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FÁISZ 2. számú melléklet
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FÁISZ 1. függelék a 2. számú melléklethez

À×±±
Ú±Ý±
1. A szak képzési és kimeneti követelményei
1.1. A mesterképzési szak megnevezése
À×ሺ  ሻ
1.2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség diplomában szereplő megjelölése

±±ǣǦሺǡǢÚÀǣǦሻ
±±ǣÀ× 
±±öÚ±ǣ  
×  ×ǣöÀ×ሺ  Ȃ
 ሻǡöÀ×ሺ Ȃ
 ሻǤ
1.3. Képzési terület
±Ǥ
1.4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
±±Ú±Ý±±±±±ò±±Ǧ
±±Ú ±±±ò±±Ǥ
1.5. A képzési idő félévekben
Ͷ±±
1.6.A mester fokozat megszerzéséhez szükséges kreditek száma
ͳʹͲǤ
1.7. A képzés célja
±Ú±ï ±öY±Ǧ
×Ǥ±± ±ǡÀ±±Ǧ
ǡ±Ú±ǡ±×Ǥ
±±± ××± ±±±ǡ
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Ú×ǡÀÚÚ×Ǥ±±±Ǧ
×ǡ±±ÚòÝ
ሺÀÝǣ××À±ǡ ǡǡ×
ÚÚሻǤ

 ±±±±±ሺ±ሻ×
ǤȂÚ ǡ±±ǡÚ ±Ȃ
±±±±±×±Ǥ
ሺ×ǡ ሻǡሺÀǡǡሻ±×±Ǧ
±ǡ±±Úሺ ×ሻ±±ሺ±ሻǡY±ሺǦ
ሻǡ± òÚ ሺÝሻÀ ±Ǥ 
À×±±± 
òÚÚÝ±×±ǡ
±Ú±±ǡ±Ý±±Ǧ
×Ú ǡǦÚǤ 
 ×Àǡ±±ǡ À±±Ǧ
Ǥ 
±×Àǡ±±Ǧ
±Ú±±Ǥ×±Ú
Ú  ǡ  À  ±ǡ    Ý ±Ýǡ  Ý
±±À±Ǥ
 Ú±±ÀÀò± Ǧ
±±±±Ú Ú±Ú±±±±ÀÝö
×ǡÝ±±±±
ÀǤòǡÚ±±Ú±Ú±±±±±
À±À×±ሺò±±ǡ±ǡ ×±±Ǧ
±À±ሻǤ
ǡ±Ǥ Ý±±Ǧ
±ǤÚ ±±±±Ǥ
Àǡ±±Ǧ
ǡ ×ÀÝÚÚǦ
±Ý±Ǥ±ÝǡÝ±×ǡ±
±Ý±Ǥ
1.8. Idegennyelvi követelmény
ï±±Ú±Ý±±Ý
ǡÚ±ïሺʹሻǡÀï±±ö±±
À±Ǥ±±ò±Ǧ
±±±ÝȂ×ǡÝȂÀ×Ǧ
±±Ǥ
1.9. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések
±  × ±ǡÚòǦ
±±ǡ±À±Ǧ
ÝǤ 
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±±ǡͳȂ͵ǤǡǦ
ǡͶǤ±±±ÚòÝÀÝǤ
±±ÝÚǡ±
±±ǢòÚ±±±Ý±±Ǥ±±±
Ú ×±±Ǥ
  Ý× ×× ʹͲͳͳǤ ±  Ǥ Ú±  Ý ±±Ǧ
×òÚ±±±±
Ǥ
1.10. Létező képzési munkarendek:
ͳǤͳͲǤͳǤሺö±±ሻ
ͳǤͳͲǤʹǤሺ±Ý±±ሻǤ
1.11. Létező oktatási nyelvek:
ͳǤͳͳǤͳǤǤ
ͳǤͳʹǤ±ÝÀǣ
ͳǤͳʹǤͳǤሺ±ሻÚÚÀ±±ǡ
ͳǤͳʹǤʹǤÚÚ±±±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
 Ýǡ  ×±ÝòÀǦ
Ǥ
͵ǤͳǤ±òǡö±±±
͵ǤͳǤͳǤ±×  ×ǣ
͵ǤͳǤͳǤͳǤöÀ×ǡ 
͵ǤͳǤͳǤʹǤöÀ×Ǥ
͵ǤͳǤʹǤ±òǡö±±±
͵ǤͳǤ͵Ǥ±×  ×ǣ
͵ǤͳǤ͵ǤͳǤöÀ×ǡ 
͵ǤͳǤ͵ǤʹǤöÀ×Ǥ
͵ǤͳǤͶǤ±Ý±  ×Ǧ
Ý±± òሺͷǤͳǤሻǡï  ×±Ǧ
±±±À×Ǥ
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͵ǤͳǤͷǤ  ×±±͵ǤͳǤ±ÝòǡǦ
  ×ȂÝ±Ǧ
±Ȃ±Ýǡ  ×Ǧ
À±ǡ±±±Ú±Ý±±Ǧ
Ý± ×Ǥ
4. A bemeneti követelmények és alkalmazásuk
ͶǤͳǤÚ±
ͶǤͳǤͳǤ±±±±±ïÀ×±Ǥ
ͶǤͳǤʹǤÝǡÚ±ïሺʹሻǡÀïǦ
±±ö±±À±Ǥ
ͶǤʹǤ  ͶǤͳǤͳǤ        Ý 
±±±Ý±±Ǧ
Ǥ
ͶǤ͵Ǥሾ Àòሿ
ͶǤͶǤሾ Àòሿ
ͷǤ±±±À×  ×ÚÚ
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
×ǡÝÚ×±±À±±ǡ±À×Ǧ
Ú±Ý  ×òǡ±Ǧ
±ሺ±ሻÚÚÀ±ÚÚ±±±Ý
Ý±ǡ±±  ×
±±Ý
Ú±ÝǡͷǤʹǤÝ±Ý±±Ú±
òǤ
ǤʹǤ±±ò±À×  ×±ÀǦ
Ýï±Ý±ö±ሺͷǤͳǤሻ±± Ǧ
 ××ÝÀǡ
  ×Ú±Ý±Ý±±ǤÝǦ
±Ý±ǡ±±± ÝÀǤ
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7. A jelentkezők által megszerezhető felvételi pontszám volumene és
szerkezete
ǤͳǤ±À ±ͶͷͲ±ÝǤ
ǤʹǤ  ±  ±ǡ ±±±ǡ ±ǡ Ú  ͷͲ
±Ý×Ǥ
8. A felvételi pontok megszerzése
ͺǤͳǤ±À ±±Ý±ሺǤͳǤ
ሻ±
ͺǤͳǤͳǤAÝ
ͺǤͳǤͳǤͳǤͷͲÝÀǡ
×Ǥ
ͺǤͳǤͳǤʹǤͷͲÝÀǡ ǡǦ
×±±±±Ǥ
ͺǤͳǤͳǤ͵ǤͳͲͲÝÝ  ×Ǧ
Ýò×ǡ×Àǡ
  ×±±± ሺǡ±ǡÀሻǤ
ͺǤͳǤʹǤ× ±±Ý
ͺǤͳǤʹǤͳǤͳͷͲÝ× ±ǣ±±Ǧ
±Ý±× Ǧ
Ý±±×Ǥ
ͺǤͳǤʹǤʹǤͳͲͲÝ× ±ǡ±
Úǡö Ǧ
 ××Ǧ±ö±òǤ
ͺǤʹǤ±ÝሺǤʹሻ±
ͺǤʹǤʹǤ±±ÝÚ
ͺǤʹǤʹǤͳǤͶͲÚÚ ሺሻǦ
ò±±±òÚÀ±Ǥ
ͺǤʹǤ͵Ǥ Ýï±±ÝÚ
ͺǤʹǤ͵ǤͳǤ  ±± ሺ ±±ሻ  ±±± ͳ͵
ÚǤ
ͺǤʹǤ͵ǤʹǤÚ±±±±ÀǦ
ò±±ሺÝ±±ሻ±±±ͳ͵
ÚǤ
ͺǤʹǤ͵Ǥ͵ǤÚ±±±±ÀǦ
ò±±ሺ±±ሻ±±±
ʹ͵ÚǤ
ͺǤʹǤ͵Ǥ͵Ǥ ±ÚÚÝï±±×ÀǦ
×Ǥ
ͺǤʹǤ͵ǤͶǤ±±ሺ±±ሻ±ÀÝ±±ÝòǤ
ͺǤʹǤͶǤ ǦÝ±Ý
ͺǤʹǤͶǤͳǤሺሻÝïÀï±Úǣ
ʹ͵Ǥ
ሺሻÝïÀï±ͳ͵Ú
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Ǥ
ͺǤʹǤͶǤʹǤሺሻÚ±ïÀï±Úǣ
ͳ͵Ǥ
ͺǤʹǤͶǤ͵ǤͺǤʹǤͶǤͳȂʹǤ×Ý ÀÀ×
ÚǡÝÝ×Ǥ
ͺǤʹǤͶǤͷǤͺǤʹǤͶǤͳȂͶǤ±Àï±±
ÝǡÝ±± ȂȂ
ÀïǤ
ͺǤʹǤͷǤÚ±±
ͺǤʹǤͷǤͳǤÝሺሻǦ
±± ሺ ±±ሻ  ±± ሺÝ ±±ሻ
±±ǡÚ± ÀÚò Ȃ
ÝȂǤ
9. Az intézményi eljárási díj mértéke
±±À±±±  ×ͲͲͲሺǦ
ሻǤ



