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FÁISZ 1. számú melléklet

±±Ú±Ý± 

À×±±Ú±Ý±ͳǤò±
Ǥ
±±öÚ ÝǤ
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FÁISZ 1. függelék az 1. sz. melléklethez

À×±±
Ú±Ý±
1. A szak képzési és kimeneti követelményei
1.1. Az alapképzési szak megnevezése
À×À×ሺ  ሻǤ
1.2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

±±ǣǦሺ ǡ ǢÚÀǣǦሻ
±±ǣÀ× 
±±öÚ±ǣ  
×  ×ǣÀ×ሺ ሻǡÚÀ×Ú±Ǧ
±×ሺ ሻ
1.3. Képzési terület
±Ǥ
1.4. A képzési idő félévekben
±±
1.5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
ͳͺͲ
1.6. A képzés célja
±Ú±ï ±öY±Ǧ
×Ǥ±±ÚÚ ±ǡÀ
±±ǡ±Ú±ǡ
±×Ǥ±±±Ǧ
×ǡ±±ÝïǤ 
 ±±±±±ሺ±ሻ
×ǤȂÚ ǡ±±ǡÚǦ
±Ȃ±±±±±×±ǤǦ
ሺ×ǡ ሻǡሺÀǡǡሻ±×Ǧ

ͳ͵

±±ǡ±±Úሺ ×ሻ±±ሺ±ሻǡYǦ
±ሺሻǡ± òÚ ሺÝሻÀ ±Ǥ 
À×±±±ǣ
òÚÚÝ±×±ǡ
±Ú±±ǡ±Ý±±×
Ú ǡǦÚǤ 
 ×Àǡ±±ǡ À±±Ǧ
Ǥ 
±×Àǡ±±Ǧ
±Ú±±Ǥ×±Ú
Ú  ǡ  À  ±ǡ    Ý ±Ýǡ  Ý
±±À±Ǥ
ÝÀ×±±ÝǡÀÝǡÚ±±Ýǡ
À×ǡÚÝǡï×ǡ ××Ýǡ×±Ǧ
ÝǤ
À ǡ±×ǡ
×Ǥ±ǡÚò±Ǧ
ǡ ±±±±±±Ǥ
 ±öY±À±±ǡǡ
ǡǢ±Ú×ǡ±
×ǡÀÚÀ±±ǡÝ ×Àǡ±Ǧ
±± Ú±±Ǣ±±Ǧ
±±±Ǥ±Ý±±
    ǡ  ÀÝ öÚ ǡ 
ÚǤÚ±ï±±±ÀǤǦ
À±Ú±××ǡǡ±Ǧ
±öÚ±ÝǡÚ±±ò±±Ǧ
ǡ±±±±Ǣ×±±ǡǦ
ǡ±±±± ±Ǧ
Ý±Ǥ
1.7. Idegennyelvi követelmény
±±ÝǡÚ±Ǧ
ï ሺʹሻǡ  Àï    ±±ö ±± À
±ò±ǡ±Ǧ
×ǡÀ×±±ÀǤ
1.8. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések
×  × ±ǡ±±ò±±ǡ
ǡòÚ±ሺÀ×ሻǡ
±ǡ×±Ǧ
±±±ሺÚÀ×Ú±±×ሻǤ
 Ȃǡ ȂÀÝ
Ǥ 
±±ÝÚǡ±Ǧ
±±ǢòÚ±±±Ý±±Ǥ±±±
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Ú ×±±Ǥ 
Ý×××ʹͲͳͳǤ± ǤÚ±Ý±Ǧ
±×òÚ±±±Ǧ
±Ǥ
1.9. Létező képzési munkarendek:
ͳǤͻǤͳǤሺö±±ሻǡ
ͳǤͻǤʹǤሺ±Ý±±ሻǤ
1.10. Létező oktatási nyelvek:
ͳǤͳͲǤͳǤǤ
1.11. Létező finanszírozási formák:
ͳǤͳͳǤͳǤሺ±ሻÚÚÀ±±ǡ
ͳǤͳͳǤʹǤÚÚ±±±Ǥ
2. A szak belső tagozódása a felvételi igazgatás szempontjából
ʹǤͳǤ±ò  ×Ú±Ǥ ±±Ǧ
 ×Ǥ
ʹǤʹǤ ±±±±±òǦ
×Ǥ±±±Ǧ
Ý±±±±Ý±ÝǦ
ሺǣሻòǤ ǣʹ
ሺǡö±±Ǣǡö±±ሻǤ
ʹǤ͵Ǥ±ÝÀÝǦ
Ýǡ Ǥ
3. A specializációk meghirdetési üteme
͵ǤͳǤ±òǡöሺሻǡö±±Ǧ
±Ǥ
 Ýǡ  ×±ÝòÀǦ
Ǥ
͵ǤͳǤͳǤ±×  ×ǣ
͵ǤͳǤͳǤͳǤÀ×ሺ ሻǡ 
͵ǤͳǤͳǤʹǤ ÚÀ× Ú± ± × ሺ   
ሻǤ
͵ǤͳǤʹǤሾ Àòሿ
͵ǤͳǤ͵Ǥሾ Àòሿ
͵ǤͳǤͶǤ±Ý±  ×Ǧ
Ý±± òሺͷǤͳǤሻǡï  ×±Ǧ
±±±À×Ǥ
͵ǤʹǤ±òǡö±±±
͵ǤʹǤͳǤ±×  ×ǣ
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͵ǤʹǤͳǤͳǤÀ×ሺ ሻǡ 
͵ǤʹǤͳǤʹǤ ÚÀ× Ú± ± × ሺ   
ሻǤ
͵ǤʹǤʹǤ  ×Ǥ 
͵Ǥ͵Ǥ   ×  ±±  ͵ǤͳȂ͵ǤʹǤ     ± Ýòǡ
  ×ȂÝ±
±Ȃ±Ýǡ  ×Ǧ
À±ǡ±±±Ú±Ý±Ǧ
±Ý± ×Ǥ
4. A bemeneti követelmények
ͶǤͳǤÚ±ö±±ÚÝ±±×Ǥ
ͶǤʹǤÚ±ö±±ÚÝ±±×Ǥ
ͶǤ͵ǤͶǤͳȂʹǤ±±Ǧ
±±±Ý±±Ǥ
ͶǤͶǤ   ö ±±   ͺǤʹǤͳǤ    ±
ÚÀǡ±×ÚÚÚǤ
5. A felvételi létszámkeret elosztása az adott évben indítandó spe cializációk
között
ͷǤͳǤòÝÚÚ±ǡ±Ǧ
±±Ý±Ǧ  ×±Ǧ
À±ö±Ǥ±  ×Ý±±
òǤ±À±ö±Ý  ×±
ȂÀȂ  ×±±Ǧ
ÀòǤ
ͷǤʹǤ±À
ò  ×ͷǤͳǤ±±Ǧ
ò±±Ú±ǡï±±Ǧ
  ×±±ÝÚ±Ǥ
Ýǡ  ×ÀÝǦ
À±±±Ú±±òǤ
6. A felvételi döntéshozatal elvei
ǤͳǤ±Ú±±±ò±×  Ǧ
×ÝÚ×±±À±±ǡ±À×Ǧ
Ú±Ý  ×òǡ±Ǧ
±ሺ±ሻÚÚÀ±ÚÚ±±±Ý
Ý±±±  ×
±±Ý
Ú±ÝǡͷǤʹǤÝ±Ý±±Ú±
òǤ

ͳ

ǤʹǤ±±ò±À×  ×±ÀǦ
Ýï±Ý±ö±ሺͷǤͳǤሻ±± Ǧ
 ××ÝÀǡ
  ×Ú±Ý±Ý±±ǤÝǦ
±Ý±ǡ±±± ÝÀǤ
7. A jelentkezők által megszerezhető felvételi pontszám volumene és
szerkezete

ǤͳǤ±À ±Ȃ±Ú±Ǧ
ǡ±±±ÝÝ×
ȂͶͷͲ±ÝǤ
ǤʹǤ  ±  ±ǡ ±±±ǡ ±ǡ Ú  ͷͲ
±Ý×Ǥ
8. A felvételi pontok megszerzése
ͺǤͳǤ±À ±±Ý±ሺǤͳǤ
ሻ±
ͺǤͳǤͳǤAÝ
ͺǤͳǤͳǤͳǤͳͲͲÝÀǡ
×ǡ±±±Ý×Ǥ
ͺǤͳǤͳǤʹǤͳͲͲÝÀǡ ǡǦ
×±±±±Ǥ
ͺǤͳǤʹǤ× ±±Ý
ͺǤͳǤʹǤͳǤͳͷͲÝ× ±ǡǡǦ
  Ý     × Ý ò  
±Ú±±Ǥ
ͺǤͳǤʹǤʹǤͳͲͲÝ× ±ǡÝÝǦ
±±Ú±Ý±±×ǡÚǦ
Ýǣ
ͺǤͳǤʹǤʹǤͳǤÚͳͳǤ±±±ǡͳʹǤ±±±±±±
Ú±±ሾሺ±ሻ±ሿ
Ȃ×±ሺሻȂǦ
×±Úሺ͵ሻǡ×ሺͶሻǡሺͷሻ±±±±
ÚǡÀ±±±±Ȃò±±ȂǦ
À±Ú±Ý±À±±±±Ǧ
± ±   Ǥ òÚ Ú  
Ú±±±±×Ú±Ý
ͷͲòÀòÝ×ǤǦ
±Ú±ÝÀǡ±À±±
× ±Ý±±×
±±±±±±±±±±±öǦ
Ú±öǤ

ͳ

ͺǤͳǤʹǤʹǤʹǤ ͷͲ ÝÝö±±±±Ǧ
±×±±ǤÀ±±
òǤ
ͺǤͳǤʹǤʹǤ͵ǤͺǤͳǤʹǤʹǤʹǤÝ±±±ÝǦ
±ÝÝͺǤͳǤʹǤʹǤͳǤ±ͺǤͳǤʹǤʹǤʹǤ±
Ú±Ý±±ǡï±ͺǤͳǤʹǤʹǤʹǤ
Ý±±ÀǤ ͺǤͳǤʹǤʹǤʹǤǦ
Ý±±ÀÝï±±ÝǦ
Ý±Ǥ
ͺǤʹǤ±ÝሺǤʹǤሻ±
ͺǤʹǤͳǤö±±ÝÚሺ±ሻ
ͺǤʹǤͳǤͳǤሺͷሻ±ö±±±ͳÚǤ
ͺǤʹǤͳǤʹǤ×ሺͶሻ±ö±±±ͳ͵ÚǤ
ͺǤʹǤͳǤ͵ǤÚሺ͵ሻ±ö±±±ͳͲÚ
Ǥ
ͺǤʹǤͳǤͶǤͺǤʹǤͳǤͳȂ͵ǤÚÝǦ
ÀȂÚÝ±ÚÝȂ±±
±±ǡ±ÀǤ
ͺǤʹǤʹǤ±±ÝÚ
ͺǤʹǤʹǤͳǤ±ͶͲÚÚ±Ǧ
×±ÝͳͲ±±Ǥ
ͺǤʹǤʹǤʹǤÚÀ×±±Ú
±ÚÀ×±Ǥ
ͺǤʹǤʹǤ͵Ǥ  Ú±    2±  
ሺሻÝòǤ
ͺǤʹǤ͵Ǥ Ýï±±ÝÚ
ͺǤʹǤ͵ǤͳǤ ±± ሺ ±±ሻ  ±±± ʹ͵ ÚǦ
Ǥ
ͺǤʹǤ͵ǤʹǤ±±ሺÝ±±ሻ±±±ͳ͵Ú
Ǥ
ͺǤʹǤ͵Ǥ͵Ǥ ±ÚÚÝï±±×ÀǦ
×Ǥ
ͺǤʹǤ͵ǤͶǤ±±ሺ±±ሻ±ÀÝ±±ÝòǤ
ͺǤʹǤͶǤ ǦÝÚ
ͺǤʹǤͶǤͳǤሺሻÝïÀï±͵͵Ú
ǤሺሻÝïÀï±ʹ͵ÚǦ
Ǥ
ͺǤʹǤͶǤʹǤሺሻÚ±ïÀï±ʹ͵Ú
ǤሺሻÚ±ïÀï±ͳ͵ÚǦ
Ǥ
ͺǤʹǤͶǤ͵ǤͺǤʹǤͶǤͳȂʹǤ×Ý ÀÀ×
ÚǡÝÝ×Ǥ
ͺǤʹǤͶǤͶǤ±ÚǡͺǤʹǤͶǤͳȂʹǤǦ
Ý±ÝÝǤ
ͺǤʹǤͶǤͷǤͺǤʹǤͶǤͳȂͶǤ±Àï±±
ÝǡÝ±± ȂȂ
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ÀïǤ
ͺǤʹǤͷǤÚ±±
ͺǤʹǤͷǤͳǤÝሺሻ
ö±±ǡÚ± ÀÚò Ȃ
ÝȂǤ
ͺǤʹǤͷǤʹǤÝሺሻǦ
±± ሺ ±±ሻ  ±± ሺÝ ±±ሻ
±±ǡÚ± ÀÚò Ȃ
ÝȂǤ
ͺǤʹǤͷǤ͵ǤÝö±±ǡ±±
ሺ±±ሻ±±ሺÝ±±ሻ±Ǧ
±×ÝÝòሺሻǡÚǦ
± ÀÚò ȂÝȂǤ
9. Az intézményi eljárási díj mértéke
±±À±±±  ×ǤͲͲͲሺǦ
ሻǤ



