére, a gyógyszerkutatásban résztvevő
orvosokkal, gyógyszerészekkel és gazdasági szakemberekkel való együttműködésre;
- a szerkezetkutató vegyész szakirányon szerzett ismeretek birtokában: a korszerű kémiai
szerkezetkutatás elméleti és gyakorlati ismereteinek alkalmazására, a gyakorlatban
felmerülő molekulaszerkezeti kérdések megoldásához szükséges adekvát módszereket
kiválasztására és alkotó felhasználására;
- az informatikai vegyész szakirányon szerzett ismeretek birtokában: az informatika
alapvető elméleti és gyakorlati ismereteinek felhasználására és a kémiában, a vegyiparban
és a gyógyszeriparban felmerülő, informatikával kezelhető kérdések megoldásához
szükséges módszerek kiválasztására és alkalmazására;
- a környezetkémiai vegyész szakirányon szerzett ismeretek birtokában: a környezetben
lejátszódó folyamatok kémiai okainak felismerésére, a környezetszennyező anyagok
analitikájának, ártalmatlanításának elméleti és gyakorlati ismeretében a gyakorlatban
felmerülő környezeti kémiai kérdések megoldásához a megfelelő módszereket
kiválasztására és alkalmazására;
- a szintetikus kémiai vegyész szakirányon szerzett ismeretek birtokában: adott szerves
vegyipari vagy gyógyszeripari munkahelyen a hatékony, innovatív munkához szükséges
speciális ismeretek rövid idő alatt történő megszerzésére és felhasználására.
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c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- jó kommunikációs készség,
- problémafelismerő és -megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles műveltség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök 10-18 kredit:
természettudományos alapismeretek: matematika, fizika, biológia, földtudomány,
informatikai kémia;
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 35-45 kredit
Szervetlen kémia: Koordinációs kémia. A komplex vegyületek jellemzése, vizsgálatuk
módszerei. Biológiai és gyakorlati szempontból jelentős ligandumok. A komplex vegyületek
szerepe biológiai folyamatokban, gyógyászati, környezetvédelmi, analitikai, stb. jelentőségük.
Az elemorganikus vegyületek jellemzése, gyakorlati vonatkozásokkal.
Szerves Kémia: Retroszintézis, szintonok, szintézistervezés. Modern szerves kémiai
szintézismódszerek, fémorganikus vegyületek alkalmazása szerves szintézisekben.
Védőcsoportok és alkalmazásaik. Természetes forrásból származó és félszintetikus és
szintetikus biológiailag aktív molekulák jellemzése és szintéziseik. Szerves kémiai reakciók
mechanizmusának
értelmezése,
határmolekulapályák
elmélete
és
alkalmazása,
sztereoelektronikus hatások. Néhány alapvető nem-ionos mechanizmus. Bioreguláció
Komplex szerves kémiai feladat megoldása modern szerves kémiai szintézismódszerek
alkalmazásával, kromatográfiás elválasztás, tisztaságellenőrzés, szerkezetazonosítás.
Fizikai Kémia: Anyagszerkezet és elméleti kémia, fenomenologikus és statisztikus
termodinamika, reakciókinetika, elektrokémia, kolloidkémia, kolloidtechnológia, környezeti
kolloidkémia, radiokémia és izotóptechnika tárgykörökből a BSc ismeretekre építő, mélyebb
elméleti öszefüggéseket is elemző kurzusok. Haladó fizikai kémiai gyakorlat, számítógépes
kémia.
Analitikai kémia: Analitikai vizsgálatok tervezése, analitikai stratégiák természetes, ipari és
környezeti minták minőségi, mennyiségi és speciációs analitikai vizsgálatához. Az analitikai
módszerek teljesítőképességének összehasonlítása. Új analitikai módszerek érvényesítése
(validálása). Mintavételi, mintaelőkészítési eljárások műszeres analízisekhez. Kalibrálás,
standardizálás. Műszeres technikák, elválasztási módszerek elvének és gyakorlatának
mélyebb elsajátítása. Kombinált analitikai eljárások speciációs analitikai célokra. On-line és
folyamatos analitikai módszerek. Az elemzési adatok értékelési módszerei.
Műszaki kémia: Válogatott fejezetek a kémiai technológiából. A vegyészmérnöki tudomány
alapjai
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: legalább 30 kredit
a) szakirány választása nélkül:
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A b) pontban felsorolt szakirányok ismeretköreiből egyenként legalább 4 kredit értékű ismeret
teljesítése.
b) szakirány választása esetén:
- Analitikus vegyész szakirány: A legelterjedtebb analitikai kémiai módszerek elméleti
alapjai; a mérőműszerek felépítése, működési elve, alkalmazásai; a validálás és
minőségbiztosítás szabályai; a mérések kiértékélésének módszerei; az analitikai kémia
jelentősége a környezetvédelemben, a gyógyszer- és az élelmiszeriparban; az analitikai
kémiai eredmények felhasználása, az eredmények alkalmazása a gazdasági és a non-profit
szférában.
- Anyagkutató vegyész szakirány: Szerves, szervetlen és fémorganikus kiindulási anyagok;
amorf rendszerek előállítási módszerei, szol-gél technika; polimer gélek;
nemkonvencionális anyagok; nanodiszperz rendszerek; felületi rétegek előállítási
lehetőségei; rendezett molekuláris nanorétegek; spektroszkópiai vizsgálatok az
anyagtudományban (IR, NMR, MS, nukleáris módszerek); szórási vizsgálatok (fény,
röntgen, neutron); képalkotó technikák (TEM, SEM, AFM); felületvizsgálati módszerek
(optikai, elektrokémiai stb); diffrakciós mérések.
- Gyógyszerkutató vegyész szakirány: Biokémia. Bioorganikus kémia. Bioszervetlen kémia.
Élettan. Sejtbiológia. Biológiailag aktív peptidek. Gyógyszerek szerkezete és hatása I-II.
Gyógyszeripari kutatás és fejlesztés. Sztereoszelektív szintézisek. Totálszintézisek. A
sztereokémia és a kiroptikai spektroszkópia alapjai. Szerves kémiai spektroszkópia és
elválasztástechnika. Szerves kémiai speciális preparatív és biomolekuláris módszerek.
- Szerkezetkutató vegyész szakirány: NMR spektroszkópia. Röntgendiffrakció. Optikai
spektroszkópia. UV-, látható-, IR- és Raman-spektroszkópia. A tömegspektrometria
alapjai.
Elméleti
molekuláris
kémia..
Fotoelektron-spektroszkópia.
Gázelektrondiffrakciós szerkezetmeghatározás. Sztereokémia és a kiroptikai spektroszkópia
alapjai: Nukleáris szerkezetvizsgáló módszerek. Folyadékok szerkezetvizsgálata.
Kötelezően választandó két gyakorlat a következő háromból: 1. NMR-spektroszkópia,
tömegspektrometria, elválasztástechnika; 2. Röntgendiffrakció, elektrondiffrakció,
molekulagrafika, nukleáris módszerek; 3.Optikai spektroszkópia, fotoelektronspektroszkópia, CD-spektroszkópia
-

-

Informatikai vegyész szakirány: A számítógépes kémia alapjai: numerikus analízis
vegyészeknek; statisztikus mechanika; alkalmazott statisztika; számítógépes modellezés,
gyógyszertervezés, kvantumkémia és molekuladinamika; kísérlettervezés; molekuláris
informatika; matematikai módszerek a reakciókinetikában.
Operációs rendszerek és programozási ismeretek: Unix; Scripting; Mathematica;
Origin haladóknak; Objektumorientált programozás; Fortran és C- programozás.
Hardver és hálózat: elektronikai alapismeretek; digitális módszerek a méréstechnikában,
jeltovábbítás és jelfeldolgozás; PC-alapú rendszerek; Web-technológiák a kémiában.
Környezetkémiai vegyész szakirány: A környezetben lejátszódó kémiai folyamatok
jellemzői, a kémia és a környezet kapcsolata, a környezetszennyező anyagok analitikai
meghatározása; a környezetszennyezés csökkentése, a kémiai biztonság, a környezeti
kockázatbecslés és hatásvizsgálat módszerei.
Kötelező elméleti és gyakorlati kurzusok: Környezetvédelmi analitika. Elválasztástechnika. Toxikológia. Talaj és környezet. Környezeti kolloidika. Környezetvédelmi
technológia. Zöld kémia. Hulladékkezelés. Környezeti kockázatbecslés és hatásvizsgálat.
Kötelezően választható kurzusok: Geokémia. A levegő és a vízkörnyezet kémiai
minősítése. A környezet károsodása és védelme. Környezeti problémák komplex kezelése.
Határfelületi kémia. Nukleáris környezetvédelem.
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Szintetikus kémiai vegyész szakirány: Korszerű szintetikus kémiai ismeretek (elméleti
alapok és gyakorlati megvalósítási lehetőségeik), nagy hatékonyságú szintézistechnikák és
technológiák. Előállítás és gyártás során alkalmazandó speciális eljárások. Biológiailag
aktív molekulák hatásának biológiai alapjai, a tervezésüknél alkalmazott módszerek. A
kutatás-fejlesztés és gyártás során jelentkező elválasztási, szerkezetazonosítási és
szerkezetfelderítési tevékenység alaptechnikái.

Diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez előfeltétel egy legalább 4 hetes szakmai gyakorlat.
Intézményi döntés alapján a korábbi tanulmányok során elvégzett gyakorlat is elismerhető.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
természettudományos ismeretek (15 kredit): matematika, fizika, informatika; biológia,
földtudomány, környezettan
gazdasági és humán ismeretek (5 kredit): EU ismeterek, általános gazdasági és menedzsment
ismeretek, minőségbiztosítás
szakmai ismeretek (50 kredit): általános kémiai, szervetlen kémiai, szerves kémiai, analitikai
kémiai, fizikai kémiai, műszaki kémiai.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
12. ANYAGTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése:

anyagtudomány (Materials Science)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles anyagkutató
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Materials Scientist
3. Képzési terület:

természettudomány

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika, a kémia és az
anyagmérnöki alapképzési szakok.
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4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a természettudomány képzési területről a biológia, a
környezettan, a földtudomány alapképzési szakok; a műszaki képzési területről a
vegyészmérnöki, a biomérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, a
gépészmérnöki, a villamosmérnöki, a mechatronikai mérnöki alapképzési szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-35 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-40 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
Az anyagtudományi szakon olyan szakemberek képzése a cél, akik kellő mélységű
természettudományos, anyagszerkezeti, anyagismereti, és anyagvizsgálati ismeretekkel
rendelkeznek, értik a technológiai folyamatok mögött álló kémiai és fizikai alapjelenségeket.
Alkalmasak a különböző technológiákban használt anyagok, végtermékek (fémek és
ötvözeteik, félvezetők, kerámiák, műanyagok és polimerek, illetve az ezekből összeállított
kompozitok, új funkcionális anyagok) tulajdonságainak vizsgálatára és az anyagi
tulajdonságokat meghatározó fizikai és kémiai összetételek, szerkezetek tervezett
befolyásolására. Széleskörű természettudományos ismeretek birtokában képesek
anyagtudományi kutató-fejlesztő munkára, illetve doktori iskolák programjaiba való
bekapcsolódásra, a természettudományok (fizikus vagy vegyész), illetve mérnöki tudományok
területén.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az anyagtudomány modern elméleti és kísérleti módszereit,
- az anyagok szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggéseket, és ezen összefüggések
felhasználásával új tulajdonságú, új szerkezetű anyagok előállítási lehetőségeit,
- az anyagok atomi-, nano-, mikro- és makroszerkezetének alapvető vizsgálati módszereket,
- az anyagvizsgálati módszerek elméletét és gyakorlatát,
- az anyagokban lejátszódó folyamatok fizikai és kémiai alapjait, a folyamatok
irányításának és tervezésének módszereit,
- az anyagtudományi kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges matematikai és
informatikai technikákat,
- a számítógépes kommunikáció, elemzés és modellezés módszereit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- kémiai, fizikai törvényszerűségek, összefüggések komplex megértésére, a megszerzett
ismeret tudományos igényű kísérleti tanulmányozására és gyakorlati hasznosítására,
- a szakirodalom információinak feldolgozására, önművelésre, önfejlesztésre, a felmerülő új
problémák megértésére és az új jelenségek megismerésére,
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alap-, ill. alkalmazott kutatást végző kutatócsoportok munkájába való bekapcsolódásra, a
feladatok önálló megtervezésére és végrehajtására,
laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok elvégzésére, új kísérleti metodikák
fejlesztésére,
új szerkezetű, új funkcionalitású termékek kialakítására, tervezésére,
az anyagkutatás problémáinak matematikai megfogalmazására, a területhez kapcsolódó
informatikai feladatok ellátására,
legalább egy idegen nyelven szakmai dokumentáció (tudományos cikk, tanulmány,
pályázat) elkészítésére, tudományos kommunikációra,
a tanulmányaik során szerzett ismereteik és problémamegoldó készségük segítségével
önálló és irányító munkakörök betöltésére az anyagtudomány és -technológia sokirányú
területén, valamint az e területekhez kapcsolódó műszaki szolgáltatások szintjén,
a választott szakiránynak megfelelően az anyagok fizikai-kémiai jellemzőinek
meghatározására, a vizsgálatokhoz alkalmazható technikák és módszerek alkalmazására,
illetve kezelésére, a mérésekhez szükséges standardok kiválasztására és a mérések
elvégzésére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széleskörű műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára.
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- jó kommunikációs készség,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 20-35 kredit
fizika, kémia, számítógépes módszerek, gazdaság és menedzsment.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-40 kredit
fizikai anyagtudomány, kémiai anyagtudomány, anyagszerkezet vizsgálati módszerek,
kerámiák, polimerek, bioanyagok, funkcionális és intelligens anyagok, szilárdtest-fizika,
fémek és félvezetők, nanoanyagok és –technológia, anyag és anyagszerkezet vizsgálati
módszerek a laboratóriumi gyakorlatban.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-60 kredit
differenciált szakmai ismeretek:20-30 kredit
az intézmény lehetőségei szerint a következő témakörök ajánlottak: anyagszerkezeti
vizsgálatok; anyagvizsgálati módszerek; bioanyagok; felületmódosítás, funkcionális
bevonatok, katalizátorok; fémek és félvezetők; funkcionális és intelligens anyagok; kerámiák,
kompozit és hibridanyagok; mágneses és optikai anyagok; nanoszerkezetű anyagok;
polimerek; anyagtudomány szerepe a környezetvédelemben, matematikai módszerek az
anyagtudományban, számítógépes anyagtudomány,
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diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
Nincs kötelezően előírt szakmai gyakorlat.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- fizikai ismeretek (20 kredit): általános fizika, szilárdtest-fizika, elektronika, műszaki
fizika, statisztikus fizika, kvantummechanika, anyagfizika, fizikai laboratórium;
- kémiai ismeretek (20 kredit): általános kémia, anyagismeret, kémiai anyagtudomány,
szervetlen kémia, szerves kémia, kolloidika, felületkémia, kémiai laboratórium;
- matematikai/informatikai ismeretek (15 kredit);
- egyéb szakmai ismeretek (15 kredit): ásványtan, nukleáris technika, környezetvédelem,
méréstechnika, folyamatszabályozás, irányítástechnika, automatizálás, biológia;
- gazdasági és humán ismeretek (6 kredit).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
13. MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: molekuláris biológia (Molecular Biology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles molekuláris biológus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Molecular Biologist
3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológus alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: kémia, környezettan, természetismeret, biomérnöki alapképzési
szakok, valamint az agrártudományi képzési terület alapképzési szakjai, orvos- és
egészségtudományi képzési terület alapképzési és egységes osztatlan szakjai.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
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5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-30 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a molekuláris biológia legfontosabb
eredményeit, alkalmazási lehetőségeit, a molekuláris biológia szemléletét és módszertanát, a
molekuláris biológia területén – multidiszciplináris team tagjaként – képesek molekuláris
biológiai problémák multidiszciplináris megközelítésére, molekuláris biológiai módszerek
önálló alkalmazására az alap- és az alkalmazott kutatások területén, innovatív tevékenység
folytatására, továbbá az eredmények értékelésére és interpretálására, tudományterületük
alkotó művelésére, továbbfejlesztésére és eredményeik gyakorlati hasznosítására. Megszerzett
ismereteik alapján képesek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a molekuláris biológia legfontosabb eredményeit és alkalmazási lehetőségeit, a
molekuláris biológia szemléletét és módszertanát,
- az élő szervezetek felépítését és működését a szakmai ismeretek elsajátításához szükséges
mértékben,
- a genetika, a genomika, az immunológia és a mikrobiológia alapjait, molekuláris biológiai
vonatkozásait, rendelkeznek molekuláris növénybiológiai ismeretekkel,
- a molekuláris biológia adott területen alkalmazható módszereit.
Ezen túlmenően
a bioanalitika specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik:
- a bioanalitika legfontosabb törvényszerűségeit és a bioanalitika módszereit,
- a problémamegoldás módozatait az adott szakterületen,
a biokémia-genomika specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik:
- a biokémia és a genomika legfontosabb törvényszerűségeit, az élő szervezetekben
lejátszódó biokémiai molekuláris szabályozási folyamatokat, génexpressziós
eseményeket,
a genetika specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik:
- a genetika legfontosabb törvényszerűségeit,
- a humán-, állat-, növény-, és mikrobiális genetika specifikumait,
a immunológia, sejt- és mikrobiológia specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik:
- a mikroorganizmusok és az immunrendszer felépítését, működését és kóros
folyamatokban játszott szerepét, a témához kapcsolódó hagyományos és molekuláris
biológiai módszereket,
a molekuláris agrobiológia specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik:
- a növényi és az állati szervezet felépítésének, működésének elemeit,
- a mezőgazdasági bio- és géntechnológiai, molekuláris biológiai módszereket,
a molekuláris evolúcióbiológia specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik:
- a szupraindividuális biológia, elsősorban az evolúcióbiológia és az ökológia, valamint a
molekuláris biológia közötti határhelyzetű tudományterület elméleti alapjait és
módszertanát,
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az orvosbiológia-farmakológia specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik:
- az emberi szervezet felépítésének és működésének alapvető törvényszerűségeit,
- az emberi szervezetben zajló folyamatok molekuláris szintű szabályozó mechanizmusait,
- a folyamatok farmakológiai befolyásolhatóságának alapjait.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- molekuláris biológiai problémák multidiszciplináris megközelítésére,
- a kutatási irányok kiválasztására, a kísérletek kivitelezésére és a kapott eredmények
értékelésére az adott szakterületen,
- molekuláris biológiai módszerek önálló alkalmazására az alap- és az alkalmazott
kutatások területén,
- speciális szakterületeken, határtudományok területén, multidiszciplináris team tagjaként
tevékenykedni,
- gyakorlati készségek és képességek birtokában innovatív tevékenységet folytatni.
Ezen túlmenően
a bioanalitika specializációs modult teljesítő hallgatók képesek:
- molekuláris biológiai, egészségügyi, élelmiszeripari, környezetvédelmi és gyógyszeripari
stb. feladatokhoz kapcsolódó analitikai problémák felismerésére, az analitikai módszerek
kiválasztására, alkalmazására, és a problémák megoldására,
a biokémia-genomika specializációs modult teljesítő hallgatók alkalmasak:
- arra, hogy multidiszciplináris team tagjaként bekapcsolódjanak biokémiai, genomikai
kutatásokba,
- a biokémiai folyamatok molekuláris szintű feltárására, a génexpressziós események és
mintázatok vizsgálatára,
a genetika specializációs modult teljesítő hallgatók alkalmasak:
- arra, hogy genetikai kutatásokba bekapcsolódjanak,
- a folyamatok molekuláris szinten történő feltárására, vizsgálatára, a megfelelő genetikai
módszerek kiválasztására, kísérletek kivitelezésére, a kapott eredmények értékelésére,
- betegségek genetikai hátterének vizsgálatára,
az immunológia, sejt- és mikrobiológia specializációs modult teljesítő hallgatók alkalmasak:
- arra, hogy bekapcsolódjanak a mikrobiológiai, járványügyi, immunológiai és fertőző
betegségekkel kapcsolatos alap- és klinikai kutatásokba,
- részt vegyenek mikrobiológiai minőségellenőrzésben, alkalmazott mikrobiológiai,
immunológiai fejlesztésben, járványügyi megelőző tevékenységben és környezeti
tanulmányokban,
a molekuláris agrobiológia specializációs modult teljesítő hallgatók alkalmasak:
- arra, hogy állatorvosokkal, növényvédelmi és más szakemberekkel együtt
multidiszciplináris team tagjaként molekuláris agrobiológiai kutatásokat végezzenek,
a molekuláris evolúcióbiológia specializációs modult teljesítő hallgatók képesek:
- bekapcsolódni a modern szemléletű evolúcióbiológiai és ökológiai alapkutatásokba,
- részt venni a természet- és környezetvédelmi munkához kapcsolódó alkalmazott
kutatásokban,
- új szupraindividuális problémák felismerésére, molekuláris biológiai módszerek
alkalmazásával a megfelelő kutatási irányok kiválasztására, kutatási tervek készítésére,
azok végrehajtására és az eredmények értékelésére,
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az orvosbiológia-farmakológia specializációs modult teljesítő hallgatók képesek:
- részt venni orvosbiológiai és farmakológiai kutatásokban, együtt működni a témában
dolgozó orvosokkal, gyógyszerészekkel, vegyészekkel,
- az életjelenségek molekuláris szintű értelmezésére, azok tanulmányozásához szükséges
kísérleti irányok meghatározására, a kísérletek kivitelezésére, a kapott adatok
értelmezésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, problémafelismerő és -megoldó készség,
- intuíció és módszeresség, önállóság
- tanulási készség, jó manualitás
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára, továbbképzés iránti motiváltság,
- kezdeményezőkészség, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre,
- magyar és idegen nyelvű szakmai kommunikációs készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 25-35 kredit
anyagcsere-, sejt- és szervbiokémia, biofizika, bioinformatika, biostatisztika, humán élettan,
molekuláris genetika, molekuláris immunológia.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25-35 kredit
genomika és rendszerbiológia, izotóptechnika, molekuláris biológia módszertani alapjai,
molekuláris növénybiológia, molekuláris virológia, problémamegoldó feladatok a molekuláris
biológia tárgyköréből, prokarióták élettana, sejtbiológia.
8.3 A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:50-60 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 20-30 kredit
bioanalitikai specializáció: analitikai és molekuláris biológiai módszerek, mintaelőkészítési
technikák, eredmények kiértékelése,
biokémia-genomika specializáció: biokémiai ismeretek és módszerek, genomika, genomi
bioinformatika, molekuláris biológiai módszerek,
genetika specializáció: speciális genetikai ismeretek, génmódosított szervezetek, génsebészet,
genetikai bioinformatika,

immunológia, sejt- és mikrobiológia specializáció: immunológiai, sejt- és mikrobiológiai
ismeretek, a tudományterület módszertana, humán orvosi vonatkozások,
molekuláris agrobiológia specializáció: klasszikus és molekuláris agrobiológiai ismeretek,
molekuláris biológiai módszerek, a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása,
molekuláris evolúcióbiológia specializáció: szupraindividuális biológiai ismeretek,
molekuláris biológiai vonatkozások és módszerek, határterületi kutatások,
orvosbiológia-farmakológia specializáció: orvosbiológiai és farmakológiai ismeretek,
klasszikus és molekuláris biológiai módszerek, klinikai vonatkozások;
diplomamunka: 30 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
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természettudományi ismeretek legalább 10 kredit (biológia, fizika, kémia),
szakmai alapozó ismeretek legalább 50 kredit (állat- vagy humán-szervezettan, állat- vagy
humánélettan, biokémia, evolúcióbiológia, genetika, mikrobiológia, molekuláris biológiai
alapismeretek, növényszervezettan és -élettan, populációgenetika, sejtbiológia,
sejtélettan).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
-

14. HIDROBIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: hidrobiológus (Hydrobiology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles hidrobiológus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Hydrobiologist
- választható szakirányok: biotikus, halászatbiológus (Hydrobiota, Fishery)
3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológia alapképzési szak
szupraindividuális biológus szakiránya, valamint a környezettan alapképzési szak
környezetkutató szakiránya.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a biológia alapképzési szak nem szupraindividuális biológus
szakiránya, a környezettan alapképzési szak nem környezetkutató szakirányai, a
természetvédelmi mérnök alapképzési szak, továbbá a földrajz, a földtudományi, a kémia, a
környezetmérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, az állattenyésztő mérnöki alapképzési szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Ezekben az
esetekben a szakterületi bizottság egyénre szabott döntése és meghatározott kreditteljesítési
követelménye esetén lehetséges a felvétel.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 16-24 kredit.
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 22-33 kredit.
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-45 kredit.
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 6 kredit.
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint, de legalább 35%.
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett természettudományi,
mezőgazdasági, matematikai és informatikai alapismereteik és a hidrobiológia legfontosabb
fogalmainak, alapvető összefüggéseinek és a szakirányok szerinti speciális ismereteinek
birtokában képesek a kísérleti és a terepi munka során nyert eredmények kritikus elemzésére,
valamint kutatási és fejlesztési célú feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére.
Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a hidroszférában lejátszódó folyamatokat, valamint a folyamatok kapcsolatrendszerének
feltárására, értékelésére és rendszerben való kezelésére alkalmas módszereket,
- a hidrobiológia tudományára jellemző elméletek, paradigmák, elképzelések és elvek
alkalmazói, tervezői és vezetői szintű ismeretanyagát,
- a víz, mint környezeti elem és erőforrás fenntartható használatának, kiaknázásának és
megőrzésének lehetőségeit,
- a saját munkájukhoz és/vagy kutatásaikhoz szükséges, ill. ahhoz alkalmazható
problémamegoldó technikákat,
- a vizeket érintő hazai és EU szintű aktuális elvárásokat és szabályzókat, valamint azok
változásainak nyomon követésére alkalmas forrásokat,
- a tudományterület legfontosabb kutatási módszereit és azokat a lehetőségeket, amelyek
alkalmazásával tudásuk továbbfejleszthető.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a hidrobiológia szakterületén az ismeretek rendszerezett megértésére és elsajátítására,
továbbá a tudományterület elméleti ismereteire, illetve a megszerzett tapasztalatokra
alapozva új információk befogadására, új jelenségek felismerésére és a felmerülő új
problémák megoldására,
- a vizekben zajló ökológiai folyamatok felismerésére, a vizek minőségének leírására, a
vízminőség-változások nyomon követésére, vízminőség-javító cselekvési programok
kidolgozására,
- a vízhasználatok (vízjósági szempontú) elemzésére, a különböző vízfelhasználók speciális
igényei szerinti vízjóságok körülhatárolására, s a vízkibocsátások minőségi ellenőrzésére,
- a vízi és a vizes élőhelyekkel kapcsolatos különböző típusú észlelések begyűjtésére,
valamint ezek alapján hipotézisek felállítására és ellenőrzésére vezetői szinten,
- adatgyűjtésre, adatrögzítésre, feldolgozásra, terepi és laboratóriumi észlelések elmélettel
való összehangolására, a megfigyelés  felismerés  szintézis  modellezés
munkafolyamat sorozaton keresztül,
- a mintavétel meghatározó jelentőségének felismerésére, a mintavételi stratégia
megtervezésére, a mintavételi hibák, valamint a laboratóriumi vagy terepi munka, illetve a
feldolgozás és adatrögzítés során fellépő bizonytalanságok megfelelő kezelésére,
- a vizeket érő hatások és a vizekben lezajlódó változások objektív, szakmai szempontú
értékelésére, szakértői feladatok ellátására;
a biotikus szakirányon szerzett ismeretek birtokában továbbá:
- a vízi és a vizes élőhelyeket érintő kutatások tervezésére, szervezésére és lebonyolítására,
kutatási beszámolók készítésére,
- a vizekről – mint közegről, illetve mint élőhelyről – szerzett ismeretek integrálására,
komplex szituációk kezelésére,
- a vízi és a vizes élőhelyek élőlényeivel kapcsolatos adatok és ismeretek gyakorlati
szempontú, ill. tudományos igényű elemzésére;
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a halászatbiológus szakirányon szerzett ismeretek birtokában továbbá:
a halastavakat, ill. halász- és horgászvíznek minősített természetes vizeket érintő
kutatások tervezésére, szervezésére és lebonyolítására, kutatási beszámolók készítésére,
a halas és halasított vizekről – mint közegről, ill. mint élőhelyről – szerzett ismeretek
integrálására, komplex szituációk kezelésére,
a halas és halasított vizekben a halgazdálkodási tevékenység támogatására, a vizek
halfajaival, haltáplálék-szervezeteivel, a halfajok lehetséges konkurens, parazita, illetve
predátor élőlényeivel kapcsolatos adatok és ismeretek gyakorlati szempontú, illetve
tudományos igényű elemzésére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- problémafelismerő és -megoldó képesség,
- elemző és szintetizáló képesség,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség más szakterületek képviselőivel,
- információfeldolgozási, rendszerezési képesség,
- kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás,
- továbbtanulási készség,
- önálló munkára való készség, alkotói szinten,
- készség a megszerzett ismeretek gyakorlatban való irányító jellegű gyakorlására,
- jó szóbeli és írásbeli kommunikáció anyanyelven,
- legalább egy idegen nyelv és annak szakmai anyagának középszintű ismerete,
- csapatmunkára való alkalmasság,
- az egyéni és kollektív célok és felelősségek felismerése és ezen szerepek szerinti
cselekvés,
- a kutatás szellemi szabadságának tisztelete,
- a tudomány társadalom iránti elkötelezettségének felismerése,
- a szakma etikai szabályainak elfogadása.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 16-24 kredit:
elméleti alapozó ismeretek: 8-12 kredit
biomatematika, informatika és számítástechnika, kutatásmódszertan, ökológiai vízigény;
szakmai alapozó ismeretek: 8-12 kredit
molekuláris biológia, szünbiológiai szabályozás, taxonómia, hidroökológia.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 22-33 kredit
hidrológia és hidrogeográfia, hidrofizika és hidrokémia, vízgazdálkodás, vízi élettájak, vizes
élőhelyek, vízi anyagforgalom, hidrotoxikológia, élővilág-védelmi információrendszer,
vízminőségi modellezés, vízkezelés hidrobiológiája, paleohidrobiológia.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 65-75 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
a) választható szakirányok ismeretei: 20-24 kredit
– biotikus szakirány: hidrobakteriológia, hidrofikológia, hidroprotozoológia, hidromikológia,
hínár- és mocsárinövények, vízi gerinctelen állatok, vízi gerinces állatok, vízi
konzervációbiológia, vízi biomonitorozás, EU Víz Keretirányelv;
– halászatbiológus szakirány: ichtiológia, halpopulációk dinamikája, halbetegségek, vízi
produkcióbiológia, természetesvízi halgazdálkodás, halszaporítás és tenyésztés, haltáplálékszervezetek, haltenyésztési rendszerek, biomanipuláció, halászati ökonómia;
b) kötelezően választható szakmai ismeretek: 9-12 kredit
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Ramsari Egyezmény, Natura 2000, evolúciógenetika, vízvédelmi jogszabályok, vízgyűjtőgazdálkodás, környezetállapot-értékelés, auditálás, hidroökonómia, fitoplankton-ökológia,
vízi makrofitonok élettana, pikoalgák, kovamoszatok, cyanobaktériumok biológiája,
zooplankton, zoobentosz, odonatológia, vízi élőlények etológiája, vízi élőlények
stresszreakciói, trópusi hidroökológia, molekuláris taxonómia, fénymikroszkópos vizsgálatok,
elektronmikroszkópos vizsgálatok, víz- és üledékmintavételi módszerek, csípőszúnyogok, vízi
állatok adaptációja, vízi állatok ökofiziológiája, létesített vizes élőhelyek, precíziós
mezőgazdaság, haltaxonómia és halfaunisztika, halélettan, halszaporodás-biológia,
halgenetika és biotechnológia, haltakarmányozás, a halászat törvényi szabályozása, a világ
haltenyésztése, hidegvízi díszhaltenyésztés, tengeri akvakultúra, halfeldolgozás és marketing,
vízi erőforrás-gazdálkodás.
c) szakiránynak megfelelő szakmai gyakorlat: 6-9 kredit
üzemlátogatás/terepgyakorlat, szakmai konzultáció;
diplomamunka: 30 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit a korábbi tanulmányai
szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (30 kredit): biológia, kémia, környezettudomány,
földtudomány, matematika, informatika, fizika, agrártudományok.
- szakmai ismeretek (30 kredit): hidrobiológia, limnológia, potamológia, vízi
élőlényismeret, hidrobiológiai vizsgálati módszerek, vízminősítés, vízi természet- és
környezetvédelem, mikrobióta-taxonómia, fitotaxonómia, zootaxonómia, mikrobiális
ökológia, növényökológia, állatökológia, etológia, populációbiológia, cönológia,
produkcióbiológia, biogeográfia.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
15. TÉRKÉPÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: térképész (Cartography)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles térképész
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Cartographer
3. Képzési terület: természettudomány
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a földtudományi alapképzési szak
térképész szakiránya.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a földtudományi alapképzési szak nem térképész szakirányai; a
földrajz, a környezettan, a tájrendező és kertépítő mérnöki, építőmérnöki, a programtervező
informatika, a környezetmérnöki alapképzési szakok, továbbá a földmérő és földrendező
mérnök alapképzési szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok
az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX törvény szerinti főiskolai vagy
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 45-55 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit;
6.4. A szabadon választható ismeretekhez rendelhető kreditek minimális száma: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 45%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan térképész szakemberek képzése, akik megfelelő kartográfiai
szemlélettel, valamint magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkeznek. Ezek
birtokában sokféle kartográfiai terület feladatait képesek magas szinten ellátni: hagyományos
és számítógépes térképszerkesztés, geoinformatikai rendszerek tervezése és üzemeltetése,
modern felmérési módszerek (GPS, távérzékelés), tematikus kartográfia. Képesek továbbá
kartográfiai és geoinformatikai célú kutatási feladatok ellátására és koordinálására.
Rendelkeznek a térképészet hagyományos és informatikai alapú feladatainak megoldásához
szükséges ismeretekkel és készségekkel. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés
keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a szakma gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretanyagot,
- a kartográfiai ismeretek rendszerét,
- a szakma műveléséhez szükséges magas szintű interdiszciplináris elméleti ismeretanyagot
(általános és tematikus kartográfia, számítógépes térképészet, geoinformatika,
felméréstan),
- a digitális képfeldolgozás és a számítógépes grafika szerkesztési eljárásait, és birtokába
jutottak az érintkező határterületi tudományok (geodézia, geológia, geofizika, földrajz,
meteorológia, matematika, történelem, nyelvészet) idevágó ismeretanyagának,
- a kutatáshoz és az operatív munkához kapcsolódó széles körben alkalmazható
problémamegoldó módszereket,
- a számítógépes kommunikáció, elemzés és modellezés módszereit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik önálló továbbfejlesztésére,
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a különböző rendeltetésű térképek matematikai és kartográfiai szerkesztési alapelveinek,
felmérési eljárásainak, ábrázolási megoldásainak és sokszorosítási technológiáinak
alkalmazására,
saját szerkesztésű térképek előállításakor fejlett technika (számítógépes perifériák,
képfeldolgozó berendezések, GPS) alkalmazására és a célszerű eljárások használatára,
az érintkező határterületi tudományok (geodézia, geológia, geofizika, földrajz,
meteorológia, csillagászat, statisztika, történelem, nyelvtudomány stb.) megfelelő
ismeretanyagának alkalmazására,
hazai és külföldi, régi és új térképek, valamint más térképészeti kiadványok (föld- és
éggömbök, dombortérképek stb.) értékelésére, forrásanyagként való felhasználására,
adattári adatbázis jellegű feldolgozására,
olyan térképek létrehozására, amelyeket a gazdasági ágazatok, illetve a megrendelők a
kívánt szakterületen hasznosíthatnak,
a térképtudomány körébe tartozó ismeretek átadására,
magyar és idegen nyelvű szakmai kommunikációra.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- önálló munkavégzésre való alkalmasság,
- önálló döntéshozatali képesség,
- jó megfigyelőkészség,
- problémafelismerő és -megoldó készség,
- információfeldolgozási képesség,
- széles körű általános szakmai műveltség (földrajzi nevek ismerete, terepi tájékozódás
képessége, természettudományi alapok),
- pontosság, elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- jó informatikai alaptudás és helyesírás,
- kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- csoportmunkában való részvétel képessége.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 15-25 kredit
felméréstan (geodézia, topográfia, fotogrammetria, távérzékelés); számítógépes kartográfia,
kartográfiai vizualizáció.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 45-55 kredit
kartográfiatörténet, vetülettan, tematikus kartográfia, számítógépes kartográfia
geoinformatika, térképszerkesztés-tervezés, térképkiadványok, nyomdai előkészítés.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-55 kredit
differenciált szakmai ismeretek 25-35 kredit
kartográfiai vizualizáció, tematikus kartográfia, atlaszkartográfia, térképkiadványok,
nyomdai előkészítés, nyári szakmai gyakorlat;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat az intézményi tantervben meghatározott nyári gyakorlat, amelynek
időtartama 2 hét (4 kredit).
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10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 65 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományi alapismeretek (10 kredit): matematika, fizika, kémia, biológia,
informatika;
- földtudományi alapismeretek (10 kredit): földtan, földrajz, meteorológia, csillagászat,
kartográfia;
- egyéb és alkalmazott földtudományi ismeretek (10 kredit): geoinformatika, földi és
térképi koordináta-rendszerek, terepgyakorlat;
- szakmai ismeretek (35 kredit): térképészet alapjai, műholdas helymeghatározás,
térképészeti földrajz, domborzattan, topográfiai térképrendszerek, digitális kartográfia
(alapismeretek), geoinformatika a térképészetben, térképészeti számítások, térképrajz és technológia, földrajzi nevek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 35
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
16. ÖKOTOXIKOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: ökotoxikológus (Ecotoxicology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles ökotoxikológus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Ecotoxicologist
3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológus, a mezőgazdasági
mérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a környezetmérnöki és a biomérnöki
alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az erdőmérnöki, a kertészmérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a
tájrendező és kertépítő mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a vadgazda mérnöki, az
állattenyésztő mérnöki, az élelmiszermérnöki alapképzési szakok, az állatorvosi egységes,
osztatlan mesterképzési szak, az általános orvos, gyógyszerész egységes, osztatlan
mesterképzési szakok, továbbá a vegyészmérnöki, a kémia, a környezettan, földtudomány
alapképzési szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
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illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 14– 30 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20 – 40 kredit;
6.3. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20–44 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, aki megszerzett természettudományi, biológiai
(elsősorban ökológiai és toxikológiai) és társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek
önállóan az ökotoxikológiai jelenségek felismerésére. Ismerik az ökotoxikológia legfontosabb
módszereinek alapelveit és megvalósításuk lehetséges módjait. Alkalmasak az észlelt
környezeti károk értékelésére és remediációjára és munkájuk társadalmi kontextusba
helyezésére. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő
folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- az ökotoxikológia legfontosabb elméleti és gyakorlati törvényszerűségeit,
- a speciális ökotoxikológiai statisztikai eljárásokat,
- a szennyezőanyagok viselkedését a környezetben, kimutatásuk, nyomon követésük
módszereit,
- a szennyezőanyagok hatásait különböző közegekben (talaj, víz, levegő),
- különböző
objektumok
(populációk,
társulások,
ökoszisztémák,
bioszféra)
környezetszennyező anyagok hatására adott reakcióit,
- a globális környezeti problémákat, azok gazdasági és társadalmi hátterét, a megoldásukat
célzó intézkedéseket,
- a környezeti kockázatok becslésének lehetőségeit,
- a GLP laboratóriumok működési rendjét,
- a szakterület hazai és nemzetközi jogi szabályozását,
- az ökotoxikológiára vonatkozó hazai és nemzetközi elvárásokat és szabályokat, azok
forrásait,
- a tudományterület kutatási módszereit, alkalmazásuk és fejlesztésük lehetőségeit,
- az ökotoxikológia legújabb eredményeit, és azok készség szintű használatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az ökotoxikológia legfontosabb összefüggéseinek felismerésére, azok elemzésére, új
ismeretek megszerzésére és elsajátítására,
- természettudatos elvek alkalmazására a gyakorlatban is,
- a szupraindividuális szintű környezeti veszélyek és problémák felismerésére, ezek
megelőzésére, csökkentésére, vagy megszüntetésére tudományos alapokon nyugvó
megoldások kidolgozásával,
- a tudományos kutatás módszertanának alkalmazására, kutatási munka végzésére és
eredményeinek magyar és idegen nyelven történő közzétételére,
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laboratóriumi és terepi vizsgálatok tervezésére, kivitelezésére, értékelésére és tudományos
következtetések levonására,
gazdálkodási és minőségügyi ismeretek birtokában azok alkalmazására,
szakmai önképzésre,
olyan vizsgálatsorozat, kutatás, monitoring rendszer megtervezésére és üzemeltetésére,
amely során megfelelő figyelmet fordítanak a vonatkozó szabványokra, jogszabályokra,
hozzáférési jogokra és megkívánt szakértői kompetenciákra.
szakmai együttműködés kialakítására a kapcsolódó tudományágak művelőivel,
az ökotoxikológiai problémák tudományos-társadalmi kontextusba helyezésére és azok
interpretálására a döntéshozók és a társadalom felé.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- problémafelismerő és -megoldó képesség,
- kreativitás, rugalmasság, motiváltság,
- környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység,
- környezettudatos gondolkodásmód és felelősségtudat,
- önálló munkavégzésre való alkalmasság,
- jó kommunikációs készség,
- szakmai továbbképzés iránti igény,
- kritikus gondolkodás a környezeti problémákkal kapcsolatban,
- alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok
ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
kötelező alapozó ismeretkörök 14-30 kredit:
ökorendszerek és modellek, ökológia, toxikológia, környezetvédelem, ökorendszerek fizikai
kémiai és biológiai terhelései, környezetszennyező anyagok kémiája, matematika, statisztika,
informatika.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 20-40 kredit:
komplex ökotoxikológia, környezeti elemek ökotoxikológiája és védelme, társadalmi
tevékenységi ágazatok ökotoxikológiája, környezetterhelés és eliminálás szakmai, társadalmi
és gazdasági szempontból, laboratóriumi és szabadföldi ökotoxikológiai vizsgálatok.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-74 kredit
differenciált szakmai ismeretek 20-44 kredit:
ökotoxikológiai alkalmazások a környezetvédelemben, környezeti hatásokra bekövetkező
anyagcsere-rendellenességek, az ökotoxikológia molekuláris és sejt-szintű alapjai, vízi- és
talajállatok ökotoxikológiája, bioinformatika, környezetterhelhetőség, környezetjog, az
ökotoxikológia társadalmi vonatkozásai, ökotoxikológiai eljárások hazai és nemzetközi
szabályozása;
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
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11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 84 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek,
mezőgazdasági ismeretek, gazdasági, vidékfejlesztési és szakigazgatási ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60
kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még
hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze
meg.
17. FÖLDTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: földtudomány (Earth Sciences)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles földtudományi kutató
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Earth Scientist
3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a földtudományi alapképzési szak
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a környezettan, a környezetmérnök, a műszaki földtudomány, a
földrajz, a fizika alapképzési szak.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 80-84 kredit;
6.2. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
6.4. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a különböző geoszférák felépítésével,
folyamataival kapcsolatos ismereteik birtokában képesek önálló tervező, irányító, szakértői
munkakörök betöltésére a földtudományokhoz kapcsolódó tudományos kutatásokat végző, a
földtudományok eredményeit alkalmazó és továbbfejlesztő munkahelyeken, kutató-fejlesztő
intézetekben és szakigazgatási szervekben. A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
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a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a földi anyagi minőségek és jelenségek tulajdonságait,
- a földi környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszerét mikro-, mezo- és
makroszinten,
- a földi erőforrások fenntartható kitermelésével kapcsolatos komplex problémakört,
- a földtudományokra jellemző elméleteket, paradigmákat, elképzeléseket és elveket,
- az adatgyűjtés, adatrögzítés és -feldolgozás megfelelő technikáit,
- legalább egy idegen nyelv szakmai ismeretanyagát középszinten.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- A Föld légkörében, felszínén és felszín alatti szféráiban lejátszódó földtudományi
folyamatok megértésére, valamint ezen folyamatok komplex rendszerben való kezelésére,
- a földi anyagmintákban lévő alkotók eloszlásának és szerkezetének elemzésére térben és
időben,
- a terepi és laboratóriumi észlelések elmélettel való összehangolására a megfigyelés,
felismerés, szintézis és modellezés munkafolyamat–sorozaton keresztül,
- a rendszerint hiányos adatokból álló különböző típusú észlelések begyűjtésére, valamint
ezek alapján vezetői szinten hipotézisek felállítására és ellenőrzésére,
- kutatások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és kutatási beszámolók elkészítésére,
beleértve az irodalmi adatok felhasználását is,
- adatok előkészítésére/begyűjtésére, értelmezésére és bemutatására, megfelelő minőségi és
mennyiségi technikák és eljárási/programcsomagok felhasználásával,
- a mintavétel meghatározó jelentőségének felismerésére,
- laboratóriumi adatgyűjtés és a mintavételi hibák, valamint a terepi, adatrögzítés és
adatfeldolgozás során fellépő bizonytalanságok megfelelő kezelésére,
- a földtudomány önálló, alkotó művelésére mind az elméleti, mind a gyakorlati feladatokat
illetően,
- a földtudományok iránti társadalmi igények kielégítésére,
- az ipar, az energiaszektor, a vízügy, a bányászat, az energetika, a környezetvédelem, a
mezőgazdaság, a települési önkormányzatok munkájába történő bekapcsolódásra.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- elemző és szintetizáló készség alkotói szinten,
- önálló problémamegoldó készség,
- döntéshozatali készség vezetői szinten,
- önálló munkára való képesség alkotói szinten,
- kritikus és önkritikus látásmód,
- képesség új ötletek felvetésére önálló kutatói szinten (kreativitás),
- továbbtanulási készség,
- készség a megszerzett ismeretek gyakorlatban való irányító jellegű alkalmazására,
- minőség iránti elkötelezettség,
- magas szintű információkezelési készség,
- jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség az anyanyelven és egy kiválasztott idegen
nyelven,
- interdiszciplináris kutató-fejlesztői csoportban való együttműködési készség,
- csapatmunkában való hatékony részvétel képessége,
- a kutatások erkölcsi vonatkozásainak (a tudomány társadalom iránti elkötelezettségének
ill. a szakmai etikának) felismerése; a kutatás szellemi szabadságának tisztelete; a szakmai
viselkedési szabályok elfogadása,
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-

az egyéni és kollektív célok és felelősségek felismerése és ezeknek a szerepeknek
megfelelő cselekvés.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (80-84 kredit)
- az egyes geoszférák felépítésével, dinamikájával, fejlődésével kapcsolatos ismeretek:
litoszféra modul (10-30 kredit), hidroszféra modul (5-15 kredit), légkör modul (10-20 kredit),
felszíni folyamatok modul (2-10 kredit), valamint ember és környezete modul (5-15 kredit);
- további szakmai modulok: modellezés és szimuláció a földtudományokban (10-20 kredit),
földtudományi mérés és anyagvizsgálat (10-20 kredit), regionális földtudományok (5-15
kredit), szakmai gyakorlat (4-5 kredit).
8.2. Diplomamunka: 30 kredit, ebből 10 kredit projektmunka.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat önálló földtudományi feladat végzése a felsőoktatási intézmény által
jóváhagyott intézménynél vagy cégnél, amelynek időtartama legalább 3 hét.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe történő felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául
szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján
elismerhető legyen legalább 65 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi
ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (15 kredit): matematika, fizika, kémia, biológia,
informatika;
- szakmai ismeretek (50 kredit): ásványtan, kőzettan, általános földtan, történeti földtan,
Föld fizikája, paleontológia, geokémia, szerkezeti földtan, hidrogeológia, meteorológia,
klimatológia, térképészet, talajtan, általános természeti földrajz, geoinformatika.
18. BIOFIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: biofizikus (Biophysics)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles biofizikus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Biophysicist
3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika és a biológia alapképzési
szakok.
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4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a természettudomány képzési területről a matematika, a kémia, a
környezettan, a földtudomány alapképzési szakok; a műszaki képzési területről a biomérnök,
a vegyészmérnök, a környezetmérnök alapképzési szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit.
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit.
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-24 kredit.
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit.
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő biofizikai, illetve az ehhez
szükséges biológiai és fizikai ismereteik birtokában; képesek ezeket alkotó módon használni a
biológia és fizika határterületein végzett oktató, kutató és fejlesztő munkákban. A
biofizikához és rokon területeihez kapcsolódó tudományos problémákat a nem szakemberek
számára érthetően fogalmazzák meg és a társadalom nyilvánossága előtt képviselik.
Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a modern biofizika főbb témaköreinek átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyagát,
- a biofizika alkalmazott elméleti, kísérleti, illetve számítógépes módszereit,
- a fizikának és a biológiának a biofizikát érintő területeit,
- a tudományos kutatás, önképzés és kommunikáció alapvető módszereit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az élő szervezetek felépítésében és működésében megnyilvánuló fizikai
törvényszerűségek felismerésére, e jelenségek tudományos igényű kísérleti
tanulmányozására és elméleti értelmezésére;
- az alap-, illetve alkalmazott kutatást végző kutatócsoportok munkájába történő
bekapcsolódásra,
- a biológiai, biotechnológiai, egészségügyi, élelmiszeripari, környezetvédelmi kutatások,
eljárások és szolgáltatások modern vizsgálati berendezéseinek üzemeltetésére és
fejlesztésére;
- a biofizikához és rokon területeihez kapcsolódó tudományos problémákat a nem
szakemberek számára érthetően megfogalmazni és a társadalom nyilvánossága előtt
képviselni,
- rendszeres szakmai önképzéssel az új tudományos eredmények feldolgozására és alkotó
módon történő alkalmazására,
- a tanulmányaik során szerzett ismereteik és problémamegoldó készségük segítségével
önálló és irányító munkaköröket betölteni a biofizika tudományos eredményeit vagy
módszereit felhasználó egyéb területeken (szakigazgatás, környezetvédelem stb.).

746

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 30-40 kredit
a) előképzettségtől függően
- biológia vagy fizika alapozó modul: biológiai és biokémiai alapismeretek (molekuláris
biológia, genetika, sejtbiológia, élettan, ökológia, szerves kémia, biokémia, stb.) 26-36
kredit vagy
- fizikai és matematikai alapismeretek (algebra, analízis, mechanika, optika,
elektromosságtan, statisztikus fizika, atomfizika, stb.);
b) további nem természettudományi ismeretek (pl. gazdasági, menedzsment, EU ismeretek)
legfeljebb 4 kredit.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-40 kredit
biofizikai ismeretek: általános biofizika (legalább 4 kredit), molekuláris biofizika (legalább 2
kredit) szupramolekuláris biofizika (legalább 2 kredit) bioinformatika (legalább 2 kredit)
biofizikai vizsgálati módszerek (legalább 4 kredit) biofizikai laboratórium (legalább 5 kredit).
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 40-54 kredit
differenciált szakmai ismeretek 10-24 kredit:
A biofizikai egyes területeinek speciális ismeretei (beleértve a biológiának és fizikának a
biofizika szempontjából releváns területeit is), valamint a gyakorlati készségek megszerzése,
illetve a tudományos képzés megalapozását segítő ismeretek;
diplomamunka: 30 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- szakmai ismeretek (legalább 40 kredit): biológia és kémia (amelyből legalább 25 kredit
biológia) vagy fizika és matematika (amelyből legalább 25 kredit fizika);
- további természettudományos ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt szakmai ismeretkörökben legalább
40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
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irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
19. IMMUNOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: immunológia (Immunology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles immunológus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Immunologist
3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a biológia és az orvosi
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szakok.
4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok a biomérnöki, a környezettan és a kémia alapképzési szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-40 kredit.
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit.
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit.
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális érteke: 6 kredit.
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint 25-30%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan immunológus szakemberek képzése, akik megszerzett
természettudományos és informatikai ismereteik birtokában képesek arra, hogy felismerjék és
kritikusan elemezzék a biológiai rendszerek működésének alapvető összefüggéseit. Ismerik a
sejt- és a molekuláris biológia és kiemelten az immunológia sajátos kutatási módszertanát,
továbbá azokat a lehetőségeket, melyek révén tudásuk továbbfejleszthető. Birtokában vannak
mindazon gyakorlati, laboratóriumi és tudományinformatikai alapismereteknek, melyek az
immunológia bármely szakterületén képessé teszi őket önálló kutatási-fejlesztési feladatok
tervezésére, kivitelezésére és kritikus értékelésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés
keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a biológia, ezen belül a sejt- és molekuláris biológia, biokémia, valamint kiemelten az
elméleti és klinikai immunológia alapvető területeit,
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az immunológiai kutatások alapvető módszereit,
a különböző módszerek értékeléséhez szükséges informatikai módszereket,
az in vitro és az in vivo kísérletek, valamint a klinikai kutatások végrehajtásának és
értékelésének etikai vonzatait,
eredményeik közlésének lehetőségeit, az igényes szakmai diszkusszió legfontosabb
fórumait,
az új szakmai információkhoz való gyors hozzájutás lehetőségeit,
a folyamatos önképzés lehetőségeit és módszereit,
az angol nyelvet olyan szinten, hogy szakmai kérdésekről nemzetközi fórumokon is
előadást tartanak és érdemben tudnak vitatkozni.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az immunológia legfontosabb összefüggéseinek elemzésére, az alapelvek gyakorlati
alkalmazására, hipotézisalkotásra és a kísérleti eredmények kritikus elemzésére,
- egy választott részterület szakirodalmának önálló követésére,
- a különböző tudományterületekről származó kutatási módszerek kiválasztására és
alkalmazására,
- laboratóriumi műveletek elvégzésére, kísérletek tervezésére, kivitelezésére és értékelésére,
továbbá az eredmények publikálására és/vagy hasznosítására,
- kutatási projektek tervezésére és szervezésére, menedzselésére, kutatási pályázatok
előkészítésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- magas szintű kritikai és alkotó gondolkodás,
- a nemzetközi elvárásoknak megfelelő kutatási képesség,
- elemző képesség, amely az (elsősorban angol nyelvű) irodalom feldolgozásán és
értékelésén alapul,
- a tárgyi tudáson alapuló gyors tájékozódási képesség a tudomány folyamataiban, az
újonnan felmerülő kérdésekkel kapcsolatban,
- a verbális és írásbeli kommunikáció képessége (angol nyelven is) a tudományos témában
jártas és kevéssé jártas emberekkel,
- kreativitás, problémamegoldó és önálló döntéshozó képesség,
- a felvetett tudományos problémák és a kutatásban alkalmazott módszerek rugalmas
megközelítésének és a kapott eredmények kritikus értékelésének képessége,
- akadémiai kutatási – elméleti, logikai, értelmezési – készségek,
- gyakorlati – laboratóriumi, érveléstechnikai, írástechnikai – készségek.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. A mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 20-40 kredit
biomatematika / bioinformatika, biofizika / biológiai mérési módszerek, biológiai kémia, sejtés molekuláris biológia, fejlődés és molekuláris genetika, mikrobiológia, szabályozásbiológia
– fiziológia, rendszerbiológia.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-60 kredit
az antigénfelismerés molekuláris alapjai, receptorok és jelátvitel az immunsejtekben, a
sejtmembránok tulajdonságai, az immunológiai szinapszis, a természetes immunrendszer, az
immunrendszer evolúciója, az adaptív immunrendszer sejtjei és működése, klinikai
immunológia, laboratórium menedzsment és minőségbiztosítás, állatmodellek, immunbiotechnológia, immunológiai alap-, képalkotó és sejtanalitikai módszerek, klinikai
immunológiai módszerek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 30-50 kredit
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differenciált szakmai ismeretek: 10-20 kredit
a doktori képzést, valamint a gyakorlati készségek és kompetenciák kialakítását, illetve
szervezését segítő speciális szakmai ismeretek, melyek felkészítenek a kísérletes feladatok
önálló tervezésére, kivitelezésére, értékelésére és az eredmények interpretálására;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak, a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit
- természettudományos (matematika, fizika, kémia, informatika),
- biológiai szakmai (biokémia, molekuláris biológia, sejtbiológia, genetika, mikrobiológia,
állatszervezettan, állatélettan, immunológia)
ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak elismerhető legyen legalább 40
kredit az alábbiak szerint: természettudományos alapismeretekből legalább 20 kredit, amiből
a kémia legalább 10 kredit; és biológiai szakmai alapismeretekből legalább 20 kredit. A
további hiányzó, legfeljebb 20 kreditet (amiből legalább 2 kredit immunológiai ismeret) a
mesterképzéssel párhuzamosan a képzés első két félévében kell megszerezni.
20. HUMÁNBIOLÓGIA-ANTROPOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A szak megnevezése: humánbiológus-antropológus (Human Biology and Anthropology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles humánbiológus-antropológus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Human Biologist Anthropologist
3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a biológia alapképzési szak.
4.2. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok a környezettan, a pszichológia, és a történelem alapképzési szak régészet
szakiránya.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az alapvagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául
szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága
elfogad.
5. Képzési idő: 4 félév

750

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 34–40 kredit.
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 22–26 kredit.
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 32–40 kredit.
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit.
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit.
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 25%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett biológiai ismereteik birtokában
képesek más kapcsolódó társtudományok humánbiológiai vonatkozású feladatait is megérteni
és megoldani. Differenciált szakmai ismereteik alapján képesek humánbiológiával
kapcsolatos gyakorlati és kutatási feladatok elvégzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori
képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a biológia elméleti alapjait, a biológia sejttani, genetikai, élettani, evolúcióbiológiai és
ökológiai tudományterületeinek alapismereteit,
- a humánbiológia részterületeit,
- a tudományág diszciplínái közötti összefüggéseket,
- a humánbiológiai kutatások etikai követelményeit,
- a humánbiológiai kutatások alapvető módszereit,
- az általános vizsgálati technikákat,
- a tudományos kommunikáció módszertanát,
- a vizsgálóeszközök, műszerek használatát,
- a vizsgálati adatmátrixok számítógépes feldolgozási módszereit,
- az önképzés lehetőségeit és módszereit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- az elsajátított elméleti ismereteik és a megszerzett technikai gyakorlat birtokában
humánbiológia-antropológiai, illetve a kapcsolódó tudományterületeken humánbiológiai
feladatok ellátására,
- az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására,
- hipotézisalkotásra és a kísérleti eredmények kritikus elemzésére,
- laboratóriumi és terepi vizsgálatok megszervezésére és vezetésére,
- új humánbiológiai laboratóriumok működésének megszervezésére,
- az általános laboratóriumi technikák, műszerek használatára, számítógépes
adatfeldolgozásra,
- az idegen nyelvű szakirodalom önálló feldolgozásával elméleti és gyakorlati ismereteik
folyamatos bővítésére,
- a kutatási eredmények magyar és idegen nyelven történő bemutatására és átadására,
- pályázati munkában való részvételre.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- összefüggések elemzésének képessége,
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
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elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás
gyakorlása,
jó együttműködési készség,
csoportmunkában való részvétel képessége,
önállóság,
vezetői attitűd.

és

annak

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. A mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 34–40 kredit
természettudományi alapozó modul: biostatisztika, kutatástervezés és -kivitelezés
módszertana: legalább 8 kredit;
biológiai alapozó modul: molekuláris sejtbiológia, genetika és populációgenetika,
antropogenetika: legalább 10 kredit;
primatológia, őslénytan alapjai, emberszármazástan: evolúciós teóriák és a humán adaptáció:
legalább 10 kredit;
az ember növekedése és érése, humán morfológia: legalább 6 kredit.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 22–26 kredit
alkalmazott humánbiológia, oszteometria és szomatometria legalább 8 kredit; humánökológia,
humánetológia: legalább 6 kredit;
humán mikrobiológia, molekuláris genetika gyakorlat: legalább 6 kredit;
adatkezelési és modellezési módszerek a humánbiológiában: legalább 2 kredit.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 52–60 kredit
differenciált szakmai törzsanyag 32–40 kredit:
paleoantropológiai, orvos antropológiai, epidemiológiai-auxológiai ismeretek;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján legalább 40 kredittel kell rendelkeznie a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből:
- sejtbiológia, biokémia, általános mikrobiológia, immunológia: 12 kredit;
- állatszervezettan, állatrendszertan, állatélettan: 20 kredit,
- humánbiológia, etológia, biometria: 8 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökből legalább 20 kredittel
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
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21. BIOTECHNOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: biotechnológia (Biotechnology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles biotechnológus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Biotechnologist
- választható szakirányok: gyógyszer-biotechnológia, környezet-biotechnológia
(Pharmaceutical Biotechnology, Environmental Biotechnology)
3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok a természettudományi
képzési területen a biológia, a környezettan, valamint a műszaki képzési területen a
biomérnöki alapképzési szakok.
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok a természettudományi, az agrártudományi és az orvos- és
egészségtudományi képzési terület egészségtudományi képzési ágának alapképzési szakjai,
továbbá a gyógyszerész és az általános orvos egységes, osztatlan mesterképzési szakok.
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1.Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-40 kredit
6.2.A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-25 kredit
6.3.A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit
6.4.A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 6 kredit
6.5.A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit
6.6.A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50 %
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan biotechnológusok képzése, akik a biotechnológiai, továbbá a szükséges
biológiai, környezettudományi, bioanalitikai, bioinformatikai, jogi, minőségbiztosítási és
biobiztonsági, etikai, nyelvi, vállalatgazdaságtani és menedzsment ismeretek birtokában, a
regionális és magyarországi, biotechnológiai eljárásokat alkalmazó és fejlesztő vállalatok,
kutatóintézetek igényeinek megfelelően képesek a XXI. század színvonalának megfelelő
komplex tervezési, kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek kezdeményezésére,
elvégzésére, illetve koordinálására, vezetésére a biotechnológia területén. A képzés célja
továbbá gyógyszer-biotechnológia szakirányon a hagyományos gyógyszer-biotechnológiai
tevékenységek mellett a nagy hozzáadott értékű gyógyszerek (első helyen biofarmáciák)
egyes tervezési, kutatási és gyártási fázisaiba megfelelő szaktudással és alkotó-készséggel
bekapcsolódni, illetve a tevékenységeket koordinálni, irányítani képes szakemberek képzése;
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környezet-biotechnológia szakirányon a környezeti károk felmérésére, illetve azok
biotechnológiai eljárásokkal történő megelőzésére, elhárítására, csökkentésére képes
szakemberek képzése.
Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a biológia legfontosabb törvényszerűségeit,
- a természettudomány és technológia általános ismereteit,
- a biotechnológia történetét, a hagyományos és új biotechnológia elméletét és gyakorlatát,
a diszciplína legfontosabb aktuális globális és magyarországi fejlődési irányait,
- a biotechnológia egyes részterületeinek, így a gyógyszer-biotechnológiának, az
élelmiszer-biotechnológiának, a környezet-biotechnológiának és a fermentációs
technológiának, illetve az ezekhez a területekhez kapcsolódó bioanalitikának az elméletét
és gyakorlatát,
- az új biotechnológia kialakulását és fejlődését lehetővé tevő biokémia, sejtbiológia és
genetika diszciplínák legújabb kutatási eredményeit, fejlődési irányait, a genetikailag
módosított szervezetek előállításának az elméletét és gyakorlatát, felhasználásának
környezeti kockázatát,
- a biotechnológiai tevékenységek jogi, etikai, közgazdasági, minőségbiztosítási és
biztonsági környezetének a szabályozását,
- a tudományos problémafelvetés, a multidiszciplínáris probléma-megközelítés és megoldás módszereit.
- a tudományos igényű kísérlettervezés és -kivitelezés módszereit, valamint a kísérleti
eredmények kiértékelésének és diszkussziójának eszközrendszerét,
- az interdiszciplináris koncepció-alkotást és módszer-fejlesztést,
- a biotechnológia közvélemény általi megítélését.
aa) A gyógyszer-biotechnológia szakirányon végzettek ismerik:
- a biotechnológia gyógyszeripari alkalmazási területeit, különös tekintettel a biofarmáciák
előállításának és analitikájának az elméletére és gyakorlatára,
- a biotechnológiai úton előállított gyógyszerek formulázását, klinikai felhasználását és
hatásmechanizmusát,
- a biotechnológiai úton előállított diagnosztikumok működési mechanizmusát és
felhasználását,
- az új gyógyszerek felfedezéséhez szükséges funkcionális genomikai, immunológiai és
farmakológiai ismereteket.
ab )A környezet-biotechnológia szakirányon végzettek ismerik:
- a környezeti károk felismerésének, felmérésének az elméletét és gyakorlatát,
- a környezeti károk biotechnológiai eljárásokkal történő megelőzésének, elhárításának,
csökkentésének elméletét és gyakorlatát,
- a biodegradálható hulladékok ártalmatlanításának és hasznosításnak az elméletét és
gyakorlatát,
- a szennyvizek és szennyezett talajok biológiai tisztításának és kezelésének az elméletét és
gyakorlatát,
- a korszerű környezeti biotechnológiai eljárások fejlesztéséhez szükséges molekuláris
biológiai ismereteket.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- ismereteik folyamatos gyarapítására mind szervezett keretek között, mind önképzés révén,
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a kutatási eredményeik magyar és idegen nyelven történő közlésére, átadására, illetve az
idegen nyelvű szakmai információk megértésére, gyakorlati alkalmazására,
a biotechnológiai ismeretek gyarapítására, a diszciplína továbbfejlesztésére,
komplex biotechnológiai tervezési, kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek
kezdeményezésére, elvégzésére, illetve koordinálására, vezetésére,
innovációs tevékenységek hatékony végzésére,
a más szakterületeken dolgozó szakemberekkel (pl. biológusok, környezetkutatók,
mérnökök, biomérnökök, orvosok, gyógyszerészek) való szakmai együttműködésre,
az alapkutatást végzőkkel és a technológia felhasználókkal való szakmai
együttműködésre,
a közvélemény-formálókkal, valamint a politikai és gazdasági döntéshozókkal való
együttműködésre.

ba) A gyógyszer-biotechnológia szakirányon végzettek alkalmasak:
- gyógyszerek, első helyen biofarmáciák, biotechnológiai eljárásokkal történő előállítására,
- a biotechnológiai úton előállított gyógyszerek analízisére, formulázására,
- diagnosztikumok biotechnológiai úton történő előállítására,
- genomikai adatok feldolgozására és funkcionális genomikai vizsgálatok kivitelezésére új
gyógyszerek kifejlesztése érdekében.
bb) A környezet-biotechnológia szakirányon végzettek alkalmasak:
- a környezeti károk felismerésére, felmérésére,
- a környezeti károk biotechnológiai eljárásokkal történő megelőzésére, elhárítására,
csökkentésére,
- a biodegradálható hulladékok ártalmatlanítására és hasznosítására,
- a szennyvizek és szennyezett talajok biológiai tisztítására és kezelésére,
- új környezeti biotechnológiai eljárások fejlesztésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
- más szakterületeken (pl. biológusok, mérnökök, biomérnökök, orvosok, gyógyszerészek)
dolgozó szakemberekkel, illetve az alapkutatási tevékenységet végzőkkel, a technológia
felhasználókkal továbbá a véleményformálókkal (pl. média) és döntéshozókkal való
együttműködési és kommunikációs képesség,
- vezetéshez szükséges menedzsment és kommunikációs készségek,
- kreativitás, problémafelismerő és -megoldó készség, innovációs aktivitás,
- önállóság, nyitott gondolkozásmód,
- jó tanulási készség, folyamatos szakmai önképzés, továbbképzés iránti motiváltság,
- jó manualitás és kísérletező készség, igény a minőségi munkára,
- döntéshozatali, vezetési és pályázási képesség,
- team munkában való eredményes részvétel,
- magyar és idegen nyelvű szakmai kommunikációs készség,
- széleskörű műveltség, etikus gondolkozásmód.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 25-40 kredit
természettudományi alapozó ismeretek: 5-8 kredit
alkalmazott matematika, anyagvizsgálati módszerek, genetikai bioinformatika
társadalomtudományi, jogi és közgazdaságtudományi alapozó ismeretek: 5-8 kredit
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biotechnológiai jogi ismeretek, etika, kommunikáció, minőségbiztosítás és biobiztonság,
vállalatgazdaságtani és menedzser ismeretek
szakmai alapozó ismeretek: 15-24 kredit
prokarióta és eukarióta sejtek biológiája, bioanalitika, biokémia, produkció biológia és
fenntartható fejlődés
8.2.Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-25 kredit
genetikailag módosított organizmusok (GMO), gyógyszer- és élelmiszer-biotechnológia, ipari
fermentációk, környezet-biotechnológia, toxikológia és ökotoxikológia, üzemlátogatások
Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 30-40 kredit
- gyógyszer-biotechnológia szakirányon: az immunológia biotechnológiai vonatkozásai,
biofarmácia, fehérjebiotechnológia, fehérjék: jellemzésük, előállításuk, analízisük és
terápiás felhasználásuk, génexpresszió és szabályozása - funkcionális genomika,
gyógynövény-biotechnológia, gyógyszertechnológia, orvosi biotechnológia
- környezet-biotechnológia szakirányon: biodiverzitás, biomonitorozás és fitoremediáció,
hulladékgazdálkodás és -kezelés, környezetállapot-értékelés, környezeti hatásvizsgálat és
kockázatbecslés, molekuláris és környezeti mikrobiológia, műtárgyas szennyvíztisztítás és
létesített vizes élőhelyek, növényi ökofiziológia, növényi stressz-élettan (adaptív növényi
stratégiák), resztaurációs ökológia és rekultiváció, talajremediáció;
diplomamunka: 30 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen a szakmának
tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
Amennyiben a középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga nyelve nem angol, akkor további
követelmény angol nyelvből államilag elismert, alapfokú (B1) komplex típusú nyelvvizsga
vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományi ismeretek, legalább 20 kredit: fizika, földtan, kémia, matematika és
informatika (és/vagy bioinformatika)
- szakmai alapozó ismeretek legalább 50 kredit: állatbiológia, biokémia és molekuláris
biológia, biotechnológia (és/vagy fermentációs technológia és/vagy biomérnöki műveletek
és/vagy ökológiai vizsgálómódszerek és környezetállapot értékelés), genetika és
sejtbiológia, mikrobiológia (és/vagy mikrobiális ökológia), növénybiológia, ökológia,
természet- és környezetvédelem
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
22. TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ A TERMÉSZETTUDOMÁNYBAN
MESTERKÉPZÉSI SZAK
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1. A mesterképzési szak megnevezése: Tudománykommunikáció a természettudományban
(Science Communication)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
–
–
–
–

végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
szakképzettség: okleveles természettudomány-kommunikációs szakember
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Science Communication Expert
kötelezően választható szakirányok: tudománykommunikáció és tudományos
ismeretterjesztés, természettudományos és műszaki múzeumi ismeretterjesztés
(Science Communication; Natural Science and Technology Education in Museums)

3. Képzési terület: természettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a természettudomány, az
informatika és a műszaki képzési területek alapképzési szakjai.
4.2 A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: az orvos- és egészségtudomány, valamint az agrár képzési terület
alapképzési szakjai.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-24 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-40 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 34-42 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A mesterképzési szak célja olyan okleveles természettudomány-kommunikációs szakemberek
képzése, akik képesek a természettudományos és műszaki ismeretek korszerű, sokoldalú,
tudományos szempontból hiteles és a tömegkommunikáció eszköztárát optimálisan
kihasználó megjelenítésére a médiában. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik
doktori képzés keretében történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
– a tudománykommunikáció alapvető hazai és nemzetközi irányzatait, forrásmunkáit,
– általános médiaelméleti, sajtó- és PR-ismereteket,
– a múzeumi kommunikációt megalapozó múzeumi kutatási területeket a
tömegkommunikáció ismeretközvetítési módszereit alkalmazói szinten,
– a természettudományos / műszaki területeken a tudománykommunikációs anyagok
készítésének technikáit,
– a kutatói tudománykommunikáció leggyakoribb műfajaihoz: a prezentáció-készítéshez,
poszter- és kiadványszerkesztéshez, digitális grafikához, fényképezéshez, egyszerű
információs honlap készítéséhez szükséges nyomdatechnikai, esztétikai és informatikai
ismeretek alapjait,
– a kutatásmenedzsment elveit és módszereit alkalmazói szinten,
– a tudományos eredmények közlésének megszervezési, tervezési sajátosságait,
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–

az európai és magyar pályázati prioritásokat és pályázati mechanizmusokat,

továbbá
a tudománykommunikáció és tudományos ismeretterjesztés szakirányon végzettek ismerik:
– a tudománykommunikáció sikeres műveléséhez nélkülözhetetlen, átfogó,
interdiszciplináris természettudományos ismereteket,
– a kommunikáció elméletét és általános gyakorlatát,
– a kutatás-fejlesztés és a tudományos intézményrendszer működésének alapjait,
– a tudományos ismeretterjesztő média világát,
– a társadalmi véleményformálás eszközrendszerét,
– a bemutató és illusztrációs anyagok készítését,
– a videofilm- és rádióműsor-készítés elméletét és gyakorlati alapjait,
– a nyomtatott és elektronikus újságírás műfajait,
– közművelődési kiadványok szerkesztését, szövegezését,
a természettudományos múzeumi ismeretterjesztés szakirányon végzettek ismerik:
– kiállítások készítésének elméletét és gyakorlati alapjait,
– felnőtt programok, gyermekfoglalkozások tervezésének, szervezésének és
megvalósításának elméletét és gyakorlatát,
– a múzeumi ismeretterjesztő munka tervezésével, szervezésével kapcsolatos hazai és
nemzetközi irányzatokat,
– a jó közgyűjteményi ismeretterjesztő gyakorlatokat, ezek megvalósítási módszereit,
– a múzeumokban végzett tezaurálással és kutatásokkal kapcsolatos átfogó ismereteket,
– a múzeumi kommunikáció kiállítási, közművelési, nyomtatott és elektronikus műfajait,
ezek kreatív szöveges és képi megformálását,
– a múzeumi PR-t és marketing alapjait,
– a látogató-szociológia elméletét és gyakorlatát.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a tudományos kutatások, eredmények, trendek értelmezésére, a társadalom számára
érthető kommunikációjára,
– a kutatások tervezésére és szervezésére, menedzselésére, kutatási pályázatok
előkészítésére és lebonyolítására,
– a célcsoportnak és a tudományterület sajátosságainak megfelelő kommunikációs csatornák
kiválasztására,
– a kommunikációs eszközök hatékony alkalmazására,
– a tudománykommunikáció és tudományos ismeretterjesztés szakirány alapján átfogó
tudománykommunikációs feladatok önálló megszervezésére, megvalósítására,
– a természettudományos múzeumi ismeretterjesztés szakirány alapján múzeumi és egyéb
kiállítások és ahhoz kapcsolódó gyermek és felnőtt programok tervezésére, szervezésére,
lebonyolítására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
– a tudományos és ismeretterjesztő média-elemzési módszerek alkalmazásának képessége,
– a korszerű pedagógiai paradigmák médiában, tudománykommunikációban és múzeumi,
közművelődési munkában történő megjelenítésének képessége,
– a közérdeklődésre számot tartó természettudományos problémák lényeges elemeinek
közérthető kiemelésének képessége,
– a kiállítások értékelő, kritikai elemzésének képessége,
– szakmai együttműködő készség, a csoportmunkában való részvétel képessége,
– rendszerszerű gondolkodás,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

nyitottság, rugalmasság szakterületük és a rokon területek új tudományos eredményeinek
kritikus befogadásában,
verbális és vizuális kommunikációs készség (pl. tudományos problémáknak a nem
szakemberek számára is érthető megfogalmazásának képessége),
problémamegoldó képesség,
elemző képesség,
önálló döntéshozatali képesség,
etikus magatartás,
szakmai felelősségvállalás,
kreativitás,
idegen nyelvű szakmai kommunikációs készség,
a folyamatos önképzéshez, az ismeretek önálló továbbfejlesztéséhez szükséges élethosszig
tartó tanulási képesség.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. A mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 20-24 kredit
A természettudományok aktuális eredményei, tudománytörténet, kultúrtörténet,
médiatörténet, kommunikációelmélet, tanuláselmélet, a kutatásmenedzsment elméleti
alapjai, a tudománykommunikáció célcsoportjai, az ismeretterjesztés pedagógiai és
pszichológiai alapismeretei, a vizuális nyelv összetevői és használata, a vizuális
megismerés módszerei, a korszerű pedagógiai paradigmák, az információs műveltség
(információkezelés, szűrés, elemzés, kiadványmenedzsment stb.), médiaetika és médiajog,
múzeumi etika.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 35-40 kredit
A természettudományos ismeretterjesztés sikeres programjai itthon és világszerte,
multimédia a múzeumokban, kiállítási kommunikáció, a szöveges és képi kommunikáció
technikai alapismeretei: videofilm- technika, hangtechnika, információs és
kommunikációs technológiai és nyomdatechnikai alapismeretek, tudományszervezési
ismeretek; tudománypolitikai, intézményrendszeri ismeretek, projektmenedzsment
módszerek, pályázatírás, pályázatmenedzsment, általános közgazdasági ismeretek.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 54-62 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 34-42 kredit
a) a választható szakirányok ismeretei: 28-32 kredit:
tudománykommunikáció és tudományos ismeretterjesztés szakirány:
tudománypolitika az Európai Unióban,
tudománykommunikációs ismeretek és technikák: intézményi kommunikáció, média
beszéd, tudásbrand és tudományos PR, közösségi tudományos tartalmak, médiatendenciák
az értékközvetítésben,
természettudományos non-fiction műfajok: videó és film stílusgyakorlatok, nyomtatott és
online tudományos újságírás a gyakorlatban, televíziós és rádiós újságírás és
műsorszerkesztés,
digitális
természetés
tárgyfotó,
dokumentum-fotó,
természettudományos ismeretterjesztő irodalom;
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ismeretterjesztő kiadványok és publikációk szerkesztéséhez, egyszerű kiadványok
elkészítéséhez szükséges grafikai, képfeldolgozási és design alapismeretek és készségek;
természettudományos múzeumi ismeretterjesztő szakirány:
jelentős hazai természettudományos és műszaki múzeumok története és jelene;
természetrajzi (natural history) kutatások a magyarországi múzeumokban,
múzeumpedagógiai és –andragógiai módszerek az ismeretterjesztésben, tanítás tárgyakkal,
gyűjteménykezelés, kiállítások szervezése, készítése, a múzeumi kommunikáció technikái
és módszerei (kiállítási honlap, nyomtatott ismeretterjesztő termékek), múzeumi
programok tervezése, szervezése;
b) további választható szakmai ismeretek (6-10 kredit);
tanulási technológiák, telementorálás, oktatófilm készítés, a filmes látványról,
tudományos újságíróknak, tudományos fotó, múzeumi katalógus rendszerek, vizuális
műalkotások befogadása, vizuális kommunikáció: grafika, tipográfia haladóknak, 3D
modellezés, tér-kép, tér-kommunikáció, web szerkesztés, web animáció;
diplomamunka: 20 kredit.
9. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből és egy további egy élő idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen a korábbi tanulmányai alapján
együttesen legalább 50 kredit a természettudomány (matematika, fizika, kémia, biológia,
földtudomány), az informatika vagy műszaki képzési terület ismereteiből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a természettudományi képzési terület
ismeretköreiből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó, legfeljebb 20 kreditet a
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két
féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint meg kell szerezni.
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XIII. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET
1. GYÓGYPEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: gyógypedagógia (Special Needs Education)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles gyógypedagógus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Special Needs Educator
- választható szakirányok: gyógypedagógiai terápia, fogyatékos emberek társadalmi
integrációja (Special Education Therapy, Social Integration of the Disabled)
3. Képzési terület: pedagógusképzés
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szak a gyógypedagógia.
5. A képzési idő félévekben: 3 félév
6.A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-14 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 12-14 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz (szakirányokhoz) rendelhető kreditek száma: 46-54
kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 5 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: törzsképzésben 5%, szakirányban legalább 25%.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan fogyatékosságügyi szakemberek képzése, akik szakismereteik
birtokában, holisztikus, megfelelő etikai megalapozottsággal bíró emberképpel képesek a
nevelési, terápiás és rehabilitációs dominanciájú, multidiszciplináris társadalomtudományként
értelmezett gyógypedagógia-tudomány és legfontosabb határtudományai legkorszerűbb
eredményeinek szintetizálására, teória és praxis kölcsönhatásainak aktuális vizsgálatára és
értelmezésére, valamint szakmai tevékenységük széles körű reflektálására, a tevékenységük
szempontjából releváns elméleti modellek és gyakorlati módszerek továbbfejlesztésére és
nemzetközi összehasonlítására, általános szaktudományos és szakmai műveltségük
elmélyítésére, a tudományos kutatásra, továbbá képesek a gyógypedagógiának az
ellátórendszerekben való magas szintű művelésére, gyógypedagógiai innovációk
kidolgozására és bevezetésének irányítására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a szűkebb és tágabb értelemben vett gyógypedagógia-tudomány és a legfontosabb
határtudományok fogyatékosságügyre vonatkozó elméleti ismereteit,
- a választott szakiránynak megfelelő gyógypedagógiai gyakorlat társadalmi szerepét,
fejlesztési irányait, az ellátó rendszerek működésének szabályozását;
- a különböző kommunikációs eszköztárak használatát.
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b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a gyógypedagógia elméleti és/vagy gyakorlati ismereteinek tudományos igényű
továbbfejlesztésére, valamint a doktori képzési ciklusba való belépésre,
- az elsajátított ismeretek és szaktudás szintetizálására és alkalmazására általában és a
választott szakirány elméleti és gyakorlati kérdéseire vonatkozóan, továbbá saját szakmai
tevékenységük széles körű reflektálására és szakmai felkészültségük folyamatos
fejlesztésére,
- a gyógypedagógiai elmélet és gyakorlat kölcsönhatásainak vizsgálatára, a gyakorlati
módszerek továbbfejlesztésére, nemzetközi összehasonlítására, a gyógypedagógiai
innovációk kritikai elemzésére, a szakmai terminológia következetes használatára,
- a szakmai együttműködés és kommunikáció technikáinak alkalmazására, szakmai
ismereteinek, tapasztalatainak, véleményeinek szóbeli és írásbeli megfogalmazására,
szakmai vitában való részvételre, érvelésre,
- a tudományos kutatómunkában való eredményes közreműködésre, a tudományos
bizonyítás módszereinek alkalmazására, az idegen nyelvű szakmai anyagok
feldolgozására,
- a fogyatékos ember értékére, emberi méltóságára vonatkozó korszerű antropológiai és
etikai szemlélet elfogadására,
- a fogyatékos emberekkel szembeni előítéletek csökkentésére, az érintett családok
segítésére a fogyatékos személy elfogadásában, továbbá
a gyógypedagógiai terápia szakirányon végzettek képesek és alkalmasak:
- a gyógypedagógia alapképzési szak szerinti választott szakirányon (értelmileg
akadályozottak-, hallássérültek-, látássérültek-, tanulásban akadályozottak pedagógiája,
logopédia, pszichopedagógia és szomatopedagógia) megszerzett és az adott fogyatékos
népesség
sajátosságainak
megismerésén
alapuló
interdiszciplináris
tudás
továbbfejlesztésével alapképzésük populáció-specifikus kompetenciáinak a szakirány
differenciált szakmai anyagának választható tárgyaival történő bővítésén és elmélyítésén
keresztül a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok, továbbá felnőttek társadalmi
beilleszkedésének elősegítésére, a megnehezült életkörülményekkel összefüggő személyes
hátrányok csökkentésére vagy megszüntetésre a jogszabályokban előírt módon, egyéni és
kiscsoportos formában folyó gyógypedagógiai terápiás tevékenység végzésére,
- szakszolgálati és a szakmai szolgáltatási tevékenység folytatására és fejlesztésére,
diagnosztikus és fejlesztő eljárások, képességfejlesztő programok, terápiás továbbképzési
programok, fejlesztési tervek, eszközök, kidolgozására,
- team-munkára, megfelelő együttműködésre, kommunikációra a gyógypedagógiai
nevelésben, oktatásban, fejlesztésben, és rehabilitációban közreműködő szakemberekkel,
intézményekkel és a szülőkkel, hozzátartozókkal,
- a gyógypedagógiai fejlesztőmunka, a habilitáció és rehabilitáció különböző színterein az
egyén életkorának, problémájának, a népességcsoport sajátosságainak, a beavatkozás jogi
lehetőségeinek ismeretében az egyéni sajátosságok, a megnehezült társadalmi
beilleszkedés körülményeinek feltárására, különböző diagnosztikus és terápiás eljárások, a
gyógypedagógiai tanácsadás módszereinek alkalmazására és fejlesztésére, a szakemberek
közötti együttműködés kialakítására, a fogyatékosság, fejlődési zavar okozta hátrány
csökkentésére vagy megszüntetésére,
- a gyógypedagógiai megsegítés egyéni szükségleten alapuló folyamatának tervezésére, a
diagnosztikus és terápiás beavatkozás feltételeinek kidolgozására, programfejlesztésére,
újabb diagnosztikus és fejlesztő/terápiás eljárások kipróbálására, adaptálására és
továbbfejlesztésére,
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-

-

az egyéni és csoportos fejlesztés lehetőségeinek körültekintő mérlegelésére, más
intervenciókkal történő összehasonlítására, szakmai és jogi dokumentumok
figyelembevételével a fejlesztés és megsegítés folyamatának nyomon követésére,
a hazai és nemzetközi gyakorlatban elismert diagnosztikus és terápiás módszerek,
fejlesztő eljárások, működési rendszerek hatáselemzésére, innovációjára, a szolgáltatási
rendszer átalakítására és fejlesztésére irányuló szakmapolitikai tevékenység folytatására,
a gyógypedagógiai terápiás munka, a habilitációs és rehabilitációs tevékenység
továbbfejlesztését segítő tudományos kutató munkára,
gyógypedagógiai témájú doktori tanulmányok folytatására,

a fogyatékos emberek társadalmi integrációja szakirányán végzettek képesek és alkalmasak:
- a gyógypedagógia alapképzési szak választott szakiránya szerinti népesség-specifikus
szakterületi ismereteknek a többi – populációcsoportra kiterjedő általános elmélyítése
alapján szert tenni egy olyan, társadalom- és szaktudományi bázisú ismeretrendszerre,
melynek birtokában képessé válnak a sérült/fogyatékos/akadályozott emberek számára
olyan életperspektívákat és -körülményeket létrehozni és fenntartani, melyek elsődlegesen
a legtágabban értett társadalmi integrációt, az életkörülmények normalizálását és az
önrendelkezést szolgálják,
- a szakirányon nyújtott személyközpontú tanulmányaik alapján, az UNESCO 1994-es
Salamancai Nyilatkozatával összhangban a fejlődés, a tanulás és a társadalmi
beilleszkedés segítésének tárgyi és személyi feltételeit a személyes szükségletekhez és
igényekhez igazítani, annak érdekében, hogy a legkülönfélébb fogyatékosságokkal élő
embereket az őket ellátó intézmények ne szelektálják egyszerűen fogyatékosságuk fajtája
és súlyossági foka mentén, hanem vonják be és tartsák meg őket mindenkori szociális
közösségeikben,
- a képzés nemzetközi kapcsolatrendszerének kihasználásával, a partnerintézmények
közreműködésével a fogyatékosságügyhöz kapcsolódó különféle ellátórendszereket
európai perspektívában látni, a hazai intézményi környezetet a releváns európai
trendekhez igazítani, szakmai tevékenységüket európai dimenziókban értelmezni és
reflektálni, továbbá részt venni nemzetközi innovációk megtervezésében és
kivitelezésében,
- a sem sajátos populációra, sem valamely életkorra nem specializálódó, a legtágabb
értelemben vett társadalmi integráció komplex feltételrendszerére irányuló képzésüknek
köszönhetően a fogyatékosságot relatív fogalomként, a környezet és az egyén közötti
viszonykategóriaként értelmezni, és ennek megfelelően a fogyatékos ember konkrét
élethelyzetét és szociális környezetét úgy alakítani, hogy a kirekesztés helyett a befogadás
és a kölcsönös alkalmazkodás érvényesülhessen,
- az alapképzésben szerzett általános és szakdidaktikai ismereteiket az integratív/inkluzív
gyógypedagógia kritikai-konstruktív didaktikai ismereteivel és a projektpedagógia
eszköztárával kibővítve a fogyatékos gyermek, fiatal és felnőtt számára olyan egyénre
szabott, individuális szükségleteihez és lehetőségeihez igazodó tanulási feltételrendszer
megszervezésére és fenntartására, amely a teljes körű kooperációra, a heterogenitásra, a
humánus és demokratikus tanítási-tanulási folyamatokra, a kölcsönösségre épül,
- hangsúlyos társadalomtudományi, jogi és közgazdasági stúdiumaiknak köszönhetően,
valamint a társadalmi elfogadást javító PR-munka eszközeinek birtokában a
gyógypedagógiai cselekvés társadalmi beágyazottságának értelmezésére, a fogyatékos
emberek életminőségére és társadalmi integrációjára ható politikai és szociálpolitikai
hatásmechanizmusok reflektálására és befolyásolására, az inkluzív társadalmi környezet
feltételrendszerének kialakítására,
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számos önállóan végzett, de szakmai és tudományos szempontból megfelelően kísért
projektmunkán keresztül megvalósult tanulmányaik alapján elősegíteni klienseik
személyes kompetenciáinak fejlődését, individuálisan kísérni tanulási és életvezetési
folyamataikat.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- nyitottság a fogyatékos emberek élethelyzetét segítő, megkönnyítő társadalmi
kezdeményezések iránt,
- partneri együttműködési viszony kialakítása a fogyatékos személyek nevelésében,
terápiájában, rehabilitációjában közreműködő szakemberekkel,
- kreativitás és empátia,
- jó problémamegoldó képesség,
- döntéshozatali képesség,
- önálló munkavégzésre való képesség,
- a szakmai teambe történő beilleszkedés képessége és igénye,
- saját tevékenység kritikus értékelésének és irányításának a képessége,
- önszabályozás, az önfejlesztés igénye,
- értékek kialakítására és megtartására törekvő magatartás.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 10-14 kredit
humántudományi ismeretek: a neveléstudomány új irányzatai, társadalompolitika,
kutatómunka; az integratív/inkluzív gyógypedagógia társtudományi alapjai, úgymint a
közösségi ellátás (Community Care) társadalmi és jogi feltételei, a képességfejlődés
pszichológiai alapjai, nyelvészeti alapismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 12-14 kredit
gyógypedagógia-elmélet (a fogyatékosság probléma- és társadalomtörténete, az integráció és
a differenciáló pedagógia összefüggései, összehasonlító gyógypedagógia, antropológiai és
etikai modellek a gyógypedagógiában), az integratív/inkluzív gyógypedagógia szakmai
alapjai (segítő szakmák és értékek, szakmai szolgáltatási rendszerek a gyógypedagógiában)
legalább 8 kredit;
további választható ismeretkörök: az egyes fogyatékosságtípusok jellemzői, gyógypedagógiai
pszichopatológia, a fogyatékosság mint komplex jelenség, akadályozott emberek szexuális
szocializációja legalább 4 kredit.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 56-64 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 46-54 kredit
– gyógypedagógiai terápia szakirányon:
a) a szakirány általános ismeretei: klinikai gyógypedagógiai tanulmányok (klinikai
gyógypedagógia, kognitív fejlődés-neuropszichológia, diagnosztikus rendszerek a
gyógypedagógiai munkában, rehabilitáció az egészségügyben); életkorok specifikuma;
gyógypedagógiai intervenció (fejlesztő munka tervezése, kognitív képességfejlesztő eljárások,
viselkedésterápiás eljárások, segítő kapcsolat), terepgyakorlat (szakterületi gyakorlat/egyéni
esetkezelés, szakszolgálati munka); 28-32 kredit;
b) a szakirány specifikus, az alapképzés szerint választható ismeretei: speciális terápiás
fejlesztő eljárások az értelmi akadályozottság, hallássérülés, látássérülés, logopédiai
megsegítést igénylők, pszichopedagógiai megsegítést igénylők, mozgáskorlátozottság,
tanulási akadályozottság esetében 18-22 kredit;
– fogyatékos emberek társadalmi integrációja szakirányon: az integratív/inkluzív
gyógypedagógia alapjai, az együttnevelés filozófiai alapjai, az integratív/inkluzív didaktikai
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tervezés alapjai, pedagógiai projektalkotás, az integratív gyógypedagógia neveléselmélete,
elmélyülés a társadalomtudományban (magyar és európai szociális jog, fogyatékosság és
marginalitás, szociális munka és fogyatékosságügy, iskolai és társadalmi integráció az EUban, szociálpolitika-történet, intézmények jellemzése és evaluációja, az inkluzív társadalom
szociáletikája, a befogadás és kirekesztés története a gyógypedagógiában), specializációk;
diplomamunka: 10 kredit.
9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga és egy másik idegen nyelvből államilag elismert, alapfokú (B1)
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
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MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖS
KÉPZÉSEI
1. SZOCIÁLIS MUNKA ÉS SZOCIÁLIS GAZDASÁG MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A külföldi felsőoktatási intézménnyel (intézményekkel) közös képzésként indítandó
mesterképzési szak megnevezése: szociális munka és szociális gazdaság (Social Work and Social
Economics)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
- szakképzettség: okleveles szociális gazdaság szakember
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Social Economics
3. Képzési terület: társadalomtudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a
szociálpedagógia alapképzési szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető szakok: társadalomtudomány képzési területen a szociológia, a társadalmi
tanulmányok, a politológia alapképzési szakok, a pszichológia alapképzési szak, valamint a
gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési ág, a jogi és igazgatási, a
pedagógusképzési és az orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakjai.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az elméleti alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-25 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma 40-50 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz, rendelhető kreditek száma: 40-55 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 5 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett szociálpolitikai és gazdálkodási
ismereteik birtokában képesek a szociális gazdaság területén működő intézmények és
szolgáltatások irányítására, működtetésére és fejlesztésére. A végzettek a szociális segítés
nemzetközi szakmai és etikai alapelveinek ismerőiként alkalmasak nemzetközi
együttműködésben megvalósított feladatok ellátására. Megfelelő szervezeti és
szervezetfejlesztői ismereteik birtokában a szociális szolgáltatások területén olyan
feladatokat látnak el, amelyek a helyi gazdaság erősítésével a hátrányos helyzetű társadalmi
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csoportok gazdasági és társadalmi integrációját segítik elő. Felkészültségük alapján
alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
- a nemzetközi gazdaság- és szociálpolitika összefüggéseit és elméletét, a szociális
gazdaság működését,
- a gazdálkodással összefüggő ismereteket,
- a kutatásmódszertani és értékelési elméletet és gyakorlatot,
- az Európai Unió politikai, gazdasági működésére, jogalkotására, szabályozási
mechanizmusaira vonatkozó szabályrendszert,
- a vállalkozások, non-profit szervezetek irányításával, vezetésével kapcsolatos jogi
ismereteket,
- a szervezetelemzés-és szervezetfejlesztés, a szociális marketing és menedzsment
sajátosságait,
- a helyi gazdaság és társadalom problémáinak elemzésére, a területfejlesztés és a helyi
önkormányzatokkal való együttműködés kialakítására vonatkozó ismereteket.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a szociálgazdaság területén működő szervezetek, illetve közszolgáltatások vezető
funkcióinak ellátására és külső képviseletére,
- irányítási és vezetői feladatok tervezésére és lebonyolítására,
- szociális intézmények és szolgáltatások irányítására, struktúrák és folyamatok
kiépítésével,
- szervezeti egységek vezetésére olyan területeken, mint minőségbiztosítás, controlling,
személyügy, marketing és nyilvánosságmunka, számvitel,
- stratégiai tervezésre,
- projekttervezésre és lebonyolításra,
- személyügyi tervezésre,
- marketing, fundraising és pr feladatok tervezésére,
- szociális tervezésre, értékelésre,
- a helyi gazdaság és a helyi társadalom számára alkalmas programok tervezésére és
irányítására,
- nemzetközi együttműködésben való aktív tervezői és irányítói feladatok ellátására.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- analitikus, diagnosztikus és koncepcionális gondolkodás,
- jó kommunikációs készség,
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő, -elemző és -megoldó készség,
- információ-feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- igény a szakmai továbbképzésben való részvételre,
- kezdeményezőkészség,
- személyes felelősségvállalás,
- döntéshozatali képesség,
- rendszerszemléletű gondolkodásmód,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 20-25 kredit
nemzetközi gazdaság- és szociálpolitikai ismeretek, gazdálkodási alapismeretek, a
globalizációs tendenciák és társadalmi hatásainak ismeretei, kvalitatív kutatásmódszertani
ismeretek és értékelés, az Európai Unió politikai, gazdasági működésére, jogalkotására,
szabályozási mechanizmusaira vonatkozó ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei: 40-50 kredit
a szociális munka és szociális gazdaság összefüggéseinek ismeretei, szervezetek
működésével kapcsolatos szociológiai és pszichológiai ismeretek, non-profit szervezetek
joga, vállalkozási jogi ismeretek, szociális marketing, költségmenedzsment és finanszírozási
ismeretek, projektmenedzsment, szaknyelvi ismeretek, kompetenciafejlesztés, a helyi
gazdaság és társadalom, valamint a területfejlesztési folyamatok elemzése.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 40-55 kredit
differenciált szakmai ismeretek ismeretkörei: 20-35 kredit
szociális szolgáltatások, intézmények minőségbiztosítása, szociális adminisztráció,
munkajog, személyügyi és vezetési ismeretek, alkalmazott kutatásmódszertani ismeretek és
értékelés,
szervezeti
stratégiák,
szervezetfejlesztés,
európai
interkulturális
projektmenedzsment, alkalmazott szaknyelvi ismeretek, nemzetközi szakmai gyakorlat,
vállalkozási ismeretek,
a képzéshez intenzív nemzetközi szakmai gyakorlat kapcsolódik 10 kredit értékben, a
differenciált szakma ismeretek körében;
diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat követelményei:
A képzéshez intenzív nemzetközi gyakorlat kapcsolódik 10 kredit értékben, amelyet
valamelyik külföldi partnerintézménynél kell teljesíteni. A szakmai gyakorlat a szociális
gazdaság területén működő intézményekben/szervezeteknél teljesítendő, amely irányítási,
gazdálkodási, szervezési és a nemzetközi együttműködésre vonatkozó szakmai feladatok
teljesítéséből áll.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvéből
államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
11.1. A 4.2. pontban felsorolt, politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, pedagógia
és pszichológia alapképzési szakokon szerzett szakképzettség esetén a hallgatónak a kredit
megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 40 kredit a szociális munka és a
szociálpolitika alapismereteiből, amelyből legalább 25 kredit a szociálpolitika legalább 15
kredit a szociális munka témaköréből legyen.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 20
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó 20 kredit a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthető a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
A 4.2. pontban felsorolt, gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési ág, a jogi
és igazgatási, a pedagógusképzési és az orvos- és egészségtudományi képzési terület
alapképzési szakjain szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit megállapítása
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alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján
elismerhető legyen 45 kredit a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből,
amelyből legalább 30 kredit a szociálpolitika, legalább 15 kredit a szociális munka
témaköréből legyen elismerhető.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 25
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó 20 kredit a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is teljesíthető a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
11. 2. A 4.3 pont szerinti szakról érkező hallgató számára a mesterképzésbe való felvétel
feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek –
felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 60 kredit a
szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből, amelyből legalább 30 kredit a szociális
munka témaköreiből, és legalább 15 kredit a szociálpolitika témaköréből legyen elismerhető.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó, legfeljebb 30 kredit a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül
teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint.
12. A szak szempontjából lényeges más rendelkezések:
12.1. A közös képzésben, a külföldi és a magyar felsőoktatási intézmény között létrejött
megállapodás alapján a valamelyik külföldi partnerintézménynél teljesítendő kreditek értéke
legalább 30 kredit.
12.2. A mesterképzési szak az alábbi külföldi és magyar felsőoktatási intézmények
megállapodása, valamint a magyar felsőoktatási intézménynek a felsőoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. tv. 117. § (4) bekezdése szerinti feltételeinek fennállása esetén indítható.
FH-Campus Wien (Ausztria)
Fachhochschule München (Németország)
University of Trnava (Szlovákia)
University of Ostrava (Csehország)
Babes-Bolyai University (Románia)
University of Silesia (Lengyelország)
University of Poitiers (Franciaország)
Fachhochschule Zentralschweiz (Svájc)
Debreceni Egyetem (Magyarország)
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