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Alkalmazott közgazdaságtan

1. ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN
Társadalomtudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: alkalmazott közgazdaságtan 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA), 
 ● szakképzettség: közgazdász alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Applied Economics 

3. Képzési terület: gazdaságtudományok 

4. Képzési ág: közgazdasági 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 60 kredit; 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit; 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit; 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: kritériumkövetelmény kredit nélkül; 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit; 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -. 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvető mikro- és makrogazdasági, ágazati és 
funkcionális közgazdasági ismeretek birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző 
területein és szintjein közgazdasági elemző munkára, önálló munka végzésére a döntés-előkészítő, 
-elemző feladatok megoldásában, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a 
gazdaságtudományi képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon végzettek 
ismerik: 

 ● a gazdasági fogalmakat, összefüggéseket és elemzési módszereket, 
 ● a gazdálkodás különböző területeinek alapvető elveit és eszközeit, 
 ● a gazdasági kapcsolatok és intézmények rendszerét, működésük elveit és folyamatait, 
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Alkalmazott közgazdaságtan

 ● a gazdasági erőforrásokkal való gazdálkodás, valamint a gazdasági szervezés és irányí-
tás alapelveit és módszereit, 

 ● a nemzetközi gazdaság működésének törvényszerűségeit, benne kiemelten az EU 
működési rendszerét és politikáit. 

7.2. Az alapfokozat birtokában az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon végzettek 
alkalmasak: 

 ● a gazdasági problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészí-
tésére, a szükséges információk beszerzésére és elemzésére, 

 ● a megszerzett tudás alkalmazására, gazdasági folyamatok tervezésével és irányítá-
sával kapcsolatos feladatok megoldására, 

 ● elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, 
 ● önálló és csoportmunka végzésére. 

7.3. Az alapfokozat birtokában az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon végzettek 
rendelkeznek:

 ● önálló problémafelismerő és megoldó készséggel, 
 ● innovációs készséggel, 
 ● kritikai elemző és javaslattevő (kezdeményező) készséggel, 
 ● társadalmi kérdések iránti érzékenységgel, 
 ● szóbeli és írásbeli kommunikációs készséggel, 
 ● tolerancia és szinergia lehetősége felismerésének képességével. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: 
8.1. gazdaságtani és módszertani alapismeretek: 60-70 kredit 

 ● matematika, statisztika, informatika, közgazdaságtan (mikro- és makroökonómia, 
nemzetközi gazdaságtan), vállalat-gazdaságtan, pénzügy, számvitel; 

8.2. társadalomtudományi alapismeretek: 15-25 kredit 
 ● EU ismeretek, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, 

pszichológia, filozófia, szervezet- és vezetéselmélet; 
8.3. szakmai törzsanyag: 80-100 kredit 

 ● gazdaságelméleti, gazdaságstatisztikai, pénzügyi, elmélettörténeti, gazdaság model-
lezési, gazdaságpolitikai, ágazati és funkcionális gazdaságtani, közösségi gazdaság-
tani, világ- és Európa-gazdaságtani, környezet gazdaságtani, közpolitikai ismeretek, 
továbbá differenciált szakmai ismeretek. 

9. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú „C” típusú szaknyelvi vagy 
felsőfokú „C” típusú általános nyelvvizsga, illetőleg ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, 
illetve oklevél szükséges.



Eötvös Loránd
Tudományegyetem

5

Képzési Program II/B. – Alapképzési szakok
(Legkésőbb a 2016/2017-es tanévben megkezdett tanulmányokat végző hallgatók számára)

Andragógia

2. ANDRAGÓGIA
Pedagógiai és Pszichológiai Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: andragógus (megjelölve a szakirányt) 
 ● választható szakirányok: felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődész-

szervező, személyügyi szervező 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Andragogist, Specialization in Adult Education 

Management, Employment Councelling, Cultural Management, Human Management 

3. Képzési terület: bölcsészettudományi 

4. Képzési ág: pedagógia és pszichológia 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 18 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 70 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: – 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
Az alapszak célja olyan andragógusok képzése, akik a neveléstudományi, a pszichológiai, a jogi, a 
közgazdasági és a szociológiai tudásuk, valamint az állami, önkormányzati, a vállalkozói, a civil és a 
nonprofit szervezetekről és intézményekről, a munkaerőpiac és a munkavállalás kapcsolatáról szer-
zett ismereteik alapján – szakirányú felkészültségüknek megfelelően – képesek a közművelődés, 
a közgyűjtemény területén, településeken, intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a 
felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, 
tanácsadói munkakörök ellátására, és a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
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Andragógia

végzésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklu-
sában történő folytatásához. 

7.1. Az andragógusok – figyelemmel a választható szakirányokra is – az alapfokozat birtokában 
7.1.1. ismerik: 

 ● az andragógia területéhez és a választott szakirányhoz kapcsolódó ismeretrend-
szert, a személyiségfejlődés törvényszerűségeit, különös tekintettel a felnőttkorra; 

 ● az oktatási rendszer alapvető összefüggéseit, a felnőttek tanulásának, tanításá-
nak didaktikai elveit; 

 ● a vonatkozó ismeretszerzési módokat és az ismeretforrásokat, szakterületükön 
a problémák több szempontú megközelítésének, a megoldások értékelésének 
elveit és módszereit; 

 ● az állami, önkormányzati, vállalkozói, a civil és nonprofit szervezetek, intézmé-
nyek működésének elveit; 

 ● a szervezetek, intézmények működése, illetve képzések iránti szükségletek felmé-
résének és működésük értékelésének, elemzésének elemi módszereit; 

 ● a változó igényekhez igazodó tananyag-fejlesztés, tanulásszervezés, szemé-
lyiségfejlesztés, tanácsadás, csoportszervezés, továbbá a hatékony szervezet-
irányítás, a kommunikáció, a konfliktuskezelés elemi módszereit; 

 ● az idegen nyelven és az informatika eszközeivel történő hatékony kommuniká-
lás formáit, az információk, elemzések mások számára történő prezentálásának 
elveit, eljárását, eszközeit; 

7.1.2. alkalmasak: 
 ● a gazdasági-társadalmi folyamatok és a kultúra jelenségvilága közötti össze-

függések differenciált és rendszerszemléletű értelmezésére; 
 ● megfelelő technikák birtokában információk összegyűjtésére és kritikus elem-

zésére; 
 ● a közművelődés, közgyűjtemény területén, településeken, intézményekben, civil 

szervezetekben, a felnőttképzés különböző színterein tervezői, szervezői, irányí-
tói feladatok, ezekhez kapcsolódó munkakörök ellátására; 

 ● az emberi viselkedés differenciált észlelésére és befolyásolására; 
 ● a felnőtt ember megújulási, fejlődési törekvéseit – figyelembe véve a személyes 

életutat és az elért életminőséget – segítésére és megvalósításuk támogatására; 
 ● a felnőttképzés különböző területein a képzési irányok és célok meghatározására, 

felnőttképzési programok összeállítására, megszervezésére; 
 ● a megismerési alapfolyamatok önreflektív elemzésére és fejlesztésére. 

7.1.3. rendelkeznek: 
 ● személyes és szociális kompetenciákkal: a másokhoz való alkalmazkodás és a 

másokkal való együttműködés képességével; 
 ● emberek és csoportok valamely cél érdekében történő befolyásolásának és 

mozgósításának képességével; 
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Andragógia

 ● emberi kapcsolataikban humánus és etikus viszonyulással; 
 ● ismereteik alkalmazása során empátiával, toleranciával, rugalmassággal, krea-

tivitással; 
 ● egyéni munkájukban reális önismerettel, önértékeléssel, sikerorientáltsággal; 
 ● a minőség iránti elkötelezettséggel. 

7.2. Az andragógusok a felnőttképzési szervező szakirányon 
7.2.1. ismerik 

 ● a hazai és nemzetközi felnőttoktatás történetét, a felnőttoktatás hazai és nemzet-
közi változásainak tendenciáit; 

 ● a felnőttoktatás jogi szabályozását, valamint a felnőttoktatási programok akkre-
ditációját; 

 ● a felnőttoktatás formális, nem formális és informális kereteit, jellemző sajátos-
ságait, a felnőttoktatási piac tendenciáit; 

 ● a felnőttoktatás területi, életkori, nemek szerinti és a szociokulturális háttér szerint 
eltérő sajátosságait; 

 ● az oktatás, a tanulás és a tanulásirányítás alapvető összefüggéseit, a tanulással 
kapcsolatos elméleteket; 

 ● a felnőttek tanulási igényei feltárásának és motiválásának módszereit; 
 ● a felnőttoktatási programok eredményességének értékelési eljárásait; 

7.2.2. alkalmasak: 
 ● felnőttképzési szervező képzettséget igénylő munkakörök betöltésére; tanács-

adói, mentori szerepek ellátására; 
 ● a hazai felnőttképzési folyamatok, valamint a felnőttoktatási rendszerek össze-

hasonlító elemzésére és értékelésére; 
 ● intézmények és települések felnőttoktatási igényeinek feltárására, illetve a rejtett 

igények artikulálására; 
 ● felnőttoktatási programok tervezésére, azok akkreditációra történő előkészítésére, 

szervezésére, lebonyolítására és az eredmények értékelésére; a kész felnőttok-
tatási programok marketingjének irányítására. 

7.3. Az andragógusok a munkavállalási tanácsadó szakirányon 
7.3.1. ismerik: 

 ● a gazdálkodás makro- és mikrokörnyezetére ható leglényegesebb közgazdasági 
tényezőket; 

 ● az alapvető gazdálkodási struktúrákat; 
 ● a hazai és az Európai Unió munkaerő-piacának főbb jellemzőit, alapvető struk-

túráit és változási tendenciáit; 
 ● a munkavállalás elméleti és gyakorlati kérdéseit, a tanácsadással kapcsolatos 

jogszabályokat; 
 ● a pályaorientáció és a pályaválasztás interdiszciplináris összefüggéseit, elméleti 

és gyakorlati alapjait; 



Eötvös Loránd
Tudományegyetem

8

Képzési Program II/B. – Alapképzési szakok
(Legkésőbb a 2016/2017-es tanévben megkezdett tanulmányokat végző hallgatók számára)

Andragógia

 ● a tanácsadás elméleti és módszertani alapjait, a tanácsadás intézményes rend-
szerét, helyszíneit és fórumait; 

 ● a tanácsadás egyéni és csoportos formáit, telekommunikációs eszköztárát; 
7.3.2. alkalmasak: 

 ● munkavállalási tanácsadó képzettséget igénylő munkakörök betöltésére; 
 ● a tanácsadásra jelentkezők öndefiníciójának kialakításában segítséget nyújtani, 

a munkavállalási lehetőségekről tájékoztatni; 
 ● az individuális igények támogatására, egyéni és csoportos formában történő 

fejlesztő tevékenységek vezetésére, komplex munkaerő-piaci programok szer-
vezésére. 

7.4. Az andragógusok a művelődésszervező szakirányon 
7.4.1. ismerik: 

 ● a kultúra mikro- és mezotereit, illetve azok közösségi használatát; 
 ● a kultúra intézményrendszerének főbb történeti és funkcionális változásait; 
 ● a kulturális szervezetek rendszerét, működési mechanizmusát, a szervezet rend-

szerkörnyezettel való összefüggéseit, illetve a szervezeti kommunikáció szabá-
lyait; 

 ● a magyar és az egyetemes művészet, illetve az esztétikai és művészeti értékköz-
vetítés történetének alapvonalait; 

 ● a művelődési szervezetekkel kapcsolatos gazdaságtan és a kulturális marketing 
alapvető kérdéseit; 

 ● alapvonalaiban a közösségszervezés és -fejlesztés történetét és módszertanát; 
 ● a kulturális intézményrendszer szerkezetének és funkcióinak szinkronszemlé-

letű vizsgálatának elveit, módszereit, a működés jogi és szervezeti aspektusait; 
7.4.2. alkalmasak: 

 ● művelődésszervező képzettséget igénylő munkakörök betöltésére; 
 ● település- és kistérségi szintű közösségfejlesztő projektek tervezésére, megszer-

vezésére és lebonyolítására; 
 ● kulturális fejlesztési célok elemzésére és a feltételéhez igazodó tervek készítésére; 
 ● a kulturális szervezetek funkcióit a lokális és magasabb térszerkezetben megje-

lenő közösségi szükségletekhez alakítani; 
 ● segíteni a kulturális, művészi és tudományos értékek közvetítésének hatásme-

chanizmusait, szervezeti formáit. 
7.5. Az andragógusok a személyügyi szervező szakirányon 

7.5.1. ismerik: 
 ● a gazdálkodás makro- és mikro-környezetére ható alapvető közgazdasági ténye-

zőket; 
 ● az alapvető gazdálkodási struktúrákat; 
 ● a hazai és a globális gazdaság alakulásának főbb tendenciáit; 



Eötvös Loránd
Tudományegyetem

9

Képzési Program II/B. – Alapképzési szakok
(Legkésőbb a 2016/2017-es tanévben megkezdett tanulmányokat végző hallgatók számára)

Andragógia

 ● az emberi erőforrás-gazdálkodás és erőforrás-fejlesztés legátfogóbb elméleti 
és módszertani kérdéseit; 

 ● a személyügyi feladatok jogszabályi környezetét; 
 ● a képzési és továbbképzési igények feltérképezésének és meghatározásának 

módszereit; 
 ● a munkavállalók munkavállalással, teljesítményértékeléssel, innovációval és 

továbbképzéssel kapcsolatos attitűdjeinek befolyásolására szolgáló elemi 
módszereket; 

 ● a képzések tervezésével, szervezésével, lebonyolításával és értékelésével kapcso-
latos eljárásokat; 

 ● a különböző szervezetek személyügyi feladatainak elméleti és gyakorlati kérdé-
seit; 

7.5.2. alkalmasak: 
 ● személyügyi szervező képzettséget igénylő munkakörök betöltésére; 
 ● a személyügyi feladatok – toborzás, kiválasztás, képzés, ösztönzés, teljesítmé-

nyértékelés, munkaerő-tervezés – önálló lebonyolítására és értékelésére; 
 ● képzések és továbbképzések közvetlen tervezésére, szervezésére, lebonyolítá-

sára, értékelésére és korrekciójára; 
 ● szervezeti egységek közvetlen irányítására. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó ismeretek: 55-65 kredit 

a) filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, 
könyvtárhasználati ismeretek; 

b) pedagógiai-pszichológiai alapozás: 
 ● pedagógiai modul (pedagógiai propedeutika, neveléstörténet, neveléstan, didak-

tika, nevelés- és művelődésfilozófia); 
 ● pszichológiai modul (bevezetés a pszichológiába, fejlődéspszichológia, szociálp-

szichológia, a tanulás és a gondolkodás anatómiai, élettani és fejlődésbiológiai 
alapjai, a nevelés pszichológiai alapjai); 

 ● társadalomismereti modul (közgazdasági és jogi ismeretek, a társadalomtudo-
mányi kutatások módszertana, vezetéselmélet); 

 ● Európa-tanulmányok modul (az EU integrációs és oktatáspolitikája, nemzetközi 
szervezetek, struktúrák, döntési folyamatok). 

8.2. szakmai törzsanyag: 105-115 kredit, ebből 
a) általános szakterületi ismeretek: 55-65 kredit 

 ● az andragógia alapjai (az andragógia tudományelméleti és tudományfilozófiai 
alapjai, andragógiaelmélet); 
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Andragógia

 ● andragógia-történet és komparatív andragógia (az andragógia története, felnőtt-
képzési forrás- és dokumentumelemzés, komparatív andragógia); művelődés-
történet (egyetemes és magyar művelődéstörténet); 

 ● a felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés elmélete (emberi erőforrás-
elméletek, a felnőttképzés gazdasági és jogi környezete, marketing és minőség-
biztosítási alapismeretek); 

 ● felnőttoktatási rendszerek, munkaerő-piaci képzések, minőségirányítás (formális, 
nem formális és informális képzési rendszerek tervezése, szervezése, irányítása 
és minőségbiztosítása); 

 ● szakmai gyakorlat; 
b) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit 

ba) felnőttképzési szervező szakirányon: 
 ● oktatásmarketing - piackutatás; a felnőttképzések tervezése; a felnőttkép-

zés jogi szabályozása; a felnőttképzés módszertana és eszközrendszere; 
bb) munkavállalási tanácsadó szakirányon: 

 ● munkaerő-piaci ismeretek; pályaismeret; a tanácsadás elmélete és módszer-
tana; szakpszichológiai intézményi gyakorlat; 

bc) művelődésszervező szakirányon: 
 ● a kultúraközvetítés elméleti és történeti aspektusai, kultúraközvetítő intéz-

ményrendszerek/médiaismeret, tér-társadalom-kultúra /művelődésszo-
ciológia ismeretek; kulturális/művészeti menedzsment, szociokulturális 
animáció; kulturális vállalkozások, marketing, PR, művelődés-gazdaságtan; 
nonprofit szektor és menedzsmentje; szakmai gyakorlat; 

bd) személyügyi szervező szakirányon: 
 ● munka-, vezetés- és szervezet-pszichológia; munka- és társadalombizto-

sítási jog; munkaerőgazdálkodás-foglalkoztatáspolitika; humánerőforrás-
fejlesztés, személyügyi menedzsment; személyügyi-munkaügyi technikák; 
szakmai gyakorlat. 

9. Szakmai gyakorlat: 
A szakmai gyakorlat a felnőttképzést folytató intézményekben teljesített külső gyakorlatot, továbbá 
a választott szakiránynak megfelelő gyakorlatot foglalja magában, amelyeknek együttes kreditér-
téke legalább 15 kredit. 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú 
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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Anglisztika

3. ANGLISZTIKA
Bölcsészettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: anglisztika 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA), 
 ● szakképzettség: anglisztika alapszakos bölcsész (megjelölve a szakirányt) 
 ● választható szakirányok: angol, amerikanisztika 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:Philologist in English Studies 

3. Képzési terület: bölcsészettudományi 

4. Képzési ág: modern filológia 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték: 10 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 44 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az anglisztika területén, valamint általános társa-
dalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek 
birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti műve-
lésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban 
történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában az anglisztika alapképzési szakon végzettek képesek: 
 ● az angol nyelv és az angol nyelvű országok és népek kultúrájának átfogó ismeretére; 
 ● az angol nyelv írásban és szóban történő használatára a felsőfokú „C” típusú nyelv-

vizsgának megfelelő szinten; 
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Anglisztika

 ● az anglisztikai tanulmányokra érvényes ismeretszerzés általános módjainak és alap-
vető kutatási technikáinak alkalmazására; 

 ● általános szövegek alapszintű fordítására; 
 ● Magyarország és az adott célnyelvi országok társadalmi, gazdasági, környezeti prob-

lémáinak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és alkalmazására hivatásuk 
gyakorlása során; 

7.2. alkalmasak: 
 ● megszerzett tudásuk alkotó szellemű alkalmazására a kulturális kapcsolatok ápolása 

terén nyelvi közvetítői szerep betöltésére; 
 ● az önkormányzati és kulturális életben szervezői feladatok ellátására, különösen az 

angolszász kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben; 
 ● tömegkommunikációs szerveknél nyelvi szervezői feladatok ellátására; 
 ● az idegenforgalomban nyelvi közvetítői szerep betöltésére. 

7.3. rendelkeznek:
 ● az angol nyelv és kultúra iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel, 
 ● a megszerzett tudás kreatív felhasználásának képességével, 
 ● jó együttműködő és kommunikációs készséggel és felelősségtudattal. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: 
8.1. alapozó ismeretek: 10–12 kredit 

 ● filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, 
alapozó elméleti tárgyak; 

8.2. szakmai törzsanyag: 150-170 kredit, ebből 
a) szakmai alapozó modul: 30-40 kredit 

 ● bevezetés az anglisztikai nyelvi tanulmányokba: nyelvfejlesztés (beszéd, hallás 
utáni értés, szövegértés, fordítás, fogalmazás, esszéírás; nyelvészeti, irodalmi, 
kulturális, történelmi és országismereti alapok; 

b) választott nyelv speciális ismeretei: 70-80 kredit 
 ● grammatikai, nyelvelméleti, nyelvtörténeti, alkalmazott nyelvészeti ismeretek; 

angol nyelvű irodalmak; angol nyelvű népek történelme; 
c) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit 

 ● az alapszak másik szakiránya vagy az alapszak adott szakirányának további 
szakterületi ismeretei, 

 ● a második szak szakterületi ismeretei. 
8.3. A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére 

biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai, pszichológiai modult, amely-
nek kreditértéke 10 kredit. 

9. Szakmai gyakorlat: - 
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Anglisztika

10. Nyelvi követelmények: 
A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja. 
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Biológia

4. BIOLÓGIA
Természettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: biológia 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 
 ● szakképzettség: biológus 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Biologist 

3. Képzési terület: természettudomány 

4. Képzési ág: élő természettudomány 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: – 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditpontok: 50 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 54 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: – 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, kémiai, fizikai 
és informatikai alapismereteik birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek az 
elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik tudományterületükön a legfontosabb 
kutatási módszereket. Gyakorlati és laboratóriumi ismereteik alapján alkalmasak biológiai felada-
tok megtervezésére, megoldására és értékelésére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel 
rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a biológusok képesek: 
 ● a biológia legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, az alapelvek gyakorlati alkal-

mazására; 
 ● a kutatás legalapvetőbb módszereinek az alkalmazására; 
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Biológia

 ● laboratóriumi és terepi feladatok megoldására, laboratóriumi technikák, műszerek 
használatára, számítógépes adatfeldolgozás alkalmazására; 

 ● a kutatói modult elvégzők önálló biológiai tudományos probléma felvetésére, egysze-
rűbb kísérleti megoldások tervezésére, kivitelezésére és értékelésére. 

7.2. Az alapfokozat birtokában a biológusok alkalmasak: 
 ● laboratóriumi és terepi műveletek elvégzésére; 
 ● kísérletek tervezésére, kivitelezésére és alkalmazására. 

7.3. Az alapszakon végzettek rendelkeznek:
 ● együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, 
 ● kommunikációs készséggel, 
 ● idegen nyelvtudással, 
 ● minőség iránti igénnyel, 
 ● felelősségtudattal. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. általános társadalom- és természettudományi alapismeretek: 20-40 kredit 

 ● matematika, informatika, kémia, fizika, földtudomány, biológia; 
8.2. szakmai alapozó ismeretek: 28-46 kredit 

 ● biokémia, sejtbiológia, növényszervezettan, növényrendszertan, állatszervezettan, 
állatrendszertan; 

8.3. szakmai törzsanyag: 30-60 kredit 
 ● összehasonlító élettan, növényélettan, humánbiológia, genetika, mikrobiológia, mole-

kuláris biológia és biotechnológia, ökológia és biogeográfia, evolúcióbiológia, etológia, 
természet- és környezetvédelem, differenciált szakmai ismeretek; 

8.4. differenciált szakmai ismeretek: 50-60 kredit 
a) sejt- és molekuláris biológus és szupraindividuális biológus szakirányokhoz tartozó 

speciális ismeretkörök; 
b) tanári szakirány: a második szak szakterületi ismeretei, továbbá pedagógia, pszicho-

lógia. 

9. Szakmai gyakorlat: 
A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások 
megismerését szolgálja. A külső szakmai helyen végzett összefüggő szakmai gyakorlat időtar-
tama legalább 6 hét. 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy 
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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Csecsemő- és kisgyermeknevelő

5. CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ
Tanító- és Óvóképző Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:
 
1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő 
 
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: csecsemő- és kisgyermeknevelő 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Infant and Early Childhood Educator. 

 
3. Képzési terület: pedagógusképzés. 
 
4. Képzési ág: óvodapedagógus, tanító. 
 
5. A képzési idő félévekben: 6 félév. 
 
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit. 

6.1. A képzési ág közös képzési szakaszához rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit, 
6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit, 
6.3. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit, 
6.4. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 80 kredit 

 
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik megfelelő fejlesztési és nevelési módsze-
reket alkalmaznak az újszülöttkortól a 3 (legfeljebb 5) éves korig terjedő életszakaszban ellátásra 
szoruló csecsemők és kisgyermekek gondozása és fejlesztése érdekében. Megszerzett komplex 
gondozási, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismereteik birtokában segítik a célzott korosz-
tály egészséges testi, érzelmi, kapcsolati és beszédkészségének, illetve értelmi képességeinek a 
fejlődését, szocializációját, valamint támogatják a kisgyermekes családok nevelési tevékenységét. 
Alkalmasak gondozói, nevelői, közvetítői, képviselői és tanácsadói feladatok elvégzésére. A végzet-
tek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folyta-
tásához. 

7.1. Közös kompetenciák az óvodapedagógus, tanító képzési ágban 
7.1.1. A hallgatók ismerik: 

 ● az egyetemes és a magyar nevelés és iskoláztatás történetének jellemzőit; 
 ● a kisgyermekek és a 6-12 évesek fejlődésének pszichológiai sajátosságait; 
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 ● Magyarország legújabb kori történetének és társadalmának kérdésköreit; 
 ● az információs és kommunikációs technika használatához szükséges eljáráso-

kat, tudnivalókat. 
7.2. Az alapfokozat birtokában a csecsemő- és kisgyermeknevelők a képzés során az ismere-

teket illetően bizonyították, hogy 
7.2.1. ismerik: 

 ● a csecsemő- és kisgyermekkor jellemzőit, a testi és pszichés események érési, 
fejlődési jellegzetességeit és a fejlesztés lehetőségeit, 

 ● a korosztály igényeit, szükségleteit, és az azokra adandó, szakmailag megfelelő, 
az egészséges testi és szellemi fejlődést, az önállóság kialakulását befolyásoló 
válaszokat, tényezőket, 

 ● az adott korosztály nevelési, gondozási, ápolási, táplálási feladatait és az egész-
séges fejlődéshez szükséges higiénés, életmódbeli, kulturális, kommunikációs 
szokások kialakításának módszertani lehetőségeit, 

 ● a művészeti nevelés (gyermekirodalom, ének-zene, vizuális kultúra), a gyermek-
folklór és a játék személyiségfejlesztő hatását és ezeknek a nevelési-fejlesztési 
célok elérését szolgáló formáit, módszereit, 

 ● a csecsemő- és kisgyermeknevelői tevékenység jogi és közigazgatási kereteit, a 
szakmai adminisztrációs teendőket, 

 ● a három év alatti korosztály családon kívüli ellátási formáinak specifikumait, a 
családi nevelési hatások és a korai személyes kötődés jelentőségét, 

 ● a szakma etikai szabályait, 
 ● a szociális ellátórendszer működését és a szociális professzió alapjait, 
 ● az elektronikus információs rendszereket, 

7.2.2. ismeretek alkalmazását illetően alkalmasak: 
 ● holisztikus szemléletük birtokában a rájuk bízott gyermekek fejlesztési, nevelési, 

gondozási (szükség esetén ápolási) feladatainak ellátására, 
 ● a korai nevelés pedagógiai módszereinek alkalmazására, 
 ● a normál fejlődésmenet törvényszerűségeinek felismerésére, az esetleges eltéré-

sek családi kontextusban történő értelmezésére és adekvát fejlesztési, nevelési, 
tanácsadási módszerek meghatározására, 

 ● jó kapcsolat kialakítására és együttműködésre a kisgyermekkel, illetve a gyer-
mekeket nevelő családokkal, 

 ● a csecsemő és kisgyermek gondozása-nevelése során a napközbeni ellátást 
segítő más szakemberekkel való együttműködésre, 

 ● az intézményi adminisztrációs és dokumentációs munka elvégzésére, 
 ● szakterületükön vezetői feladatok ellátására, 
 ● szolgáltatások szervezésére a kisgyermekeket nevelő családok, valamint a gyer-

mekgondozáson levő anyák számára, 
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 ● gyermekintézményben a gyermekek állapotának, szükségleteinek megfelelő 
körülmények és feladatok meghatározására, illetve a csecsemő- és kisgyermek 
korosztály nevelési, fejlesztési feladatainak ellátására, 

 ● az egyéni ellátást biztosító rugalmas, folyamatos napirend megszervezésére, 
biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreáció feltételeit, 

 ● az ellátásba kerülő gyermek számára a szülővel történő fokozatos beszoktatás 
folyamatának megszervezésére és ezek feltételeinek megteremtésére, 

 ● a család támogatására a gyermek nevelésében, tanácsadói feladatok ellátására 
a kisgyermekes szülők körében egyéni és csoportos tanácsadás, foglalkozás-
vezetés formájában, 

 ● a csecsemők és kisgyermekek ellátásához kapcsolódó dokumentáció vezetésére, 
 ● a jogszabályoknak és a szakmai etikai normáknak megfelelően a családokkal és 

a gyermekkel kapcsolatos személyes adatok és információk kezelésére, 
 ● a gyermeki fejlődéshez szükséges környezet, berendezési tárgyak, eszközök, eljá-

rások, illetve digitális adathordozók, elektronikus információs rendszerek célnak 
megfelelő kiválasztására és alkalmazására, 

 ● szóban vagy írásban a hatékony kommunikációra, legalább egy idegen nyelv 
ismeretében az adott nyelvű szakirodalomban való tájékozódásra, 

7.2.3. a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek: 
 ● megfelelő szakmai identitással, a személyes kompetenciák és kompetenciaha-

tárok felismerése, tudatos kezelése, önreflexió képességével 
 ● megfelelő szociális és kommunikációs képességekkel, 
 ● empátiával, 
 ● egyéni döntéshozatali készséggel, 
 ● személyes felelősségvállalással, 
 ● alkalmazkodó képességgel, 
 ● csoportmunkában való munkavégzés képességével, 
 ● szakmaközi együttműködési képességgel, 
 ● a szakma etikai szabályainak betartása iránti elkötelezettséggel. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: 
8.1. alapozó ismeretek: 20-35 kredit 

 ● társadalomismereti, egészségtudományi, pszichológiai, pedagógiai, jogi és igazga-
tási, valamint informatikai alapismeretek; a szakmai nevelői képességeket fejlesztő 
alapismeretek; 

8.2. szakmai törzsanyag: 120-140 kredit 
a) általános szakterületi ismeretek: 70-80 kredit 

 ● a 0-5 éves korosztályra és a családokra vonatkozó pedagógiai, pszichológiai, 
életvezetési elméleti ismeretek, gyakorlati munkaformák és módszerek. A főbb 
fejlesztési területek és módszerek (beszéd- és játéktevékenység, ének-zene, 
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mozgásos és alkotótevékenységek, mese, vers, bábozás) ezek fejlesztési, és 
pedagógiai diagnosztikai lehetőségei, 

 ● a kommunikáció elméleti és gyakorlati kérdései, a segítő beszélgetés, szakmai 
kapcsolattartás, 

 ● a családra, a családi szerepekre és a családdal való kapcsolattartásra vonatkozó 
ismeretek, 

 ● társadalmi, szociálpolitikai, gyermekvédelmi alapismeretek, 
 ● gondozási és egészségügyi ismeretek: gyermekgyógyászat, alkalmazott gyógy-

szertan, ápolás- és táplálkozástan, alvás, pihenés, higiéné; 
b) differenciált szakmai ismeretek: 20-30 kredit 

 ● a korai fejlesztés módszerei; a spontán érés támogatása, 
 ● környezeti hátrányok kiegyenlítése, multikulturális nevelés, szegregáció és integ-

ráció, 
 ● sajátos nevelési igényű gyermekek körében a gyógypedagógus által irányított 

speciális korai fejlesztés intézményes segítése, 
 ● a 0-3 éves korú gyermekeket nevelő családok és gyermeket várók felkészítése 

a kisgyermeknevelés rendszerszemléletű kezelésére. Az egyéni és csoportos 
tanácsadás módszereinek gyakorlása, szülőcsoportok foglalkozásainak a veze-
tése; 

c) szakmai gyakorlat: 30 kredit 
 ● a szakmai gyakorlat magában foglalja: a képző intézményben végzett csopor-

tos gyakorlati foglalkozásokat; a képző intézmény által hallgatói csoportoknak 
szervezett külső intézménylátogatásokat, a monitorozásokat; hospitálást egy 
vagy több intézményben, a külső intézményben végzett egyéni tevékenységeket, 
a csecsemő- és kisgyermekellátás alapvető feladatainak begyakorlására, egy 
választott speciális területhez (pl. korai fejlesztéshez, egyéni és szülőcsopor-
tos tanácsadáshoz) kapcsolódó speciális ismeretek terepgyakorlata, az egyéni 
összefüggő külső terepgyakorlatot. 

 ● A gyakorlat szintjei: 
 ○ szakmai képességfejlesztés, 
 ○ tájékozódás az ellátó intézmények megismerésére, 
 ○ az ellátandó tevékenységek megismerése, laborgyakorlatok, előkészítő kise-

gítő feladatok ellátása, 
 ○ önálló tevékenységek végzése terepen. 

 
9. Nyelvi követelmények: 
Az oklevél megszerzéséhez legalább egy államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelv-
vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 
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6. ÉNEK-ZENE
Bölcsészettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: ének-zene 
 
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: ének-zene alapszakos szakember 
 ● választható szakirányok: karvezetés, népzene, egyházzene 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Music 

 
3. Képzési terület: művészetközvetítés 
 
4. Képzési ág: zenekultúra 
 
5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A szakirányokhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 50 kredit 
6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit 
6.3. A szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelhető kreditérték: 5 kredit 
6.4. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 65 kredit. 

 
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik zeneelméleti, zeneirodalmi ismereteik, a kulturális/
művészeti intézményrendszerről szerzett tudásuk birtokában, kiművelt zenei technikával, jó ízléssel 
és alkotó döntési készséggel képesek szolgálatuk ellátására az európai térség zenei és más kultu-
rális/művészeti intézményeiben. A képzés során kellő jártasságra tesznek szert a magyar zenei 
élet és az európai országok zenei életének megismeréséhez. Felkészültségük alapján alkalmasak 
tanulmányaik mesterképzés keretében történő folytatására. 

7.1. Az alapképzési szakon szerezhető ismeretek: 
 ● általános és a szakiránynak megfelelő speciális zenetörténeti, zeneelméleti és zene-

irodalmi ismeretanyag elméleti és gyakorlati ismeretei, 
 ● a zeneművészet és zenei információs rendszer intézményeinek ismerete, 
 ● a zeneművészet és zenekultúra területéhez tartozó ismeretrendszerekben való jártas-

ság; 
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7.2. az alapképzési szakon végzettek alkalmasak: 
 ● zenei szervezési, szerkesztési feladatokat megoldani, 
 ● zenei együtteseket, művelődési intézményeket a szakirányuknak megfelelő szolgálat-

tal alkotó módon segíteni és alsóbb fokon irányítani, 
 ● csoportos zenei teljesítmények létrehozásában részt venni; 
 ● magas fokú motivációval, minőségi igénnyel és személyes hatással dolgozni az ének- 

illetve zenekultúrával összefüggő intézményekben és munkakörökben feladatot ellátni, 
 ● a hangversenyélet szervezési kérdéseiben szakreferensként, tanácsadóként és szer-

vezőként működni, 
 ● a zeneismeretüket és zeneszeretetüket hangszeren, énekkel, szóban és írásban terjesz-

teni; 
7.3. a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

 ● megalapozott és kifejlesztett zenei hallás és zenei formálókészség, 
 ● kiművelt ízlés, 
 ● saját tevékenység reális megítélésének képessége, 
 ● az értékek feltárására és megtartására törekvő céltudatos magatartás, 
 ● minőség- és felelősségtudat, 
 ● jó együttműködő és kommunikációs képességek, 
 ● jó szervezőkészség. 

 
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: 

8.1. alapozó ismeretek: 25-35 kredit 
 ● filozófiatörténet, zenetörténet alapjai, zeneelmélet alapjai, kóruséneklés alapjai, alapozó 

szolfézs, zongora és a partitúraolvasás alapjai, vezénylési gyakorlat alapjai, hangkép-
zés; 

8.2. szakmai törzsanyag: 115-155 kredit 
a) általános szakterületi ismeretek: 70-100 kredit 

 ● zenetörténeti és zeneelemzési ismeretek (zenetörténet-zenekultúra, általános 
zeneelmélet és hangszerismeret), zenei-kulturális ismeretek (népzene-népha-
gyomány, zenei nevelési tanulmány és rendezvényszervezés, műismeret);

 ● zenei készségfejlesztési gyakorlat (szolfézs–zeneelmélet, partitúraolvasás, zenei 
informatikai ismeretek,), zenei interpretációs gyakorlat (karének és előadói gyakor-
lat, vezénylési gyakorlat és kargyakorlat, zongora-hangszerjáték, magánének). 

8.3. differenciált szakterületi ismeretek: 45-55 kredit 
a) karvezetés szakirány: 

 ● műelemzés, zeneelmélet, szolfézs, karvezetés, kórusirodalom, beszédgyakorlat, 
zongorakíséret, transzponálás-partitúraolvasás; 

b) népzene szakirány: 
 ● népi hangszer, népzeneelmélet, néprajz, népi kamarazene, népdalkör-vezetés, 

táncház, harmonizálási gyakorlat, néptáncelmélet, néptánc; 



Eötvös Loránd
Tudományegyetem

22

Képzési Program II/B. – Alapképzési szakok
(Legkésőbb a 2016/2017-es tanévben megkezdett tanulmányokat végző hallgatók számára)

Ének-zene

c) egyházzene szakirány: 
 ● gregorián, liturgia-elmélet, orgona, kórusvezetés, egyházzene gyakorlat, egyház-

zene történet, népének-korál, latin; 
d) a második szak szakterületi ismeretei; 
e) egyéb differenciált szakmai ismeretek; 

8.4. egyéb, szabadon választható szakterületi ismeretek: 10-15 kredit. 
8.5. A tanári mesterképzési szak választása esetén biztosítani kell a tanári felkészítéshez szük-

séges pedagógiai és pszichológiai modult, amelynek kreditértéke legalább 10 kredit. 
 
9. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú 
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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7. FIZIKA
Természettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: fizika 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc), 
 ● szakképzettség: fizikus 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Physicist 

3. Képzési terület: természettudományi 

4. Képzési ág: élettelen természettudomány 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - ; 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit; 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit; 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit; 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit; 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja fizikusok képzése, akik megszerzett ismeretek birtokában képesek tanulmányaikat a 
képzés második ciklusában folytatni, ill. egyénileg és szervezett formában további tanulmányokat 
végezni. Általános műveltségük, korszerű természettudományos szemléletmódjuk képessé teszi 
őket arra, hogy a műszaki és gazdasági életben, valamint az államigazgatásban irányító, szervező 
részfeladatokat lássanak el. 

7.1. Alapfokozat birtokában a fizikus – a várható szakirányokat is figyelembe véve – ismeri: 
 ● a fizika alapvető jelenségeit és az értelmezésükhöz szükséges alaptörvényeket; 
 ● a megszerzett ismeretek birtokában képes további tanulásra, szakmai ismereteinek 

bővítésére. 
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7.2. alkalmas: 
 ● a fizika, ill. szakirányú ismeretek alkalmazására az ipari, gazdasági, oktatási és állam-

igazgatási területen felmerülő kérdésekben; 
 ● fizikai mérések elvégzésére, gyakorlati problémák megoldására más szakemberekkel 

együttműködve; 
 ● fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére; 
 ● a mindennapi életben felmerülő természettudományosan értékelhető problémák nem 

szakemberek számára történő megfogalmazására; 
 ● a természettudománnyal és a tudományszervezéssel kapcsolatos kérdések kommu-

nikálására. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó ismeretek: 20-30 kredit 

 ● matematika; informatika és elektronika; természettudományos és közismereti alap-
ismeretek, általános gazdasági és menedzsment, minőségügyi és környezetügyi, EU 
ismeretek; 

8.2. szakmai törzsanyag: 40-70 kredit 
 ● mechanika; hullámok és optika; termodinamika és statisztikus fizika alapjai; elektro-

mágnesség, relativitáselmélet alapjai; atomfizikai és kvantumfizikai alapjai; kondenzált 
anyagok fizikája; mag és részecskefizika; fizikai laboratóriumok; 

8.3. differenciált szakmai ismeretek: 50-110 kredit 
a) fizikus szakirány: 

 ● elméleti fizika; felsőbb matematika; informatika és elektronika; fizikai laborató-
riumok; természettudományos alapismeretek; speciális fizikai ismeretek; 

b) környezetfizika, biofizika, alkalmazott fizika szakirányok: 
 ● elméleti fizika; programozási ismeretek; felsőbb matematika; természettudomá-

nyos alapismeretek, illetve szakirányú ismeretek; 
c) tanári szakirány: 

 ● második szak szakterületi ismeretei, elméleti fizika, egyéb természettudományos 
alapismeretek, speciális fizikai ismeretek, pedagógia pszichológia ismeretek. 

9. Szakmai gyakorlat: 
A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások megis-
merését szolgálják. A külső szakmai helyen végzett összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 
legalább 6 hét. 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy 
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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Földrajz

8. FÖLDRAJZ
Természettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: földrajz 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 
 ● szakképzettség: geográfus 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Geographer 

3. Képzési terület: természettudomány 

4. Képzési ág: föld- és földrajztudományi 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: – 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 36 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: – 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan geográfusok képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmód-
juk, valamint idegen nyelvtudásuk birtokában képesek a szakterületükön önálló ismeretszerzésre. 
Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges 
elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről, a természeti és 
társadalmi-gazdasági környezetről. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a 
képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a geográfusok képesek: 
 ● a földrajzi szakirodalom feldolgozására, kritikai értékelésére; 
 ● a Földön lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok sajátosságainak és kölcsön-

hatásainak felismerésére; 



Eötvös Loránd
Tudományegyetem

26

Képzési Program II/B. – Alapképzési szakok
(Legkésőbb a 2016/2017-es tanévben megkezdett tanulmányokat végző hallgatók számára)

Földrajz

 ● a természet- és társadalom-földrajzi rendszer fő elemeinek ismeretében értelmezni 
azok törvényszerűségeit, szerkezetüket, kölcsönhatásaikat és változásaikat; 

 ● a földrajzi környezet komplex felmérésére, a természeti, társadalmi, gazdasági, környe-
zeti folyamatok tematikus térképezésére; 

 ● földrajzi, térbeli adatok elemzésére, modellezésére, az eredmények értékelésére, megje-
lenítésére, térképezésére; 

 ● a természeti és társadalmi környezetben lejátszódó folyamatok térbeli rendjének 
meghatározására. 

7.2. alkalmasak: 
 ● földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására; 
 ● környezeti, tájminősítési, település- és térelemzési szakmai kérdések megoldására, 

szakmai döntések hátterének kidolgozására; 
 ● a laboratóriumi, terepi adatfelvételek, a társadalom-földrajzi adatok adatbázisba rende-

zésére, kezelésére és geotudományi eszközökkel történő elemzésére; 
 ● szakterületükön döntések előkészítéséhez szükséges szakmai elemzések készítésére. 

7.3. A szakon végzettek rendelkeznek::
 ● együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, 
 ● kommunikációs készséggel, 
 ● idegen nyelvtudással, 
 ● minőség iránti igénnyel, 
 ● felelősségtudattal. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó ismeretek: 36-58 kredit 

 ● természettudományos és társadalomtudományi alapismeretek (matematika, informa-
tika, fizika, biológia, kémia, európai uniós alapismeretek, közgazdaságtan, szociológia, 
demográfia); földtudományi alapismeretek (éghajlattan, térképtan, földtan); földrajzi 
alapismeretek (geomatematika, geoinformatika, földrajzi vizsgálati, kutatási módsze-
rek, technikák); 

8.2. szakmai törzsanyag: 36-64 kredit 
 ● természetföldrajzi modul (geomorfológia és belső erők, talajföldrajz, biogeográfia, 

hidrogeográfia); 
 ● társadalomföldrajzi modul (népesség- és településföldrajz, általános gazdasági föld-

rajz); 
 ● regionális földrajzi modul (Európa természet- és társadalomföldrajza, Magyarország 

természet- és társadalomföldrajza, további regionális ismeretek); 
8.3. differenciált szakmai ismeretek: 55-75 kredit 

 ● táj- és környezetföldrajzi, település- és területfejlesztési, szakinformatikai szakirá-
nyokhoz tartozó speciális ismeretkörök; 
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 ● tanári szakirányon a második szak szakterületi ismeretei, terepgyakorlat, továbbá 
pedagógia, pszichológia; 

 ● speciális gyakorlati ismeretet nyújtó egyéb szakirányok. 

9. Szakmai gyakorlat: 
A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások 
megismerését szolgálja. A külső szakmai helyen végzett összefüggő szakmai gyakorlat időtar-
tama legalább 6 hét. 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy 
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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9. FÖLDTUDOMÁNYI
Természettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: földtudományi 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 
 ● szakképzettség: földtudományi kutató 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Earth Sciences Researcher 

3. Képzési terület: természettudomány 

4. Képzési ág: föld- és földrajztudományi 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: – 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 36 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: – 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan földtudományi kutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemlé-
letmódjuk, a földtudományok elméletének és gyakorlatának ismeretében képessé válnak arra, hogy 
a tudományos életben, a nemzetgazdaság különböző intézményeiben, valamint az ipari erőforrás-
kutatásokban önálló szervező és irányító feladatokat lássanak el, és hivatásuknak tekintsék a Föld 
megismerését és védelmét. Idegennyelv-ismeretük birtokában alkalmasak a nemzetközi szakiro-
dalom követésére, nemzetközi kapcsolattartásra, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel 
rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a földtudományi kutatók képesek: 
 ● széleskörű természettudományos ismeretrendszerük komplex, folyamatorientált és a 

térbeli összefüggések, a globális és lokális nagyságrendek megértésén alapuló szem-
léletük révén a társadalmi-gazdasági folyamatok következtében fellépő földtudományi 
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problémák felismerésére, ezen problémáknak a társtudományok szakemberei, a közvé-
lemény, illetve a döntéshozók számára való szabatos megfogalmazására, alternatív 
megoldások kidolgozására, valamint a döntéshozatali folyamatban más szakembe-
rekkel és érdekelt döntéshozókkal való hatékony kommunikációra; 

 ● földtudomány elméleti és gyakorlati problémáinak kezelésére, a problémák megoldá-
sára irányuló lépések kimunkálására. 

7.2. Az alapfokozat birtokában a földtudományi kutatók alkalmasak: 
 ● nemzeti és nemzetközi földtudományi megfigyelő- és előrejelző szolgálatoknál, illetve 

hatósági jogkört gyakorló intézményeknél feladatok ellátására; 
 ● környezettudományi, erőforrás-kutatási, környezet- és természetvédelmi feladat- és 

munkakörökben szervezői és koordinációs feladatok ellátására; 
 ● kutatási projektek megszervezésére, laboratóriumi és terepi mérések végzésére, koor-

dinálására, az eredmények térképi ábrázolására és térinformatikai integrációjára; 
 ● térbeli és relációs adatok adatbázisba rendezésére, adatbázisok működtetésére, 

térelemzési, statisztikai módszerek, valamint geotudományi eszközök felhasználá-
sával történő elemzésére; 

 ● ipari és kommunális létesítmények tervezéséhez, biztonsági elemzéséhez szüksé-
ges hatástanulmányok elkészítésére, ilyen vizsgálatokban más szakemberekkel való 
együttműködésre. 

7.3. A szakon végzettek rendelkeznek:
 ● együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, 
 ● kommunikációs készséggel, 
 ● idegen nyelvtudással, 
 ● minőség iránti igénnyel, 
 ● felelősségtudattal. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó ismeretek: 20-35 kredit 

 ● természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, biológia, kémia, informatika); 
8.2. szakmai törzsanyag: 50-80 kredit 

 ● földtudományi alapismereti modul (légkör, hidroszféra, kőzetszféra, földbelső, földfej-
lődés, geodinamika); 

 ● földtudományi vizsgálati módszerek modul (terepi mérések és megfigyelések, anyag-
vizsgálati módszerek, távérzékelési módszerek); 

 ● alkalmazott földtudományi modul (regionális földtudományi ismeretek, környezeti 
földtudományi ismeretek, földi erőforrások, geoinformatika); 

 ● egyéb földtudományi szakismeretek; 
8.3. differenciált szakmai ismeretek 50-90 kredit 

a) geológus, geofizikus, meteorológus, csillagász, geográfus, térképészet és geoinforma-
tika, műszaki földtudomány szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök; 
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b) tanári szakirány: a második szak szakterületi ismeretei, valamint pedagógia, pszicho-
lógia. 

 
9. Szakmai gyakorlat: 
A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások 
megismerését szolgálja. A külső szakmai helyen végzett összefüggő szakmai gyakorlat időtar-
tama legalább 6 hét. 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy 
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.
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10. GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT
Társadalomtudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdálkodási és menedzsment 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Management and Business Administration 

3. Képzési terület: gazdaságtudományok 

4. Képzési ág: üzleti 

5. A képzési idő félévekben: 7 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 80 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: kritériumkövetelmény kredit nélkül 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 102 kredit, amelyből az össze-

függő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, 
alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában 
képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint 
a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő 
ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzettek 
ismerik: 

 ● a gazdálkodás alapfogalmait, fő összefüggéseit, a gazdálkodásra ható tényezőket és 
azok befolyásolására használatos módszereket, 

 ● az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit, tervezési, elem-
zési, értékelési, lebonyolítási eszközeit, módszereit, 
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 ● a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapel-
veit és módszereit, 

 ● a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk 
kialakítására és változtatására vonatkozó alapelveket és módszereket. 

7.2. Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzettek 
alkalmasak: 

 ● a gazdálkodó szervezetekben szakképzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésére, 
 ● a problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására, 
 ● idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti környe-

zetben hatékonyan kommunikálni, 
 ● a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra, az önálló karrierépítésre tapaszta-

latainak értékelése és folyamatos továbbképzés útján; az alapképzésben megismert 
szakterület gyakorlati úton való kiszélesítésére, 

 ● önálló munka végzésére a vállalati rendszer különböző részterületein, 
 ● a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó 

munkakörökben vezetői feladatok ellátására. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
8.1. közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: 80-90 kredit 

 ● matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaság-
tan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel menedzs-
ment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti 
ismeretek; 

8.2. társadalomtudományi alapismeretek: 10-20 kredit 
 ● EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszicholó-

gia, filozófia; 
8.3. szakmai törzsanyag: 70-90 kredit 

 ● vállalati pénzügyek, számviteli elemzés, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing 
menedzsment, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, dönté-
selmélet és módszertan, kontrolling, üzleti etika, stratégiai tervezés, továbbá választ-
ható szakirányok, amelyek a szakmai törzsanyaghoz kapcsolódó, a szakképzettség 
részeként megszerezhető speciális tudást adó ismeretek. 

9. Szakmai gyakorlat:
Az alapképzési szakon egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell szervezni. 
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10. Nyelvi követelmények:
Alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felső-
fokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve okle-
vél szükséges. 
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11. GÉPÉSZMÉRNÖKI
Informatikai Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki (Mechanical Engineering)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 
 ● szakképzettség: gépészmérnök 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mechanical Engineer 

3. Képzési terület: műszaki 

4. Képzési ág: gépész-, közlekedési-, mechatronikai mérnöki 

5. A képzési idő félévekben: 7 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: -; 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kredit: 40 kredit; 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit; 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit; 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemel-
tetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka 
szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú felada-
tainak ellátására a munkaerőpiac igényei szerint; továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel 
rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Alapfokozat birtokában a gépészmérnökök - a várható szakirányokat is figyelembe véve - 
képesek: 

 ● gépelemek, gépek, készülékek, berendezések, szerkezetek konstrukciós tervezésére, 
szerkesztésére, 

 ● gép- és fém- és/vagy polimer szerkezetek és ezek elemei gyártásának, szereléstech-
nológiájának kidolgozására, irányítására, 
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 ● gépek, szerkezetek diagnosztikai vizsgálatára, karbantartási, megbízhatósági, javítás-
technológiai feladatainak kidolgozására, 

 ● gépészeti technológiai folyamatok irányítására, gépi berendezések kiszolgálásának 
szervezésére, 

 ● mechatronikai rendszerek működtetésére, fejlesztésére; 
 ● logisztikai és anyagmozgató rendszerek működtetésére, fejlesztésére, 
 ● környezetvédelmi feladatok műszaki irányítására, 
 ● környezetbarát technológiák alkalmazására, ipari környezet kialakítására, környezet-

védelmi technikai eszközök tervezésére, gyártására, 
 ● építésgépesítési technológiák alkalmazására, működtetésére és irányítására, 
 ● épületgépészeti berendezések tervezésére, kivitelezések előkészítésére, szervezésére 

és irányítására, 
 ● hő- és áramlástechnikai, vegyipari folyamatok tervezésére, kivitelezésére, felügyele-

tére és irányítására, 
 ● járművek és mobil gépek tervezésére és gyártására, üzemeltetésére, 
 ● az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására, 
 ● munkavédelmi feladatok megoldására. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: 
8.1. természettudományos alapismeretek: 40–50 kredit 

 ● matematika (min.12 kredit), mechanika, mérnöki fizika, általános géptan, hő- és áram-
lástan, kémia; 

8.2. gazdasági és humán ismeretek: 16–30 kredit közgazdaságtan, vállalkozás-gazdaságtan, 
menedzsment, minőségbiztosítás, 

 ● energiagazdálkodás, államigazgatási- jogi ismeretek, humán ismeretek; 
8.3. szakmai törzsanyag: 70–103 kredit 

 ● informatikai, műszaki tervezési, anyagtudományi, elektrotechnikai, mérés- és irányí-
tástechnikai, géptan, gyártástechnológiai, általános műszaki ismeretek.

9. Szakmai gyakorlat: 
Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumfeltétel. A szakmai gyakorlat külső 
szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi 
gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó gyakorlat.

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
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12. GERMANISZTIKA
Bölcsészettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: germanisztika 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA), 
 ● szakképzettségek: 

a) germanisztika, német alapszakos bölcsész 
b) germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész 
c) germanisztika, néderlandisztika alapszakos bölcsész 
d) germanisztika, skandinavisztika alapszakos bölcsész 

 ● választható szakirányok: német/nemzetiségi, néderlandisztika, skandinavisztika 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

a) Philologist in German Studies, Specialized in German Studies 
b) Philologist in German Studies, Specialized in German as Ethnic Minority Studies 
c) Philologist in German Studies, Specialized in Netherlandistic Studies 
d) Philologist in German Studies, Specialized in Scandinavian Studies 

3. Képzési terület: bölcsészettudományi 

4. Képzési ág: modern filológia 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 110 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 63 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a német, a holland, a dán, a norvég vagy a svéd 
nyelvtudásuk birtokában a germanisztika területén, valamint általános társadalomtudományi téma-
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körökben olyan elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek, amely ismeretek révén képesek 
szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A végzettek kellő 
mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a germanisztika alapképzési szakon végzettek képesek: 
 ● a német, a holland, a dán, a norvég, illetve a svéd nyelvű országok és népek kultúrá-

jának átfogó ismeretére; 
 ● nemzetiségi szakirányon a nemzetiségi történet, kultúrtörténet ismeretére és ország-

ismeretre; 
 ● a német, a holland, a dán, a norvég, illetve a svéd nyelvek írásban és szóban történő 

használatára a felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgának megfelelő szintjén; 
 ● a germanisztikai tanulmányokra érvényes ismeretszerzés általános módjainak és alap-

vető kutatási technikáinak alkalmazására; 
 ● általános szövegek alapszintű fordítására, tolmácsolására; 
 ● Magyarország és az adott célnyelvi ország társadalmi, gazdasági, környezeti problé-

máinak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és alkalmazására hivatásuk 
gyakorlása során; 

7.2. alkalmasak: 
 ● a kulturális kapcsolatok ápolása terén megszerzett tudásuk alkotószellemű alkalma-

zására, nyelvi közvetítői szerep betöltésére; 
 ● az önkormányzati és kulturális életben szervezői feladatok ellátására a megnevezett 

kultúrkörök ismeretéhez kötött munkakörökben; 
 ● tömegkommunikációs szerveknél nyelvi szervezői feladatok ellátására; 
 ● az idegenforgalomban nyelvi közvetítői szerep betöltésére. 

7.3. Rendelkeznek:
 ● a német, a holland, a dán, a norvég vagy a svéd nyelv és kultúra iránti magas fokú 

motivációval és elkötelezettséggel, 
 ● a megszerzett tudás kreatív felhasználásának képességével, 
 ● jó együttműködő és kommunikációs készséggel és 
 ● felelősségtudattal. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: 
8.1. alapozó ismeretek: 12-16 kredit 

 ● filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, 
alapozó elméleti tárgyak (bevezetés a nyelvtudományba, az irodalomtudományba; 
germán nyelvek és kultúrák); 

8.2. szakmai törzsanyag: 150-164 kredit, ebből 
a) szakmai alapozó modul: 20-30 kredit 

 ● nyelvgyakorlat: német, holland, svéd, norvég, illetve dán nyelvi ismeretek elmé-
lyítése; kulturális ismeretek. A modul nyelvi záróvizsgával zárul; 

b) választott nyelv speciális ismeretei: 80-84 kredit 
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 ● nyelvi ismeretek; nyelvészeti ismeretek; irodalmi ismeretek: kultúra és médiatu-
dományi ismeretek; 

c) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit 
 ● az alapszak másik szakiránya vagy az alapszak adott szakirányának további 

szakterületi ismeretei, 
 ● a második szak szakterületi ismeretei. 

8.3. A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére 
biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és pszichológiai modult, amely-
nek kreditértéke 10 kredit. 

9. Szakmai gyakorlat: - 

10. Nyelvi követelmények: 
A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja. 
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13. GYÓGYPEDAGÓGIA
 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:
 
1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia (Special Needs Education)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
 ● szakképzettség:

a) gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon
b) gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon
c) gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon
d) gyógypedagógus, logopédia szakirányon
e) gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon
f) gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon
g) gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
h) gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon

 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a) Special Needs Educator and Therapist (Intellectual and Multiple Disabilities)
b) Special Needs Educator and Therapist (Hearing Impairment)
c) Special Needs Educator and Therapist (Visual Impairment)
d) Special Needs Educator and Therapist (Speech and Language Therapy)
e) Special Needs Educator and Therapist (Behavioural Disorders)
f) Special Needs Educator and Therapist (Physical Disabilities)
g) Special Needs Educator and Therapist (Learning Disabilities and Difficulties)
h) Special Needs Educator and Therapist (Autism Spectrum Disorders)

 ● választható szakirányok: értelmileg akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagó-
giája, látássérültek pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, szomatopedagógia, tanu-
lásban akadályozottak pedagógiája, autizmus spektrum pedagógiája (Intellectual and 
Multiple Disabilities, Hearing Impairment, Visual Impairment, Speech and Language Therapy, 
Behavioural Disorders, Physical Disabilities, Learning Disabilities and Difficulties, Autism 
Spectrum Disorders)

3. Képzési terület: pedagógusképzés képzési terület

4. Képzési ág: gyógypedagógia
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5. A képzési idő félévekben: 8 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 + 30 kredit.
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: –
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
6.5. Az elméleti és gyakorlati ismeretek vonatkozásában - beleértve a képzés szemináriumi 

gyakorlatait és a közoktatási intézményben végzett gyakorlatot is – a gyakorlati ismeretek 
minimális kreditértéke: a teljes képzési időhöz tartozó kreditek 65-70%-a.

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai 
korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges 
képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában képesek segítséget 
nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik 
fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési stb.) korrekci-
ójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint 
környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Képesek továbbá választott szakirányukon a 
különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportok szakszerű segítésére, gyógypedagó-
giai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára. A szakon végzettek kellő 
mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

7.1. Az alapfokozat birtokában a gyógypedagógusok bizonyították, hogy ismerik
 ● a fogyatékosságügy, illetve a gyógypedagógia egészére vonatkozó általános és átfogó 

ismereteket,
 ● a gyógypedagógiához közvetlenül kapcsolódó határtudományok fogyatékos, sérült, 

akadályozott személyekre vonatkozó ismereteit,
 ● a gyógypedagógiai nevelés, oktatás, fejlesztés módszertanát, gyakorlati ismereteit, 

valamint az integrált nevelés ismereteit és eljárásait, azok alkalmazásának és tovább-
fejlesztésének lehetőségeit,

 ● a fogyatékosságok, sérülések, akadályozottságok felismerésének, differenciálásának 
kritériumait,

 ● a súlyosabb fogyatékosságok, sérülések, akadályozottságok esetében a további segít-
ség szervezéséhez szükséges tevékenységeket,

 ● a választott szakiránynak megfelelő célzott nevelési, oktatási, fejlesztési módszereket, 
a gondozó-segítő eljárásokat, valamint azok alkalmazását.

7.2. Az alapfokozat birtokában a gyógypedagógusok alkalmasak:
 ● gyógypedagógiai tevékenység végzésére,
 ● a gyógypedagógiai szakirányokhoz tartozó népességcsoportok gondozására, neve-

zetesen:
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7.2.1. a közoktatási munkaterületen alkalmasak:
 ● az óvodai nevelés, valamint az általános iskola 1-6. évfolyamán (a tanulásban 

akadályozottak és az értelmileg akadályozottak szakirányokon az 1-12. évfo-
lyamon, a fejlesztő nevelés, oktatás teljes időtartamában) a szakirányuknak 
megfelelő gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekben, csoportokban, 
osztályokban (speciális óvoda, speciális tantervű általános iskola, előkészítő és 
speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola) a nevelési és vala-
mennyi műveltségi terület oktatási feladatainak ellátására, speciális szakisko-
lában készségfejlesztő feladatok végzésére, diákotthonban, gyermekotthonban 
általános nevelői feladatok ellátására,

 ● az ambuláns gondozást, fejlesztést végző (egységes gyógypedagógiai módszer-
tani intézmény, pedagógiai szakszolgálat, szakmai szolgáltatás keretében), illetve 
az integrált/inkluzív nevelést-oktatást végző közoktatási intézményekben a speci-
ális nevelési igényű gyermekek, tanulók, felnőttek körében a szakirányuknak 
megfelelő területen egyéni fejlesztési, habilitációs-rehabilitációs feladatok ellá-
tására, tanulási technikák megtanítására; együttműködésre, általános gyógype-
dagógiai segítségnyújtásra és tanácsadásra a fejlesztésben vagy gondozásban, 
rehabilitációban közreműködő más szakemberekkel, illetve családokkal,

 ● a pedagógiai szakszolgálat, a pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében, illetve 
az integrált/inkluzív nevelést-oktatást végző közoktatási intézményekben a 
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, a fogyatékos felnőttek körében a 
szakirányuknak megfelelő területen egyéni fejlesztési, habilitációs-rehabilitá-
ciós feladatok ellátására, tanulási technikák megtanítására; együttműködésre, 
általános gyógypedagógiai segítségnyújtásra és tanácsadásra a fejlesztésben, 
a gondozásban, a rehabilitációban közreműködő más szakemberekkel, illetve 
családokkal;

7.2.2. a klinikai és egyéb munkaterületen alkalmasak:
 ● a szakirányuknak megfelelő területen a korai fejlesztés intézményeiben, integ-

ráló bölcsődében, lassan fejlődő, tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
gyermekek, tanulók körében bármilyen ellátási területen egyéni, komplex fejlesztő 
programok vezetésére, habilitációs és rehabilitációs tevékenység folytatására, a 
tanulási problémák megelőzésének segítésére, az integrált nevelés gyógypeda-
gógiai feladatainak ellátására,

 ● munkahelyi szervezetben a fejlesztő programok használatának elterjesztésére, 
eredményeinek mérésére, tanácsadásra, együttműködésre, általános gyógype-
dagógiai segítségnyújtásra és tanácsadásra a fejlesztésben vagy gondozásban, 
rehabilitációban közreműködő más szakemberekkel, illetve családokkal,

 ● az egészségügyi, a gyermekvédelmi és a szociális ágazatban a fogyatékos gyer-
mek, fiatal és felnőtt népességcsoportok gondozására, fejlesztésére, pedagógiai 
kísérésére, életvitelük segítésére,
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 ● a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekek, fiatalok, felnőttek társadalmi 
környezetével, elsődlegesen családjukkal való együttműködésre, gyógypedagó-
giai segítésére,

 ● a választott szakirányhoz tartozó fogyatékos gyermek, fiatal és felnőtt népes-
ségcsoportok egyéni fejlesztésére, rehabilitációjára;

 ● a fogyatékos, sérült, akadályozott személyek érdekképviseletére; esélyegyenlő-
ségüket, intézményi és társadalmi integrációjukat segítő feladatok ellátására, 
tanácsadásra,

 ● a pedagógiai szakszolgáltatások keretében a gyógypedagógusi munkakörhöz 
kötött feladatok ellátására, tanácsadásra,

 ● a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálati, kutatási részfeladatok elvég-
zésére.

7.3. A szakon végzettek rendelkeznek a választott szakirányuknak megfelelő gyógypedagógiai 
tevékenységek végzéséhez szükséges kommunikációs, szociális és kreatív képességekkel, 
készségekkel; valamint együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, felelősségtudattal, 
önismerettel, továbbá a gyógypedagógusok

7.3.1. az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon képesek, illetve alkalmasak:
 ● az értelmileg akadályozott (középsúlyos, súlyos és legsúlyosabb fokú értelmi 

fogyatékos és halmozottan sérült) gyermekek, fiatalok és felnőttek
 ○ speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, gyógypeda-

gógiai diagnózis készítésére,
 ○ állapota és élethelyzete javítására irányuló gyógypedagógiai nevelési, okta-

tási, fejlesztési, terápiás, prevenciós és rehabilitációs feladatok ellátására, 
együttműködve a nevelésben, ellátásban, gondozásban érintett partnerek-
kel; továbbá

 ● a gyógypedagógiai folyamat eredményeinek értékelésére, differenciált egyéni és 
csoportos fejlesztésre,

 ● a gyermek-egészségügyi, korai fejlesztési, valamint a szociális intézményekben 
a fejlesztő tevékenység területeinek és eszközeinek meghatározására,

 ● a közoktatási és a klinikai munkaterületnek megfelelően az értelmi akadályo-
zottsággal, valamint az értelmileg akadályozott személyekkel, illetve a felsorolt 
tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálati, kutatási részfeladatok elvégzésére;

7.3.2. a hallássérültek pedagógiája szakirányon képesek, illetve alkalmasak:
 ● a hallássérültek óvodáiban, iskoláiban, diákotthonaiban folyó nevelési-oktatási 

feladatok ellátására (beleértve a halmozottan fogyatékos hallássérültek intéz-
ményeit is), valamint a korai tanácsadás tevékenységeinek ellátására,

 ● a neurogén tanulási zavart mutató (diszfáziás) hallássérült gyermekek differen-
ciáló pedagógiájára,
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 ● az integrált/inkluzív nevelést-oktatást végző közoktatási intézményekbe járó 
hallássérült gyermekek, tanulók esetén egyéni habilitációs-rehabilitációs felada-
tok ellátására, kapcsolattartásra a többségi pedagógussal,

 ● a hallássérült felnőttekkel kapcsolatos általános rehabilitációs jellegű feladatok 
ellátására,

 ● a pedoaudiológiai feladat ellátásában való részvételre a szakirányú végzettségű 
szakember koordinálása mellett;

7.3.3. a látássérültek pedagógiája szakirányon képesek, illetve alkalmasak:
 ● a látássérült gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális fejlesztési, nevelési, okta-

tási és rehabilitációs szükségleteinek meghatározására, a látássérülés fokának, 
jellegének megállapítására,

 ● a gyermek-egészségügyi, korai fejlesztési, valamint a közoktatási intézmények-
ben, speciális óvodákban, iskolákban és diákotthonokban tanuló, illetve a többségi 
óvodákba, iskolákba járó látássérült gyermekek fejlesztésére, együttműködve a 
nevelésben, ellátásban, gondozásban érintett partnerekkel,

 ● a szembetegségek és azokból fakadó következmények gyógypedagógiai felada-
tainak ellátására,

 ● az egyéni tanulási szükségletek felmérésére, értékelésére, az egyéni és társas 
tanulási környezet tervezésére, kialakítására,

 ● a funkcionális látás fejlesztésére,
 ● a látássérült tanulók számára megfelelő tanítási médiumok tervezésére, elkészí-

tésére és alkalmazására,
 ● látássérült személyek iskolai és társadalmi befogadásának támogatására,
 ● korszerű fejlesztő eljárások és technikai eszközök alkalmazására;

7.3.4. a logopédia szakirányon képesek, illetve alkalmasak:
 ● az orofaciális, fonációs, beszéd- és nyelvi zavarok és a specifikus tanulási zava-

rok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) felismerésére, vizsgálatára, elkülönítésére 
(differenciáldiagnózisára);

 ● a zavarnak megfelelő logopédiai (nyelv- és beszédterápiás) ismeretterjesztő, 
prevenciós, nevelési-oktatási, fejlesztési, kezelési és terápiás feladatok megter-
vezésére és végrehajtására (ellátására) a 3–18 éves korú népesség körében a 
közoktatás területén, oktatási-nevelési és a pedagógiai szakszolgálatok körébe 
tartozó intézményekben, együttműködve a nevelésben, ellátásban, gondozásban 
érintett partnerekkel.

 ● alapfokú ismeretekkel rendelkeznek a logopédiai korai fejlesztés és az egészség-
ügyi intézményekben megjelenő orofaciális, fonációs, beszéd- és nyelvi zavarok-
ról, melyek lehetővé teszik a képzés második ciklusban való folytatását.
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7.3.5. a pszichopedagógia szakirányon képesek, illetve alkalmasak:
 ● a beilleszkedési, viselkedés- és/vagy teljesítményzavarok felismerésére, diag-

nosztizálására, fejlesztési terv készítésére és megvalósítására, együttműködve 
a nevelésben, ellátásban, gondozásban érintett partnerekkel és intézményekkel,

 ● a nehezen nevelhető, inadaptált, személyiségzavarokkal küzdő gyermekek, fiatal-
korúak, felnőttek gyógyító nevelésére, oktatására, gondozására, az eredményes 
szocializáció elősegítésére az egészségügyi, szociális, korai fejlesztési, valamint 
a közoktatási intézményekben,

 ● anamnesztikus adatok elemzésére, a viselkedés- és/vagy teljesítményzavaro-
kat előidéző okok, tünetek fejleszthetőség szempontjából történő értékelésére, 
valamint tanácsadásra és fejlesztésre az okok, illetve a tünetek megszüntetése, 
enyhítése érdekében;

7.3.6. a szomatopedagógia szakirányon képesek, illetve alkalmasak:
 ● a mozgásos akadályozottsággal járó állapotváltozások ismeretében a szemé-

lyiségfejlődést befolyásoló gyógypedagógiai, szomatopedagógiai eljárások, 
módszerek, eszközök kiválasztására, illetve alkalmazására,

 ● a mozgáskorlátozottak iskoláiban és diákotthonaiban a terápiára, fejlesztésre, 
nevelésre, oktatásra, egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációra,

 ● az integrált/inkluzív óvodákba, iskolákba járó mozgáskorlátozott gyermekek, 
tanulók fejlesztésére, együttműködve a nevelésben, ellátásban, gondozásban 
érintett partnerekkel,

 ● a mozgáskorlátozott felnőttekkel kapcsolatos általános rehabilitációs feladatok 
ellátására,

 ● a mozgáskorlátozott személyekkel, környezetükkel, a társszakmákkal való együtt-
működésre;

7.3.7. a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon képesek, illetve alkalmasak:
 ● a tanulásban akadályozott (ezen belül az enyhén értelmi fogyatékos), a tanulási 

zavarral és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek és fiatalok speciális neve-
lési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, (gyógy)pedagógiai diagnózis 
készítésére,

 ● állapotuk és élethelyzetük javítására irányuló gyógypedagógiai nevelési, oktatási, 
fejlesztési, terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs feladatok megter-
vezésére és ellátására, együttműködve a nevelésben, ellátásban, gondozásban 
érintett partnerekkel, továbbá

 ● a gyógypedagógiai folyamat eredményeinek értékelésére, differenciált egyéni és 
csoportos fejlesztésre,

 ● a fejlesztő tevékenység területeinek és eszközeinek meghatározására,
 ● a közoktatási és a klinikai munkaterületnek megfelelően a tanulásban akadá-

lyozott, tanulási zavarokkal és nehézségekkel küzdő gyermekekkel, tanulókkal, 
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illetve a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálati, kutatási részfelada-
tok elvégzésére.

7.3.8. az autizmus spektrum pedagógiája szakirányon képesek, illetve alkalmasak:
 ● az autizmussal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesz-

tési szükségleteinek megállapítására, fejlesztési tervek kidolgozására az egyéni 
felmérés alapján, valamint állapotának és élethelyzetének javítására irányuló 
gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós és rehabili-
tációs feladatok ellátására, együttműködve a nevelésben, ellátásban, gondozás-
ban érintett partnerekkel;

 ● a gyógypedagógiai folyamat eredményeinek értékelésére;
 ● az egészségügyi, korai fejlesztési, oktatási, valamint szociális intézményekben a 

fejlesztő tevékenység területeinek és eszközeinek meghatározására;
 ● szakmai irányítás mellett az autizmussal, az autizmussal élő személyekkel, illetve 

a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálati, kutatási részfeladatok elvég-
zésére.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
8.1. Alapozó képzés: 28-32 kredit

általánosan művelő ismeretek (tudománytörténet, filozófia, szociológia, idegen nyelv, jogal-
kalmazás, informatika, kutatásmódszertan, testnevelés); gyógypedagógiai alapozó ismeretek 
(anatómiai, kórtani, fejlődéstani, pszichiátriai, fejlődésneurológiai, pszichológiai, nevelés- és 
nyelvtudományi ismeretek, képesség és személyiségfejlesztési, érzékelési és mozgásfej-
lesztési, művészeti nevelési ismeretek);

8.2. Szakmai törzsanyag: 195-205 kredit:
a szakmai törzsanyaghoz rendelt minimális kreditértéket valamennyi hallgatónak teljesítenie 
kell az általános szakterületi, a differenciált szakmai, a kötelezően választható differenciált 
szakterületi ismeretekből, valamint az összefüggő szakmai gyakorlatból.

a) általános szakterületi ismeretek: 30-50 kredit
 ● a gyógypedagógus szakma és a sérülés típusai szerinti valamennyi szakterü-

let elméleti ismeretei (gyógypedagógia-történeti, szakkórtani, szakpszicholó-
giai ismeretek, gyógypedagógiai diagnosztika, pszichodiagnosztikai eljárások), a 
gyógypedagógus szakma és szakterületeinek gyakorlati, módszertani ismeretei; 

 ● oktató, nevelő, fejlesztő, segítő terápiás eljárások módszertana; az óvodai neve-
lés, illetve a közoktatás 1-6. (tanulásban akadályozottak pedagógiája, értelmileg 
akadályozottak pedagógiája szakirányokon 1-12.) évfolyamán a nevelés-okta-
tás műveltségi területek szerinti alapozó és szakmódszertani ismeretei, szakmai 
gyakorlat;

b) differenciált szakmai modul: 50-70 kredit
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a szakirányhoz tartozó adott népességcsoportokra vonatkozó elméleti, gyakorlati és 
módszertani ismeretek (a sérülés típusa szerinti szakirányok közül egy kötelezően 
választandó):
ba) az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányhoz tartozó speciális isme-

retek:
 ● szakirányú alapozó ismeretek: az értelmileg akadályozottak kórtana, pszi-

chológiája, pszichodiagnosztikája; az oligofrénpedagógia és az értelmileg 
akadályozottak pedagógiájának története; bevezetés az értelmileg akadá-
lyozottak gyógypedagógiájába;

 ● szakirányú szakterületi ismeretek: az értelmileg akadályozottak gyógypeda-
gógiája: képességfejlesztési ismeretek (drámapedagógia, zene- és vizuális 
terápiák); speciális gyógypedagógusi képességek fejlesztése (személyiség-
fejlesztés, mentálhigiéné, pedagógiai kommunikáció fejlesztése); az értel-
mileg akadályozott személyek képességeinek megalapozása (mozgás-, 
érzékelési, észlelési, érzelmi és tudati jellemzők és fejlesztési lehetőségeik; 
a kommunikáció fejlődésének jellemzői); pszichomotoros fejlesztő eljárá-
sok; Montessori-pedagógia; módszertani ismeretek (korai gyógypedagógiai 
segítségnyújtás, játékra nevelés, kommunikációfejlesztés, felnőttek gyógy-
pedagógiai támogatása; súlyosan, halmozottan sérültek, továbbá autis-
ták gyógypedagógiai fejlesztése; önkiszolgálást, szociális, illetve kulturális 
beilleszkedést segítő módszerek), szakirányhoz kapcsolódó külső szakmai 
gyakorlat;

bb) a hallássérültek pedagógiája szakirányhoz tartozó speciális ismeretek:
 ● szakirányú alapozó ismeretek: a hallássérültek pedagógiájának története, 

gyógypedagógiája, kórtana, pszichológiája és pszichodiagnosztikája;
 ● szakirányú szakterületi ismeretek: a hallás audiológiai diagnosztikájának 

alapvető eljárásai és módszerei, hangerősítési technikák, a hallás-beszéd-
nyelv fejlesztésének pedagógiája, módszerei; a hallássérültek integrálá-
sának alapismeretei, a hallássérült felnőttek rehabilitációja, szakirányhoz 
kapcsolódó külső szakmai gyakorlat;

bc) a látássérültek pedagógiája szakirányhoz tartozó speciális ismeretek:
 ● szakirányú alapozó ismeretek: látássérült személyek gyógypedagógiája, 

pszichológiája, diagnosztikája; a látássérültek pedagógiájának rendszere 
és története, a látássérülést okozó leggyakoribb kórformák és a látássérült 
személyek rehabilitációja;

 ● szakirányú szakterületi ismeretek: a fizikai és tanulási környezet kialakításá-
nak feltételei, a tájékozódás és közlekedés tanítása; a látássérült gyermekek 
készségfejlesztését támogató technológiák, a látássérült gyermekek korai 
fejlesztése és óvodai nevelése; funkcionális látásvizsgálat és látásnevelés, 
szakirányhoz kapcsolódó külső szakmai gyakorlat;
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bd) a logopédia szakirányhoz tartozó speciális ismeretek:
 ● szakirányú alapozó ismeretek: a beszédsérültek gyógypedagógiája, pszi-

chológiája, diagnosztikája; a logopédia története és fogalmi rendszere; a 
beszéd és hangképzési problémákat okozó leggyakoribb kórtényezők és 
azok orvosi rehabilitációja;

 ● szakirányú szakterületi ismeretek: a beszédsérültek (logopédiai) diagnosz-
tikájára és rehabilitációjára irányuló beszédterápia, egyéb terápiás fejlesztő 
módszerek, logopédiai kórképek, részképesség-zavarok (diszlexia, diszgrá-
fia stb.) gyógypedagógiája, a 0-18 éves korú, valamint a felnőtt népesség 
logopédiai fejlesztéséhez szükséges elméleti és módszertani ismeretek, 
szakirányhoz kapcsolódó külső szakmai gyakorlat;

be) a pszichopedagógia szakirányhoz tartozó speciális ismeretek:
 ● szakirányú alapozó ismeretek: a viselkedészavarok kórtana, inadaptáltak 

pszichológiája, pszichodiagnosztikája, a pszichopedagógia története, pszi-
chopedagógiai alapismeretek;

 ● szakirányú szakterületi ismeretek: a viselkedészavarok ok-okozati össze-
függései; az ártalom- és tünetkombinációk értelmezése; a devianciák és a 
viselkedészavarok összefüggései; a gyermekvédelmi segítőrendszerek, a 
reszocializációs gondozás intézményrendszere, módszertana; a hátrányos 
helyzetű és/vagy szülői háttér nélküli gyermekek és fiatalok fejlesztésé-
nek, segítésének lehetőségei; a neurotikus személyiségfejlődés kérdései, 
terápiás lehetőségek; az antiszociális személyiségfejlődés kialakulása, a 
pszichotikus fejlődésirány problematikája, a személyiségfejlődési zavarok-
kal/viselkedésbeli problémákkal küzdő népességcsoportokhoz kapcsolódó 
bánásmód, az ellátás hazai módszerei és gyakorlata, szakirányhoz kapcso-
lódó külső szakmai gyakorlat;

bf) a szomatopedagógia szakirányhoz tartozó speciális ismeretek:
 ● szakirányú alapozó ismeretek: a mozgáskorlátozott személyek gyógypeda-

gógiája, pszichológiája, diagnosztikája, a szomatopedagógia rendszere és 
története, a mozgásszervi fogyatékosságot okozó leggyakoribb kórformák 
és a mozgáskorlátozott személyek rehabilitációja; 

 ● szakirányú szakterületi ismeretek: a mozgásszervi rehabilitációra irányuló 
mozgásnevelési ismeretek, szomatopedagógiai diagnosztika, valamint 
egyéb terápiás-fejlesztő eljárások, módszerek, a mozgáskorlátozottság-
ból eredő kommunikációs zavarok és azok javítása, a mozgáskorlátozott 
gyermekek komplex fejlesztése, nevelése, oktatása, habilitációja, rehabili-
tációja, a halmozottan és súlyosan mozgáskorlátozott személyek szoma-
topedagógiája, szakirányhoz kapcsolódó külső szakmai gyakorlat;

bg) a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányhoz tartozó speciális isme-
retek:
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 ● szakirányú alapozó ismeretek: a tanulásban akadályozottak és értelmileg 
akadályozottak kórtana, pszichológiája, pszichodiagnosztikája, pedagógi-
ája, az oligofrénpedagógia és a tanulásban akadályozottak pedagógiájának 
története;

 ● szakirányú szakterületi ismeretek: a tanulási nehézségek, tanulási zavarok 
és tanulási akadályozottságok szakpedagógiai és szakszociológiai alap-
jai (pedagógiai diagnosztika, tanulásban akadályozottak oktatásának és 
nevelésének szociológiája, a tanulási zavarok korai felismerése és terápiája, 
nehezen tanuló gyermekek az általános iskolában, tanulócsoportok veze-
tése, pedagógiai kommunikáció); a pszichikus rendszerek fejlesztésének 
módszertana (a kommunikációs, a kognitív, az orientációs, a szociális és a 
motoros képességek fejlesztése a műveltségi területek, tantárgyak, projektek 
keretében; diszpraxia, diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia, szociálpedagógiai 
alapismeretek); terápiás munka, tanulási technikák fejlesztése, módszertani 
ismeretek (képi kifejezés és feszültségoldás, bábterápia; szabadidő-peda-
gógia, szexuális nevelés, számítógépes tanulássegítés, speciális szakiskola, 
autisták pedagógiai fejlesztése, szabad tanulás), szakirányhoz kapcsolódó 
külső szakmai gyakorlat;

bh) az autizmus spektrum pedagógiája szakirányhoz tartozó speciális ismeretek:
 ● szakirányú alapozó ismeretek: az autizmus spektrum etiológiája, epidemio-

lógiája, tüneti képe, pszichológiai háttere, tudománytörténeti vonatkozások, 
bevezetés az autizmus spektrum diagnózisába; a gyógypedagógiai felmérés 
(diagnózis), az autizmus spektrum gyógypedagógiája;

 ● szakirányú szakterületi ismeretek: speciális gyógypedagógusi képességek 
fejlesztése (személyiségfejlesztés, mentálhigiéné, pedagógiai kommunikáció 
fejlesztése); autizmus-specifikus terápiás megközelítések egyénre szabott 
alkalmazása (pl. protetikus környezet kialakítása, alternatív-augmenta-
tív kommunikáció autizmussal élő személyeknél); autizmussal élő felnőt-
tek rehabilitációja, közös és eltérő szükségletek az autizmus spektrumán 
(súlyosan, halmozottan sérült, illetve jó képességű személyek differenci-
ált ellátása); viselkedési problémák hátterének feltérképezése, megértése, 
kezelése, specifikus szakmai kompetenciák, kiemelt fejlesztési területek 
(szociális-kommunikációs készségek, önállóság, szabadidős készségek, 
munkakészségek és munkaviselkedés); társuló zavarok felismerése, keze-
lése; együttműködés a partnerekkel; ellátórendszer színterei, jellegzetes-
ségei;

c) kötelezően választható differenciált szakterületi ismeretek: 50-70 kredit
ca) a differenciált szakmai modul keretében választott egy gyógypedagógiai szak-

irányt bővítő, és a közoktatás területein pedagógiai jellegű feladatok ellátását 
erősítő ismeretek
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cb) második gyógypedagógiai szakirányhoz tartozó speciális ismeretek,
cc) egy tanári szakképzettség megalapozásához szükséges szakterületi ismeretek;

d) összefüggő szakmai gyakorlat egy gyógypedagógiai szakirány elvégzése esetén: 30 
kredit, két szakirány elvégzése esetén 30-50 kredit.

9. Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat részét képezik a szakirányhoz kapcsolódó hallgatói hospitálások, az egyéni és 
kiscsoportos gyakorlatok, az önismereti, kommunikációs, fejlesztő tréningek, a gyakorlatorientált 
stúdiumok keretében végzett gyakorlatok, továbbá az összefüggő szakmai gyakorlat. Az össze-
függő szakmai gyakorlat előfeltétele a gyógypedagógiai alapképzési szak – a szakdolgozaton és 
záróvizsgán kívüli – minden követelményének teljesítése, az ezek teljesítéséhez szükséges kredi-
tek összegyűjtése.

10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
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14. IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI
Állam- és Jogtudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: igazságügyi igazgatási 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: igazságügyi szervező 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Legal Administration Manager 

3. Képzési terület: jogi és igazgatási 

4. Képzési ág: igazgatási 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: – 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 30 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: – 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan igazságügyi szervezők képzése, akik jogi, különösen eljárásjogi alapismere-
teik, a jogi informatika gyakorlati és az igazságügy szervezetére és ügyvitelére vonatkozó isme-
reteik birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek igazságügyi döntések előkészítésében 
és végrehajtásában, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második 
ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában az igazságügyi szervezők képesek: 
 ● igazságügyi döntések előkészítésére és végrehajtására; 
 ● önálló igazságügyi feladatok megoldására; 
 ● az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges jogalkalmazási technikák alkal-

mazására. 
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7.2. Az alapfokozat birtokában az igazságügyi szervezők alkalmasak: 
 ● igazságügyi szervezői–vezetői feladatok ellátására; 
 ● az igazgatás és szervezés területén rendszerező és áttekintő képesség birtokában 

problémák megoldására; 
 ● szakigazgatási területeken, önkormányzatoknál és más közigazgatási szerveknél 

előkészítő, végrehajtó, ügyviteli feladatok ellátására. 
7.3. A szakon végzettek rendelkeznek::

 ● együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, 
 ● kommunikációs készséggel, 
 ● idegen nyelvtudással, 
 ● minőség iránti igénnyel, 
 ● felelősségtudattal. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó ismeretek: 40-60 kredit 

 ● társadalomtudományi alapismeretek (társadalomelméleti, politikaelméleti, szocioló-
giai, kommunikációs ismeretek);

 ● jogtudományi ismeretek (jogi alapismeretek, alkotmányjogi, polgári jogi, büntetőjogi, 
az Európai Unió jog– és intézményrendszerére vonatkozó ismeretek); 

 ● kiegészítő szakmai alapozó ismeretek (statisztikai és informatikai ismeretek); 
8.2. szakmai törzsanyag: 95-125 kredit 

 ● igazgatástörténeti modul (a modern magyar igazságszolgáltatás és a közigazgatás 
történeti alapjai); 

 ● szakigazgatási modul (a bíróság szervezet– és igazgatási rendszere); 
 ● pénzügyi, közgazdasági modul (adó és pénzügyi, közgazdaságtani, a gazdasági társa-

ságokra vonatkozó ismeretek); 
 ● közszolgálati és munkajogi modul; 
 ● igazságügyi eljárásjogi modul (polgári peres, nemperes, büntető eljárásjogi, bírósági 

ügyiratkezelési ismeretek); 
 ● differenciált szakmai ismeretek. 

9. Szakmai gyakorlat: 
Az oklevél megszerzésének feltétele 40 óra szakmai gyakorlat elvégzése. 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú nyelv-
vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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15. INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS
Bölcsészettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: informatikus könyvtáros 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: informatikus könyvtáros (megjelölve a szakirányt) 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Computer Librarian 

3. Képzési terület: társadalomtudományi 

4. Képzési ág: társadalomismeret 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditértéke: 35 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 75 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan informatikus könyvtárosok képzése, akik korszerű könyvtári-informatikai isme-
retek birtokában képesek a különböző könyvtártípusok, valamint a szaktájékoztatási feladatokat 
végző intézmények gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek betöltésére. Képesek információ-
hordozók, dokumentumok gyűjtésére, feldolgozására, tárolására, közreadására; a könyvtári munka 
és tájékoztatási tevékenység szervezésére. Felkészültek az információs szolgáltatások működteté-
sére, számítógépes szakirodalmi információs rendszerek alkalmazására. A szakon végzettek kellő 
mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában az informatikus könyvtárosok ismerik: 
 ● a hazai és európai uniós könyvtári és információgazdasági stratégiákat, jogi szabá-

lyozásokat, intézményrendszereket, programokat; 
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 ● a hazai és nemzetközi dokumentumok és információk értékelésével, kiválasztásával, 
a gyűjteményszervezéssel, a formai és tartalmi feldolgozással, a keresőrendszerek 
működtetésével, fejlesztésével, valamint a szolgáltatások nyújtásával és tervezésével 
kapcsolatos alapelveket; 

 ● az informatikai és infokommunikációs eszközök, módszerek, technikák alkalmazá-
sának, hasznosításának lehetőségeit, a számítógépes információs rendszerek alkal-
mazásával, működtetésével, fejlesztésével, továbbá az elektronikus dokumentumok 
létrehozásával kapcsolatos alapelveket; 

 ● a különböző tanulási források felhasználását; 
 ● a feladataik ellátásához szükséges szervezési, marketing, kapcsolattartási és –építési, 

tervezési, projektvezetési, minőségfejlesztési, humán erőforrás fejlesztési alapfogal-
makat, alapelveket. 

7.2. Az alapfokozat birtokában az informatikus könyvtáros képes, illetve alkalmas: 
 ● szakképzettségének megfelelő munkakör ellátására; 
 ● az informatikus könyvtáros munkához szükséges szóbeli, írásbeli, idegen nyelvi, inter-

perszonális és a felhasználókkal való kommunikációs, prezentációs, készségek elsa-
játítására, fejlesztésére; 

 ● információk rendszerezésére és feldolgozására; 
 ● idegen nyelven és a kommunikáció legújabb eszközeivel kommunikálni; információkat, 

érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmai közönségnek bemutatni; 
 ● az elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására; 
 ● vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegek, táblázatok, adat-

sorok, vizuális szövegek megértésére, értelmezésére. 
7.3. A szakon végzettek rendelkeznek::

 ● együttműködési készséggel, 
 ● minőségtudattal, 
 ● sikerorientáltsággal, 
 ● saját tevékenységük kritikus értékelésének képességével, 
 ● szolgáltatásorientáltsággal, 
 ● alapvető pedagógiai és andragógiai készségekkel, 
 ● egyéni döntéshozatalhoz és csoportmunkához szükséges képességgel, 
 ● szervező- és kezdeményezőkészséggel. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó ismeretek: 18-25 kredit 

 ● kommunikációs készségfejlesztés, filozófia, szociológia, kutatásmódszertan, anya-
nyelvi képességfejlesztés, könyvtár- és információtudományi ismeretek, kommu-
nikációelmélet alapjai, olvasásszociológia, -pedagógia, -pszichológia, informatikai 
alapismeretek, írás-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténet; 
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8.2. szakmai törzsanyag: 5-105 kredit 
 ● formai feltárás, dokumentumleírás, osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek, 

tartalmi feltárás, írás-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténet; 
 ● könyvtártan, könyvtári menedzsment alapjai, tájékoztatás, információforrások, infor-

mációelmélet, adatbázis-építés és –kezelés, könyvtárgépesítés, információs rendsze-
rek, hálózati ismeretek; 

 ● pedagógiai, pszichológiai modul; 
 ● szakmai gyakorlat; 

8.3. differenciált szakmai ismeretek: 35-50 kredit 
 ● pl. elektronikus és digitális, EU információs, felsőoktatási könyvtári, gyermekkönyvtári, 

iskolai könyvtári, információ- és tudásmenedzsment, könyvtörténeti, közkönyvtári, 
különgyűjtemények, szakkönyvtári, tartalomszolgáltatás, weblapszerkesztő, -prog-
ramozó szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök. 

9. Szakmai gyakorlat: 
A szakmai gyakorlat könyvtárakban és információszolgáltató szervezetekben végzett gyakorlatot 
foglalja magában, kreditértéke 15 kredit. 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú 
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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16. KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK
Bölcsészettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: keleti nyelvek és kultúrák 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA), 
 ● szakképzettségek: 

a) keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, altajisztika szakirányon 
b) keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, arab szakirányon 
c) keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, hebraisztika szakirányon 
d) keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, indológia szakirányon 
e) keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, iranisztika szakirányon 
f) keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, japán szakirányon 
g) keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon 
h) keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, koreai szakirányon 
i) keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, mongol szakirányon 
j) keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, tibeti szakirányon 
k) keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, török szakirányon 
l) keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, újgörög szakirányon 

 ● választható szakirányok: altajisztika, arab, hebraisztika, indológia, iranisztika, japán, kínai, 
koreai, mongol, tibeti, török, újgörög 

 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 
a) Philologist in Eastern Languages and Cultures (Altaic Studies) 
b) Philologist in Eastern Languages and Cultures (Arabian Studies) 
c) Philologist in Eastern Languages and Cultures (Hebrew Studies) 
d) Philologist in Eastern Languages and Cultures (Indology Studies) 
e) Philologist in Eastern Languages and Cultures (Iranian Studies) 
f) Philologist in Eastern Languages and Cultures (Japanese Studies) 
g) Philologist in Eastern Languages and Cultures (Chinese Studies) 
h) Philologist in Eastern Languages and Cultures (Korean Studies) 
i) Philologist in Eastern Languages and Cultures (Mongolian Studies) 
j) Philologist in Eastern Languages and Cultures (Tibetan Studies) 
k) Philologist in Eastern Languages and Cultures (Turkish Studies) 
l) Philologist in Eastern Languages and Cultures (new Greek Studies) 
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3. Képzési terület: bölcsészettudományi 

4. Képzési ág: ókori és keleti filológia 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 110 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:10 kredit; 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 72 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan, gyakorlati ismeretekkel is rendelkező szakemberek képzése, akik átfogó isme-
retekkel rendelkeznek az orientalisztika területén, betekintést nyerve az ókortudományba. Ismerik 
Ázsia és Észak-Afrika népeinek, országainak vagy (az újgörög szakirányon) az ókor utáni görögség-
nek a történetét, kultúráját. Áttekintésük van továbbá a szakiránynak megfelelő terület történetéről 
és művelődéstörténetéről. Ismerik az orientalisztikában és a szakirány területén érvényes isme-
retszerzés általános módjait és a főbb kutatási módszereket. A végzettek kellő mélységű elméleti 
ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a keleti nyelvek és kultúrák alapszakon végzettek képesek: 
 ● egy keleti nyelv legalább középszintű, egy másik keleti vagy ókori nyelv alapfokú hasz-

nálatára; 
 ● az újgörög szakirányon a szakiránynak megfelelő nyelv középszintű használatára; 
 ● megszerzett ismereteik írásban és szóban magyarul történő hatékony kommuniká-

lására; 
 ● a megszerzett információk, a megismert érvek és elemzések különböző nézőpontok 

szerinti bemutatására, átgondolására; 
7.2. alkalmasak: 

 ● a szakirányuknak megfelelő ismereteket igénylő munkakör ellátására; 
 ● a kulturális életben (pl. könyvtárak, múzeumok, könyvkiadók, médiák), továbbá a gazda-

sági életben (pl. idegenforgalom, turisztika, idegen nyelvű levelezés) közvetítői felada-
tok elvégzésére; 

 ● a közigazgatásban megjelenő feladatok ellátására és igények kielégítésére, a szakirá-
nyoknak megfelelő idegen nyelven. 

7.3. Rendelkeznek:
 ● a választott szakirány nyelve és kultúrája iránti motivációval és elkötelezettséggel, 

valamint 
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 ● az idegen nyelvi ismereteken túl együttműködő és kommunikációs készséggel, továbbá 
meg vannak győződve a megismert kultúrákról szóló megalapozott ismeretek fontos-
ságáról. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: 
8.1. alapozó ismeretek: 26-30 kredit 

 ● filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, 
alapozó elméleti tárgyak (irodalomelmélet, elméleti nyelvészet, esztétika, történelem-
filozófia, társadalomfilozófia); 

 ● az ókori és keleti kultúra ismeretkörei (ókori és keleti nyelvek és írások, történelem, 
vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, 
kultúrtörténet); 

8.2. szakmai törzsanyag: 135-145 kredit, ebből 
a) szakmai alapozó modul: 18-22 kredit 

 ●  a keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, földrajz, vallás, iroda-
lom, kultúrtörténet, írástörténet); filológia; újgörög szakirányon egyéb ókori és 
általános ismeretek; 

 ● kötelezően választható szakterületi ismeretek; a választott nyelven és kultúrán 
kívüli másik keleti vagy ókori nyelv alapismeretei; 

b) a választott keleti nyelv és kultúra speciális ismeretei: 60-70 kredit, 
nyelvi ismeretek, egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, a szak-
irányhoz kapcsolódó specializációk: 
ba) altajisztika szakirány 

 ● nyelvi képzés: törökországi török nyelv, egy második altáji nyelv, 
 ● egyéb filológiai és gyakorlati ismeretek: bevezető kurzusok az altajisztikába, 

bevezetés a műhelymunkába, gyakorlati ismeretek; 
bb) arab szakirány 

 ● nyelvi képzés: klasszikus és modern arab, nyelvgyakorlat, újságnyelv, 
 ● egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek: arab iroda-

lom, arab történelem, iszlám, 
 ● specializáció: sémi kapcsolatok; 

bc) hebraisztika szakirány 
 ● nyelvi képzés: klasszikus héber nyelv (grammatika, szövegolvasás), modern 

héber nyelv (grammatika, szövegolvasás, társalgás), egy másik bibliai, illetve 
zsidó nyelv (pl. arámi, jiddis vagy judeo-arab), 

 ● egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek: zsidó történe-
lem, zsidó kultúra, vallás, irodalomtörténeti bevezetések (bibliai, rabbinikus), 

 ● specializáció: egyéb bibliai nyelv vagy talmudi arámi; bibliai vagy judaiszti-
kai tudománytörténet; jiddis kultúrtörténet; bibliai irodalom vagy középkori 
zsidó/héber nyelvű irodalom; 
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bd) indológia szakirány 
 ● nyelvi képzés: szanszkrit nyelv, hindi nyelv, 
 ● egyéb kultúrtörténeti ismeretek: ind kultúrtörténet (óind és újind), óind és 

hindi irodalomtörténet; 
be) iranisztika szakirány 

 ● nyelvi képzés: klasszikus és modern perzsa részletes nyelvleírás, klasszi-
kus perzsa szövegolvasás (forráselemzés), modern perzsa nyelvgyakorlat, 

 ● egyéb irodalomtörténeti és filológiai ismeretek: klasszikus és modern perzsa 
irodalomtörténet, verstan, paleográfia, 

 ● specializáció: választható tárgyak (pl. bevezetés a nyelvtörténetbe és dialek-
tológiába, perzsa művészettörténet, a modern Irán történetének kérdései, a 
modern Irán problémái); 

bf) japán szakirány 
 ● nyelvi képzés: mai japán nyelvtan, nyelvgyakorlatok, szövegolvasás, tolmá-

csolási és fordítási gyakorlatok, 
 ● egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek: japán gazda-

ság- és kultúrföldrajz, történelem, irodalom, kultúrtörténet, mai társadalom 
és kulturális élet, japán szövegszerkesztői, táblázatkezelői és internetes 
gyakorlatok, szakdolgozati szeminárium, 

 ● specializáció: mai japán szaknyelvi képzés, bevezetés a régi japán nyelvbe, 
kínai vagy koreai nyelvképzés, japán gazdasági és pénzügyi ismeretek, 
művészettörténet, kommunikáció; 

bg) kínai szakirány 
 ● nyelvi képzés: mai kínai nyelv, klasszikus kínai nyelv és filológia, 
 ● egyéb kultúrtörténeti ismeretek: történelem, műveltség, vallástörténet, kínai 

és japán műveltség; 
bh) koreai szakirány 

 ● nyelvi képzés: koreai nyelv, 
 ● egyéb kultúrtörténeti ismeretek: történelem, műveltség, vallástörténet, kínai 

és japán műveltség; 
bi) mongol szakirány 

 ● nyelvi képzés: ujgur-mongol írásos szövegek, mai mongol nyelv, 
 ● egyéb kultúrtörténeti ismeretek: történelem, hagyományos nomád művelt-

ség, vallástörténet; 
bj) tibeti szakirány 

 ● nyelvi képzés: klasszikus tibeti nyelvtan és szövegolvasás, mai tibeti nyelv, 
beszéd- és olvasásgyakorlat, tibeti művelődéstörténet, 

 ● egyéb kultúrtörténeti ismeretek: bevezetés a tibeti műveltségbe, a tibeti 
filológia alapjai, forrásfeldolgozás, történeti stúdiumok; 

bk) török szakirány 
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 ● nyelvi képzés: török nyelv, stílusgyakorlat, grammatika, szövegolvasás, 
 ● egyéb kultúrtörténeti ismeretek: a török népek története, az Oszmán 

Birodalom története, a magyarországi török hódoltság története, török-
magyar kapcsolatok, 

 ● specializáció: általános turkológia vagy oszmán történelem, oszmán pale-
ográfia; 

bl) újgörög szakirány 
 ● nyelvi képzés: nyelvi és nyelvészeti képzés, újgörög szöveginterpretációk, 
 ● egyéb kultúrtörténeti ismeretek: elméleti képzés (proszeminárium, átte-

kintés az újgörög irodalomról, a görög nyelv történeti áttekintése, az újkori 
görögség története, országismeret); 

c) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit 
 ● az alapszak másik szakiránya vagy az alapszak adott szakirányának további 

szakterületi ismeretei, 
 ● a második szak szakterületi ismeretei. 

8.3. A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére 
biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és pszichológiai modult, amely-
nek kreditértéke 10 kredit. 

9. Szakmai gyakorlat: – 

10. Nyelvi követelmények: 
 ● Az alapszakon az oklevél kiadásának feltétele egy államilag elismert középfokú „C” típusú 

nyelvvizsga letétele angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből vagy azzal 
egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél. 

 ● Az újgörög szakirányon a sikeres záróvizsgát tett hallgatók az idegen nyelvi követelmé-
nyeknek eleget tesznek. 
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17. KÉMIA
Természettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: kémia 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc), 
 ● szakképzettség: vegyész 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Chemist 

3. Képzési terület: természettudomány 

4. Képzési ág: élettelen természettudomány 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - ; 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kredit: 50 kredit; 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit; 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit; 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit; 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan vegyészek képzése, akik elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon 
szakterületeken (pl. matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) elfogadható alapismere-
tekkel rendelkeznek és az alapfokozat birtokában alkalmassá válnak elsősorban gyakorlati feladatok 
és problémák felismerését és önálló megoldását igénylő munkakörök ellátására a vegyipari terme-
lésben, analitikai, minőségbiztosítási laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálko-
dási és környezetvédelemi területeken. Kellő mélységű ismerettel rendelkezzenek a képzés második 
ciklusát folytatni, illetve egyénileg és szervezett formában további tanulmányokat végezni. 

7.1. Alapfokozat birtokában a vegyész – a várható szakirányokat is figyelembe véve – ismeri: 
 ● a legfontosabb kémiai laboratóriumi módszerek elvét és gyakorlati alkalmazhatósá-

gukat; 
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 ● munkája eredményeit – szakmai és nem szakmai körök számára – hatékonyan tudja 
kommunikálni idegen nyelven és az informatika eszközeit is felhasználva; 

 ● képes továbbképzések segítségével új kompetenciákat elsajátítani. 
7.2. Alapfokozat birtokában a vegyészek – a várható szakirányokat is figyelembe véve – alkal-

masak: 
 ● elsősorban gyakorlati problémák és feladatok felismerésére és önálló megoldására a 

vegyipari termelésben, akadémiai és ipari kutatóintézetekben, agrokémiai, élelmiszer-
ipari, növényvédelmi, minőségbiztosítási, egészségügyi analitikai laboratóriumokban, 
valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és környezetvédelemi területeken a napi 
műszerüzemeltetési, rutinmérési feladatok ellátására; 

 ● a laboratóriumi nagyműszerek felelősségteljes működtetésére; 
 ● a szakterületén önálló döntéshozatalra; 
 ● munkájukat minőségtudattal, sikerorientáltsággal és megfelelő értékszemlélettel 

végezni. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. természettudományos alapozó ismeretek: 14-24 kredit 

 ● matematika, fizika, informatika, általános gazdasági és menedzsment, minőségügyi 
és környezetügyi, EU ismeretek; 

8.2. szakmai törzsanyag: 82-92 kredit 
 ● általános, szervetlen, analitikai, alkalmazott, szerves és fizikai kémia; 

8.3. differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit 
 ● vegyész szakirányon: fizikai kémia, anyagtudomány; környezetkémia és -analitika; 

szerves kémia és biokémia; a makromolekuláris és polimerkémia; természettudomá-
nyos ismeretek; 

 ● tanári szakirány: második szak szakterületi ismeretei, elméleti kémia, egyéb termé-
szettudományos alapismeretek, speciális kémiai ismeretek, pedagógiai, pszichológiai 
ismeretek. 

9. Szakmai gyakorlat: 
A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését a gyakorlati módszerek, eljárások megis-
merését szolgálják. A külső szakmai helyen végzett összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 
legalább 6 hét. 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy 
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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18. KÉPI ÁBRÁZOLÁS
Tanító- és Óvóképző Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: képi ábrázolás 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: vizuális művészet-közvetítő képi ábrázolás alapképzési szakon (megje-

lölve a szakirányt) 
 ● választható szakirányok: festészet, képgrafika, díszítőfestő, építészeti síküveg 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in 2D Art 

3. Képzési terület: művészetközvetítés 

4. Képzési ág: vizuális kultúra 

5. A képzési időfélévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 50 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 47 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 110 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkez-
nek a tradicionális, valamint a kortárs képalakítás és képalkotás terén. A végzettek szemléletmódja 
biztos alapokat nyújt a vizuális világban való tájékozódáshoz, beleértve a képalakítás hétköznapi és 
művészeti megnyilvánulásait is. A végzettek alkalmasak a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetősé-
gek tanulmányozására, és azok autonóm módon történő felhasználására. Felkészültségük alapján 
kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik mesterkép-
zésben történő folytatásához. 

7.1. Az alapképzési szakon szerezhető ismeretek: 
 ● kultúrtörténeti ismeretek, 
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 ● a klasszikus és a jelenkori képalakítási technikák ismerete, 
 ● művészettörténeti ismeretek, 
 ● színelméleti ismeretek, 
 ● rajzolási és festési ismeretek, 
 ● vizuális közlésformák ismerete, 
 ● PR, vállalkozási és jogi ismeretek, 
 ● a rajzolás-festés-mintázás fontosabb konvencióinak, az ábrázolás és kifejezés vizu-

ális nyelvi eszközkészletének ismerete, 
 ● a képi alkotás fiziológiai, pszichológiai ismeretanyaga; 

7.2. az alapképzési szakon végzettek alkalmasak: 
 ● a köznapi és művészeti vizuális látványok önálló vizsgálatára, elemzésére, 
 ● a képi ábrázolás alkalmazott és autonóm műfajaiban és eljárásaiban az elemzési 

tapasztalatok, következtetések kreatív hasznosítására, 
 ● a vizuális közlések kifejező nyelvi eszközkészletének adekvát felhasználására, 
 ● szakmai műhely, szakkör, képességfejlesztő tanfolyamok vezetésére, 
 ● ábrázolási szándékkal harmonizáló anyag-eszköztechnológia megválasztására, 
 ● az emberi környezet vizuális és esztétikai szempontú elemzésének figyelembevételére, 
 ● az ábrázolás és kifejezés vizuális nyelvi eszközkészletének alkotó szellemű ábrázo-

lására, 
 ● művészeti végzettséggel rendelkező szakemberek mellett referensi feladatok ellátására; 
 ● képalakítási technikák alkotó módon történő felhasználására; 

7.3. a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 
 ● vizuális ítéletalkotás, 
 ● interpretáció képessége, 
 ● kreativitás, 
 ● vizuális memória és fantázia. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
8.1. Alapozó ismeretek: 40-60 kredit 

a) általános ismeretek: vizuális megismerés, kommunikációs és vizuális kommunikációs 
alapismeretek, a kulturális antropológia alapismeretei, jogi, minőségbiztosítási, vállal-
kozási, PR alapismeretek, környezetvédelem, művelődéstörténeti, filozófiai ismeretek 
- 10-20 kredit 

b) szakmai alapismeretek: rajzi alapképzés; kreatív-vizuális gyakorlatok; művészettör-
ténet, műelemzés; ábrázoló geometriai alapozás; vizuális nyelvi, eszköz- és anyagis-
mereti alapozás - 30-40 kredit; 

8.2. Szakmai törzsanyag: 50-60 kredit 
a) szakmai alapozó modul: művészettörténet, műtörténeti alapfogalmak, a különböző 

nagy művészettörténeti korok; műelemzési gyakorlat és bibliai, mitológiai, ikonográfiai 
ismeretek; a környezetelemzés elméleti és gyakorlati alapjai; az emberi környezet vizu-
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ális, esztétikai megjelenése, elemzése; tárgy- és környezetkultúra, vizuális kommuni-
káció (vizuális közlésformák, vizuális médiumok, általános betűismeret és tipográfia), 
építészeti elemzés, népművészeti, kiállítás-rendezői tanulmányok; társadalmi ismere-
tek; vállalkozási és jogi ismeretek; munkaköri tűz-, környezet-, baleset- és munkavé-
delem; rajzolás-festés, mintázás; tér- és tárgyábrázolás; funkcionális rajzi közvetítő 
és elemző vázlatrajzok, szerkesztő távlattan, tapasztalati távlattan, monge, axonomet-
ria műszaki rajz, tanulmány jellegű alakrajz, anatómiai rajzok és krokik; színelmélet; 
formatan különböző anyagokkal (papír, agyag, fa stb.), a háromdimenziós kifejezés 
eszköztára; a látási és tapintási érzékelés bevonása; 

b) differenciált szakmai ismeretek: 47-52 kredit 
ba) az alapszak további szakterületi ismeretei: festészet, képgrafika, díszítőfestő, 

építészeti síküveg szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök; 
bb) a második szak szakterületi ismeretei. 

A tanári mesterképzési szak választása esetén biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges 
pedagógiai és pszichológiai modult, amelynek kreditértéke legalább 10 kredit. 

9. Szakmai gyakorlat:
A képzés ideje alatt kéthetes művésztelepi gyakorlaton és egy hét időtartamban szakmai tanul-
mányúton szükséges részt venni. 

10. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele 
vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges egy élő idegen nyelvből. 
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19. KERESKEDELEM ÉS MARKETING
Társadalomtudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: kereskedelem és marketing 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Commerce and Marketing 

3. Képzési terület: gazdaságtudományok 

4. Képzési ág: üzleti 

5. A képzési idő félévekben: 7 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 80 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: kritériumkövetelmény kredit nélkül 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 102 kredit, amelyből az össze-

függő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és 
készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek 
és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereske-
delmi tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendel-
keznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a kereskedelem és marketing szakon végzettek ismerik: 
 ● a társadalmi, gazdasági, piaci környezetet, mechanizmusait, szervezeteit, működési 

elveit, fejlődési trendjeit, 
 ● a marketing fogalmát, koncepcióját, eszközrendszerét és módszertanát az üzleti és 

nonprofit szférában, 
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 ● a marketing szerepét a vállalat, intézmény működésében, a marketing kapcsolatát a 
szervezet más folyamataival, funkcióival, 

 ● a fogyasztói, vevői magatartás folyamatát, a fogyasztóvédelem területét, 
 ● az értékesítési, üzletkötési tevékenység folyamatait, jogi, etikai követelményeit, 
 ● a kereskedelmi vállalatok működését és szervezetét, a kereskedelmi tevékenység főbb 

munkafolyamatait és technikáit, 
 ● a logisztikai folyamatokat, 
 ● az e-üzlet módszereit és hátterét, 
 ● képesek a marketing értékesítés rövid és középtávú döntési folyamataiban való eliga-

zodásra, a gyors piaci változások felismerésére, azokhoz való alkalmazkodásra. 
7.2. Az alapfokozat birtokában a kereskedelem és marketing szakon végzettek alkalmasak: 

 ● kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, 
 ● különböző termékek és szolgáltatások beszerzésére és értékesítésére, 
 ● önálló és csoportmunka végzésére, 
 ● a szervezet funkcionális területeivel és a marketingszolgáltatókkal, beszállítókkal, 

partnerekkel való együttműködésre, 
 ● reklám, eladás ösztönzési, piackutatási adatok elemzésére, hatékony programok össze-

állítására és lebonyolításuk ellenőrzésére, 
 ● a kereskedelmi folyamatok elemzésére és tervezésére, 
 ● egyes logisztikai feladatok ellátására, 
 ● a kereskedelem és marketing specifikus szoftverek használatára, 
 ● jelentések, felmérések elkészítésére, szóbeli és írásbeli kommunikációra. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
8.1. közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: 80-90 kredit 

 ● matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazda-
ságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, 
menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, alapozó üzleti 
ismeretkörök; 

8.2. társadalomtudományi alapismeretek: 10-20 kredit 
 ● EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszicholó-

gia, filozófia; 
8.3. szakmai törzsanyag: 70-90 kredit 

 ● vállalatirányítás, kereskedelem gazdaságtana, marketing menedzsment, szervezeti 
magatartás, vállalati pénzügyek, marketingkutatás, külkereskedelmi technikák, marke-
tingkommunikáció, logisztika, média gazdaságtan, továbbá választható szakirányok, 
amelyek a szak törzsanyagához, a kereskedelem vagy marketing szakanyagához 
kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhetőspeciális tudást biztosító 
ismeretek. 
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9. Szakmai gyakorlat:
Az alapképzési szakon egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell szervezni. 

10. Nyelvi követelmények:
Alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felső-
fokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve okle-
vél szükséges. 
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20. KÉZMŰVES
Tanító- és Óvóképző Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: kézműves 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: kézműves (megjelölve a szakirányt) 
 ● választható szakirányok: szövő-textilművesség, festett-nyomott textilművesség, nemszőtt-

nemezelt textilművesség, papírművesség, kerámia, bőrművesség 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Craftsman 

3. Képzési terület: művészetközvetítés 

4. Képzési ág: vizuális kultúra 

5. A képzési időfélévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 50 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 47 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 110 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a kézművesség területén megszer-
zett elméleti és gyakorlati ismereteik kreatív alkalmazására. A végzettek megszerzett ismereteik 
birtokában kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik 
mesterképzésben történőfolytatásához. 

7.1. Az alapképzési szakon szerezhető ismeretek: 
 ● vizuális kommunikációs ismeretek, 
 ● rajzos ismeretek, 
 ● ábrázoló geometriai ismeretek, 
 ● művészettörténeti ismeretek, 
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 ● jogi és vállalkozási ismeretek, 
 ● a kézművesség funkcionális, technikai, esztétikai, gazdasági, emberi környezeti-tárgyi 

összefüggéseinek ismerete, 
 ● a nemzetközi kortárs kézműves tárgykultúra törekvéseinek, a hagyományok szerepé-

nek ismerete, 
 ● az iparművészet, a design, a környezet- és tárgykultúra értékeinek, kultúrtörténeti, 

történelmi kontextusának, társadalmi terjesztésének ismerete; 
7.2. az alapképzési szakon végzettek alkalmasak: 

 ● kézműves megmunkálások, díszítések tervezésére, kivitelezésére, 
 ● a különböző elvárások, megrendelések, funkciók szerint adekvát megoldások kivá-

lasztására, kivitelezésére, 
 ● kézműves szakmai műhely, szakkör, képességfejlesztő tanfolyamok vezetésére, 
 ● a kézművesség széles körű alkalmazására, 
 ● a különböző kézműves technikák anyag-eszköz-technológia eljárásainak alkalma-

zására, 
 ● az iparművészet, a design, a környezet- és tárgykultúra értékeinek terjesztésére; 

7.3. a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 
 ● rajzkészség, 
 ● kreativitás, 
 ● kézügyesség, 
 ● önállóság, 
 ● az egyéni kivitelezés képessége. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
8.1. Alapozó ismeretek: 40-60 kredit 

a) általános ismeretek: a vizuális megismerés, kommunikációs és vizuális kommuniká-
ciós alapismeretek, a kulturális antropológia alapismeretei, jogi, minőségbiztosítási, 
vállalkozási, PR alapismeretek, környezetvédelem, művelődéstörténeti, filozófiai isme-
retek - 10-20 kredit; 

b) szakmai alapismeretek: rajzi alapképzés; kreatív-vizuális gyakorlatok; művészettör-
ténet, műelemzés; ábrázoló geometria alapozás; vizuális nyelvi, eszköz- és anyagis-
mereti alapozás - 30-40 kredit. 

8.2. Szakmai törzsanyag: 50-60 kredit 
a) szakmai alapozó modul: művészettörténet, a kézművesség története, ornamentika-

történet, anyagismeretek, technológiai ismeretek; népi kismesterségek, kézműves 
alapozó gyakorlatok, tárgy- és környezetkultúra, szakmai gyakorlat, szakmai tanul-
mányút, műhelygyakorlat, külső műhelygyakorlat, múzeumi gyűjtés, digitális fotódo-
kumentáció, számítógépes prezentáció; 

b) differenciált szakmai ismeretek: 47-52 kredit 
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ba) az alapszak további szakterületi ismeretei: szövő-textilművesség, festett-nyomott 
textilművesség, nemszőtt-nemezelt textilművesség, papírművesség, kerámia, 
bőrművesség szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök; 

bb) a második szak szakterületi ismeretei. 
A tanári mesterképzési szak választása esetén biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges 
pedagógiai és pszichológiai modult, amelynek kreditértéke legalább 10 kredit. 

9. Szakmai gyakorlat:
A képzés ideje alatt kéthetes művésztelepi gyakorlaton és egy hét időtartamban szakmai tanul-
mányúton szükséges részt venni. 

10. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele 
vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges egy élő idegen nyelvből. 
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21. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY
Bölcsészettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: kommunikáció és médiatudomány 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: kommunikátor (megjelölve a szakirányt) 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Communication Expert 

3. Képzési terület: társadalomtudományi 

4. Képzési ág: társadalomismeret 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: – 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 35 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 15 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: nincs, a szakdolgozat a záróvizsga letételéhez szük-

séges kritérium jellegű követelmény 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 54 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: – 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a társadalmat működtető kommuniká-
ciós rendszereket, a társadalmi kommunikációt, valamint a kommunikáció és a média fontosabb 
intézményeit. Megszerzett tudásuk birtokában képesek a társadalmi kommunikáció alapvető intéz-
ményeiben kommunikációs munka végzésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel 
rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a kommunikátorok képesek: 
 ● a kommunikációhoz és médiához kapcsolódó alapfogalmak és alapelvek elsajátítására; 
 ● a társadalom működésével kapcsolatos összefüggések megismerésére, értékelésére, 

elemzésére; 
 ● kommunikációs készségek elsajátítására, illetve ezek fejlesztésére; 
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 ● helyesen megítélni a társadalmi kommunikáció különböző területeinek problémáit a 
társadalmi kommunikáció összefüggésein belül; 

 ● a társadalmi kommunikáció alapvető elméleteinek és koncepcióinak megfelelően érvek 
kifejtésére, helytálló vélemény megformálására vagy nézet megalkotására. 

7.2. Az alapfokozat birtokában a kommunikátorok alkalmasak: 
 ● információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmai közönségnek idegen 

nyelven és a prezentáció legújabb eszközeivel hatékonyan kommunikálni; 
 ● az információk kritikus elemzésére és feldolgozására, az elemzés során felmerülő 

problémák megoldására; 
 ● a kommunikáció és média intézményeiben szakmai tudásuknak megfelelő munka-

körök, feladatok, továbbá közvetítő-társadalmi segítők, mediátorok, PR szakemberek 
tevékenységének ellátására. 

7.3. Rendelkeznek: 
 ● együttműködő, kezdeményező, kapcsolatteremtő képességgel, 
 ● kommunikációs készséggel, 
 ● önismerettel, 
 ● kritikai önreflexióval, 
 ● felelősségtudattal, 
 ● hatékony és sikerorientált gondolkodással. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó modul: 40-55 kredit 

 ● ember és társadalom, a szabályozott társadalom, társadalomtörténet, elemzési tech-
nikák, kommunikációs készségfejlesztés; 

8.2. szakmai törzsmodul: 90-140 kredit, ebből 
a) szakmai elméleti ismeretek: a kommunikáció és a média társadalomtörténete; a 

kommunikáció fontosabb színterei, a kommunikáció fontosabb eszközei, a kommu-
nikáció fontosabb funkciói, a kommunikáció interpretációja, a társadalmi kommuni-
káció – 15-25 kredit; továbbá szakmai gyakorlat – 10-20 kredit; 

b) speciális kommunikációs ismeretek: 15-25 kredit 
 ● humán kommunikációs ismeretek: média és kommunikáció, a kommunikáció 

sajátos színterei, a kommunikáció dinamikája, a kommunikáció szabályozása, 
kommunikációs zavarok; 

 ● médiakommunikációs ismeretek: medializált kommunikáció, a médiakommuni-
káció sajátos színterei, médiaismeretek, médiadinamikák, a média szabályozása; 

c) választható szakmai ismeretek: 15-25 kredit; 
d) differenciált szakmai ismeretek: 

 ● pl. PR, marketing, üzleti kommunikáció; újságírás (nyomtatott, rádiós, tele-
víziós, on-line); hálózati kommunikáció; közéleti kommunikáció; mediáció; 
segítő-fejlesztő; egyházi kommunikáció; nemzetközi kommunikáció; vizuális 
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kommunikáció; archiválás; kommunikáció technológia szakirányokhoz tartozó 
ismeretkörök: 35-45 kredit. 

9. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből középfokú „C” típusú államilag 
elismert nyelvvizsga letétele vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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22. KÖRNYEZETTAN
Természettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: környezettan 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 
 ● szakképzettség: alkalmazott környezetkutató 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Applied Environmental Researcher 

3. Képzési terület: természettudomány 

4. Képzési ág: környezettudomány 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: – 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 45 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: – 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan alkalmazott környezetkutatók képzése, akik korszerű természettudományos 
szemléletmódjuk, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges 
idegen nyelvtudásuk, valamint matematikai, informatikai, kémiai, fizikai, földtudományi és biológiai 
ismereteik birtokában képesek a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére. Továbbá kellő 
mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában az alkalmazott környezetkutatók képesek: 
 ● a környezeti mintákban lévő alkotóelemek eloszlásának és szerkezetének elemzésére 

a nm-km mérettartományban; 
 ● az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban lejátszódó fizikai, 

kémiai, földtudományi és biológiai folyamatok megértésére és kezelésére; 
 ● a környezettudományi elméletek, paradigmák, elvek gyakorlati alkalmazására; 
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 ● alkalmazói szintű kutatások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására; 
 ● az egészségügyi, jogi és biztonsági szabályozások, valamint a kutatásoknak a környe-

zetre és a megrendelőkre gyakorolt hatásának az ismeretében terepi és laboratóriumi 
vizsgálatok elvégzésére; 

 ● az elsajátított eljárások, technikák alapján adatgyűjtésre, adatrögzítése és adatok 
feldolgozására és értelmezésére. 

7.2. Az alapfokozat birtokában az alkalmazott környezetkutatók alkalmasak: 
 ● a környezettudományhoz kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatói feladatok ellátására; 
 ● környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteknél, kutató-fejlesztő intézeteknél, szak-

igazgatási szerveknél munkakörök betöltésére; 
 ● a környezet- és természetvédelem, az ipar, mezőgazdaság, erdőgazdaság, vízügy, 

egészségügy, települési önkormányzatok területén jelentkező környezettudományi 
szakképzettséget igénylő feladatok megoldására; 

 ● a tanári szakirányt végzettek a környezeti tantárgyak, a természetvédelmi és környe-
zetvédelmi oktatás előkészítésében, szervezésében, oktatási és nevelési segédanya-
gok készítésében közreműködésre. 

7.3. A szakon végzettek rendelkeznek: 
 ● együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, 
 ● kommunikációs készséggel, 
 ● idegen nyelvtudással, 
 ● minőség iránti igénnyel, 
 ● felelősségtudattal. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. természettudományi és informatikai alapismeretek: 20-35 kredit 

 ● fizikai, kémiai, biológiai, földtani, természetföldrajzi, matematikai, informatikai ismeretek 
8.2. szakmai törzsanyag: 60-85 kredit 

 ● környezettudományi alapismeretek modul (a természet szervetlen és szerves anyagai 
és ezek folyamatai: környezeti szervetlen, szerves és biokémia; levegő-, víz- és föld-
kémia; ásványkőzettan, környezeti fizika, meteorológia, geoinformációs rendszerek, 
talajtan, hidrológia, hidrogeológia; az élő anyag és folyamatai, kölcsönhatásai: álta-
lános ökológia, fizika az élővilágban, alkalmazott ökológia, tájökológia, mikrobiológia, 
hidrobiológia, biogeográfia); 

 ● környezet- és természetvédelmi alapismeretek modul (környezettechnológia, környe-
zet-gazdaságtan, környezet-egészségtan, globális környezeti problémák, környezetvé-
delem, természetvédelem, jog, kommunikáció, környezettudatosság, fenntarthatóság, 
gazdasági, társadalmi ismeretek); 

 ● környezettudományi monitorozási alapismeretek modul (méréstechnikai ismeretek, 
környezetminősítés, állapotértékelés, fizikai, kémiai, biológiai és földtudományi méré-
sek és vizsgálati módszerek) 
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 ● egyéb természettudományi szakismeretek modul; 
8.3. differenciált szakmai ismeretek: 50-75 kredit 

 ● különösen a környezetkutató, a környezettan tanári, technikatanári, geofizikai, mete-
orológiai, geológiai, geográfiai szakirányokhoz kapcsolódó speciális ismeretkörök. 

9. Szakmai gyakorlat: 
A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy 
felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó gyakorlat. 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy 
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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23. MAGYAR
Bölcsészettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:
 
1. Az alapképzési szak megnevezése: magyar 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: magyar alapszakos bölcsész (zárójelben megjelölve a szakirányt) 
 ● választható szakirányok: drámapedagógia, eszperantó, észt, finn, finnugor, folklorisztika, 

irodalomtudomány, művelődéstudomány, nyelvtechnológia, színháztörténet, ügyvitel, neola-
tin 

 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Hungarian Studies 

3. Képzési terület: bölcsészettudományi 

4. Képzési ág: magyar 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 65 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: – 

7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a magyar és a világirodalom, valamint a magyar 
nyelv és általában a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának 
folyamatairól megbízható ismeretekkel rendelkeznek. Cél továbbá a nyelvi és irodalmi jelenségek 
értelmezéséhez szükséges alapvető eljárások megismertetése. A végzettek kellő mélységű elméleti 
ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a magyar alapszakon végzettek képesek: 
 ● értelmezni a szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelvi és irodalmi sajátosságait; 
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 ● megszerzett ismereteik gyakorlati alkalmazása során szóban és írásban árnyaltan, 
választékosan megnyilatkozni; 

 ● az alapszak és a hozzá kapcsolódó választott szakirány tanulmányaira vonatkozó 
ismeretszerzés általános módjainak és annak fő kutatási módszereinek elsajátítására; 

 ● hatékonyan kommunikálni a magyar nyelv és irodalom, illetve a választott szakirány 
kérdéseiben a kor igényeinek megfelelően, önállóan véleményt alkotni idegen nyelven 
is, továbbá különböző szempontok szerint bemutatni információkat, érveket és elem-
zéseket; 

7.2. alkalmasak: 
 ● megszerzett ismereteik birtokában a magyar nyelvvel és irodalommal, valamint egy-

egy szakiránnyal összefüggő ismereteket igénylő munkakör betöltésére; 
 ● kulturális tevékenységhez kapcsolódó feladatkörök ellátására művelődési intéz-

ményekben, kutatóintézetekben, az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás 
területén, továbbá anyanyelvileg jól felkészült szakembereket igénylő társadalmi szer-
vezetekben; 

 ● általános humán tájékozottságot igénylő munkakörök betöltésére; 
7.3. rendelkeznek: 

 ● a magyar nyelvhez és irodalomhoz, illetve a választott szakirány területéhez kapcso-
lódó problémák felismerési és kreatív kezelési képességével; 

 ● jó problémamegoldó és kommunikációs képességgel; 
 ● kritikai szemlélettel; 
 ● a választott alapszak iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel. 

8. A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó ismeretek: 15-20 kredit 

 ● filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, 
szakterületi alapozó ismeretek (bevezetés az irodalomtudományba és a nyelvtudo-
mányba, irodalomtudományi proszeminárium, nyelvészeti filológia); 

8.2. szakmai törzsanyag: 140-160 kredit, ebből 
a) általános szakterületi ismeretek: 90-110 kredit 

aa) irodalomtudomány 
 ● világirodalom, régi magyarországi irodalom, klasszikus magyar irodalom, 

modern magyar irodalom, irodalomelmélet 
ab) nyelvtudomány 

 ● nyelvtörténet, finnugrisztika, nyelv és társadalom, kommunikáció szóban 
és írásban, helyesírás, fonetika, leíró magyar nyelvtan, jelentéstan, szöveg-
tan, stilisztika; 

b) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit 
 ● a szakirányok vagy az alapszak szakterületi ismeretei: szakirányú és alapszakos 

specializációk, 
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 ● a második szak szakterületi ismeretei. 
8.3. A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére 

biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai-pszichológiai modult, amely-
nek kreditértéke 10 kredit. 

9. Szakmai gyakorlat: – 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú 
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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24. MATEMATIKA
Természettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: matematika 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc), 
 ● szakképzettség: matematikus 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mathematician 

3. Képzési terület: természettudomány 

4. Képzési ág: matematikatudomány 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - ; 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit; 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit; 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit; 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit; 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja: matematikusok képzése, akik olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretekkel 
rendelkeznek, melyek képessé teszik őket arra, hogy alapszintű matematikai ismereteiket műszaki, 
gazdasági, statisztikai és számítógépes területen alkalmazzák, továbbá hogy tanulmányaikat a 
képzés második ciklusában folytassák. 

7.1. Alapfokozat birtokában a matematikus – a várható szakirányokat is figyelembe véve – 
ismeri: 

 ● a matematika alapvető módszereinek alkalmazását; 
 ● matematikai módszerek, elvek megszerzésének módjait és a kutatás fő módszereit; 
 ● a felmerülő problémák megoldási alternatíváit; 
 ● a matematikai elemzések eredményeit és azt – idegen nyelven és az informatika eszkö-

zeit is felhasználva hatékonyan tudja kommunikálni. 
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7.2. Alapfokozat birtokában a matematikus – a várható szakirányokat is figyelembe véve – 
alkalmas: 

 ● felelősségteljes állás betöltésére, önálló döntéshozatalra, tevékenysége minőségtu-
dattal történő végzésére; 

 ● továbbképzések segítségével új kompetenciák elsajátítására. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó ismeretek: 15–20 kredit 

 ● matematikai, informatikai, természettudományos alapismeretek, általános gazdasági 
és menedzsment, minőségügyi és környezetügyi, EU ismeretek; 

8.2. szakmai törzsanyag: 15–25 kredit 
 ● algebra és számelmélet, analízis, geometria; 

8.3. differenciált szakmai ismeretek: 50–100 kredit 
a) matematikus szakirány: 

 ● algebra és számelmélet; analízis; geometria; kombinatorika; a matematika alap-
jai; valószínűségszámítás és matematikai statisztika; alkalmazott matematika 
és informatika; 

b) tanári szakirány: 
 ● második szak szakterületi ismeretei, algebra és számelmélet; analízis; geomet-

ria; kombinatorika; a matematika alapjai; valószínűségszámítás; informatika; a 
matematika története. 

9. Szakmai gyakorlat: 
A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy 
felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó gyakorlat. 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy 
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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25. MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI
 Állam- és Jogtudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: 

a) munkaügyi kapcsolatok tanácsadó,
b) társadalombiztosítási tanácsadó;

 ● választható szakirányok: munkaügyi kapcsolatok, társadalombiztosítási igazgatási. 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

a) Labour Relations Counsellor, 
b) Social Insurance Counsellor.

3. Képzési terület: jogi és igazgatási 

4. Képzési ág: igazgatási 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték: 25 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: – 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan munkaügyi kapcsolatokkal és társadalombiztosítással összefüggő felada-
tokat elvégző szakemberek képzése, akik jogi és szakmai ismereteik birtokában alkalmasak arra, 
hogy munkaügyi kapcsolatok alakításában és társadalombiztosítási ügyek intézésében közremű-
ködjenek, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban 
történő folytatásához. 



Eötvös Loránd
Tudományegyetem

83

Képzési Program II/B. – Alapképzési szakok
(Legkésőbb a 2016/2017-es tanévben megkezdett tanulmányokat végző hallgatók számára)

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

7.1. Az alapfokozat birtokában a munkaügyi kapcsolatok tanácsadó 
7.1.1. képes: 

 ● kollektív tárgyalás folyamatának előkészítésére, tervezésére; 
 ● szakértői, tanácsadói közreműködésre a kollektív szerződés megkötésében; 
 ● munkaügyi konfliktusok és viták felismerésére, vitarendezési eszközök és eljá-

rások kiválasztására és alkalmazására; 
 ● az érdekegyeztetés folyamatának, intézményeinek megismerésére; 

7.1.2. alkalmas: 
 ● a vállalatok, költségvetési intézmények szintjén érdekegyeztetési fórumok kiala-

kítására, eljárási szabályainak kidolgozására; 
 ● a munkavállalói, munkáltatói érdekképviseletek tevékenységének szervezésére; 
 ● az állam munkaügyi kapcsolatokat szabályozó tevékenységének tervezésére, 

végrehajtására; 
 ● munkavédelem, munkaerő-piaci politikák, foglalkoztatáspolitika, a munkavállalók 

és a munkáltatók érdekképviseleti szervei közti munkaügyi kapcsolatok rendjé-
nek meghatározására és azok betartásának ellenőrzésére. 

7.2. Az alapfokozat birtokában a társadalombiztosítási tanácsadó 
7.2.1. képes: 

 ● társadalombiztosítási, illetve magánbiztosítási ellátások, valamint egyéb szoci-
ális ellátások megállapítására és folyósítására; 

 ● egészségügyi szolgáltatóknál működtetési és finanszírozási feladatok ellátására; 
 ● informatikai rendszerek felhasználására; 

7.2.2. alkalmas: 
 ● a központi és helyi társadalombiztosításban, adóigazgatási szerveknél, valamint 

magánbiztosítóknál igazgatási feladatok ellátására; 
 ● költségvetési szervek, magánbiztosítási pénztárak, gazdálkodási–pénzügyi 

feladatainak elvégzésére; 
 ● a társadalombiztosítási és magánbiztosítási rendszer ellenőrzésére. 

7.3. A szakon végzettek rendelkeznek: 
 ● együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, 
 ● kommunikációs készséggel, 
 ● idegen nyelvtudással, 
 ● minőség iránti igénnyel, 
 ● felelősségtudattal. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó ismeret: 25-50 kredit 

 ● társadalomtudományi alapismeretek (politikai intézmények működése, politológia, 
szociológia, társadalomtörténet); 
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 ● jogtudományi alapismeretek (általános jogi ismeretek, alkotmánytan, polgári jogi és 
társasági jogi ismeretek); 

 ● kiegészítő szakmai alapozó ismeretek (munkaügyi kapcsolatok, vezetési és szerve-
zési ismeretek, informatika, számítástechnika, statisztika, demográfia, szociálpolitika, 
általános és szakmai lélektan); 

8.2. szakmai törzsanyag: 70-110 kredit 
 ● igazgatástörténeti modul (munkaügyi kapcsolatok társadalomtörténete, szociális jog 

kialakulása és alapjai); 
 ● általános igazgatási modul (közigazgatási alapismeretek, közigazgatási és munkaügyi 

igazgatási eljárási ismeretek, az EU alapintézményei és jogrendszere); 
 ● szakigazgatási modul (munkaügyi, egészségügyi és szociális szakigazgatás, foglal-

koztatáspolitika); 
 ● pénzügyi-közgazdasági modul (közgazdaságtan, pénzügyi és adójogi ismeretek, szám-

vitel, vállalat-gazdaságtan, költségvetési gazdálkodás); 
 ● közszolgálati és munkajogi modul; 

8.3. differenciált szakmai ismeretek: 27–40 kredit 
 ● munkaügyi kapcsolatok, társadalombiztosítási igazgatási szakirányokhoz tartozó 

speciális ismeretkörök. 

9. Szakmai gyakorlat: 
Az oklevél megszerzésének feltétele 4 hét szakmai gyakorlat elvégzése. 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú nyelv-
vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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26. MŰSZAKI MENEDZSER
Informatikai Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 
 ● szakképzettség: gazdálkodási mérnök 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Engineering Manager 

3. Képzési terület: műszaki 

4. Képzési ág: műszaki menedzser, műszaki szakoktató 

5. A képzési idő félévekben: 7 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudo-
mányi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgálta-
tások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő 
mélységű elméleti ismeretekkel a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. A gazdálkodási mérnökök ismerik: 
 ● a műszaki és menedzsment terület alapfogalmait és fő összefüggéseit; 
 ● a termelési, szolgáltató folyamatok reál, humán, illetve gazdasági és társadalmi össze-

függéseit; 
 ● a szervezetek működési elveit; 
 ● a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket, 

azok összefüggéseit; 
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 ● a termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és menedzseléséhez szükséges 
ismereteket; 

 ● a kapcsolódó tudományok (pl. szociológia, pszichológia, jog) és a műszaki- és 
menedzsment tudományok határterületeinek elveit és eredményeit; 

 ● a környezetvédelem, munkavédelem, minőségügy, iparjogvédelem, valamint a fogyasz-
tóvédelem követelményeit. 

7.2. Alapfokozat birtokában a gazdálkodási mérnökök képesek, illetve alkalmasak: 
 ● műszaki technológiai, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és informatikai folya-

matok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére; 
 ● üzleti tervek készítésére; 
 ● döntés-előkészítési feladatok elvégzésére; 
 ● innovációs stratégiák megvalósítására; 
 ● munkahelyi csoportok irányítására; 
 ● információ menedzselésére; 
 ● emberi erőforrás menedzselés feladatainak ellátására; 
 ● számviteli rendszer áttekintésére; 
 ● a termelésmenedzsment operatív feladatainak ellátására, termelő és szolgáltató tevé-

kenység nyújtására; 
 ● a minőségi és hatékonysági mutatók meghatározására; 
 ● a versenytársak, a termékek, a piacra lépési lehetőségek elemzésére. 

7.3. A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommu-
nikációs készséggel, idegennyelv-tudással, felelősségtudattal, minőségtudattal, értékelési 
és önértékelési, analizáló és szintetizáló képességgel. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
8.1. természettudományos alapismeretek: 40-50 kredit 

 ● matematika (min. 12 kredit), fizika, más természettudományok alapismeretei (pl. bioló-
gia, kémia, mechanika); 

8.2. gazdasági és humán ismeretek: 16-30 kredit 
 ● mikroökonómia, makroökonómia, gazdaságstatisztika, számvitel, vállalkozás-gazda-

ságtan, minőségbiztosítás, ergonómia, humán ismeretek; 
8.3. szakmai törzsanyag: 70-103 kredit 

 ● műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és tech-
nológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási-jogi ismeretek, diffe-
renciált szakmai ismeretek. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök közül a műszaki ismeretek aránya 
legalább 50%. 
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9. Szakmai gyakorlat:
Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlatot kritériumfeltétel. A szakmai gyakorlat időtar-
tama a műszaki alapképzésben legalább 4 hét. 

10. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy 
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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27. NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
Társadalomtudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: nemzetközi tanulmányok 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: nemzetközi kapcsolatok szakértő 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Relations Expert 

3. Képzési terület: társadalomtudományi 

4. Képzési ág: politikatudomány 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: – 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: – 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: – 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint 
európai uniós ismereteik birtokában képesek elősegíteni az európai integrációs folyamatból szár-
mazó kihívások kezelését, valamint a gazdasági, intézményi lehetőségek hatékony kihasználását 
az állami és a non–profit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel 
foglalkozó intézményeknél, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés 
második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a nemzetközi kapcsolatok szakértő képes: 
 ● a nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismeretek birtokában a nemzetközi életben 

való tájékozódásra; 
 ● a nemzetközi viszonyokat érintő koncepciók, elméletek, módszerek használatára; 
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 ● az Európai Unió jogi és intézményi felépítésére, az integráció alakulására vonatkozó 
információk alkalmazására. 

7.2. Az alapfokozat birtokában a nemzetközi kapcsolatok szakértők alkalmasak: 
 ● minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények nemzetközi és európai uniós 

feladatainak ellátására; 
 ● az Európai Unió közös vagy közösségi politikái ismeretében önkormányzatoknál, gazda-

sági társaságoknál és a vállalkozói szektorban az európai uniós tagságból származó 
feladatok ellátására; 

 ● az EU által meghirdetett pályázatok megírására és projektek menedzselésére. 
7.3. A szakon végzettek rendelkeznek: 

 ● együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, 
 ● kommunikációs készséggel, 
 ● idegen nyelvtudással, 
 ● minőség iránti igénnyel, 
 ● felelősségtudattal. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. társadalomtudományi alapismeretek: 40-50 kredit 

 ● multidiszciplináris társadalomtudományi modul (politológia, szociológia, történelem), 
jogi és közgazdaságtani ismeretek; 

8.2. készségfejlesztő, módszertani modul: 20-30 kredit 
 ● kommunikáció, idegen nyelv, informatika, statisztika; 

8.3. szakmai törzsanyag: 85-105 kredit 
 ● nemzetközi kapcsolatok modul (nemzetközi gazdasági, nemzetközi jogi, politikai, 

gazdaságföldrajzi ismeretek, nemzetközi viszonyok rendszere, diplomáciatörténet, 
regionális és civilizációs tanulmányok); 

 ● európai integrációs modul (az európai integráció története, elmélete, európai uniós 
jogi ismeretek, az EU intézményrendszere, döntéshozatali eljárásai, az EU politikái, 
nemzetállamok és az EU); 

 ● differenciált, specializált EU szakmai ismeretek. 

9. Szakmai gyakorlat: 
Az oklevél megszerzésének feltétele négy hét szakmai gyakorlat elvégzése. 

10. Nyelvi követelmények: 
Alapfokozat megszerzéséhez legalább kettő középfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga 
szükséges, amelyből az egyik szaknyelvi, a másik általános nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 
érettségi bizonyítvány, illetve oklevél. 
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28. NÉPRAJZ
Bölcsészettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: néprajz 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA), 
 ● szakképzettség: néprajz alapszakos bölcsész 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Ethnography 

3. Képzési terület: bölcsészettudományi 

4. Képzési ág: történelem 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: – 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja a néprajztudomány, az európai etnológia és a kulturális antropológia alapjainak 
megismertetése. Cél továbbá a saját és mások kultúráját megértő, a szűkebb és tágabb közösségek 
kulturális identitását alakítani képes, mások kultúrájával szemben toleráns szakemberek képzése, 
akik jártasak a kultúrakutatásban, képesek a kultúra működési törvényszerűségeit a múltban és a 
jelenben megérteni és értelmezni. A folklorisztika elméleti ismereteinek elsajátításán túl hangsú-
lyos szerepet kapnak a néprajzi gyűjtési és muzeológiai gyakorlatok, az adatkezelés, az archivá-
lás módszereinek elsajátítása és a terepkutatás. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel 
rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a néprajz alapképzési szakon végzettek képesek: 
 ● a főbb néprajzi tárgykörök anyagának, szakirodalmának, fogalmainak és terminológi-

ájának ismeretében azok gyakorlati célú felhasználására; 
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 ● a néprajzi tanulmányokra és kutatásokra érvényes ismeretszerzés általános módjai-
nak és a fő kutatási módszereknek a birtokában közreműködni a magyarság és Európa 
népeinek hagyományos kultúrájára vonatkozó vélemények alakításában, elemzések 
elvégzésében; 

 ● néprajzi elemzéseket különböző nézőpontok szerint bemutatni, átgondolni; 
7.2. alkalmasak: 

 ● a néprajztudományi ismereteket igénylő munkakörök ellátására; 
 ● a közművelődés, a muzeológia, a tömegkommunikáció és a kultúrakutatás területén 

néprajzi témájú feladatok alkotó szellemű elvégzésére. 
7.3. rendelkeznek: 

 ● magas fokú motivációval és hivatástudattal a kultúra néprajzi feltárása, feldolgozása, 
megőrzése iránt. 

Sikerorientáltság és a minőség iránti elkötelezettség jellemzi a végzetteket, valamint a kultúra 
néprajzi kutatásával kapcsolatos problémaérzékenység és problémamegoldó képesség. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: 
8.1. alapozó ismeretek: 20-30 kredit 

 ● filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, 
alapozó elméleti tárgyak (bevezetés a történettudományba, a néprajzba, a folklorisz-
tikába és a kulturális antropológiába); 

8.2. szakmai törzsanyag: 140-150 kredit, ebből 
a) szakterületi ismeretek: 90-100 kredit 

 ● magyar és összehasonlító néprajz (életmód, gazdálkodás,); népcsoportok és 
regionális kultúrák; társadalomnéprajz (a paraszti társadalom szerkezete, törté-
nete, alapvető egységei és intézményei); magyar és összehasonlító folklór (a 
folklór főbb műfajai); rítus és vallás, mentalitás (hiedelmek és hiedelemrendsze-
rek; vallási formációk; rítuselméletek); művészet (zene, tánc, díszítőművészet, 
népművészet); Európa és a világ népeinek kultúrája és társadalma (etnogenezis; 
a megélhetés forrásai; alkalmazkodás az ökológiai feltételekhez; az életformák 
történeti típusai; a hétköznapi élet szerkezete, a fogyasztás és felhasználás főbb 
jellegzetességei az eltérő kultúrákban); kulturális antropológia (antropológiai 
elméletek, társadalmak típusai); forrásismeret; kutatásmódszertan; tudomány-
történet; terepkutatás és múzeumi/archívumi gyakorlat; muzeológia, egyéb társ-
tudományi ismeretek; 

b) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit 
 ● folklorisztika, etnográfia vagy kulturális antropológia, 
 ● a második szak szakterületi ismeretei. 
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8.3. A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választható stúdiumok terhére 
biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és pszichológiai modult, amely-
nek kreditértéke legalább 10 kredit. 

9. Szakmai gyakorlat: 
A szakmai gyakorlat néprajzi gyűjtés hazai vagy határon túli terepeken, illetve hazai vagy külföldi 
néprajzi muzeológiai gyűjteményekben, illetve archívumokban. 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú 
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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29. ÓKORI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK
Bölcsészettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: ókori nyelvek és kultúrák 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA), 
 ● szakképzettségek: 

a) ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, assziriológia szakirányon 
b) ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, egyiptológia szakirányon 
c) ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, klasszika-filológia szakirányon 

 ● választható szakirányok: assziriológia, egyiptológia, klasszika-filológia [latin, ógörög] 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

a) Philologist in Ancient Languages and Cultures (Assyriology) 
b) Philologist in Ancient Languages and Cultures (Egyptology) 
c) Philologist in Ancient Languages and Cultures (Classic Philology) 

3. Képzési terület: bölcsészettudományi 

4. Képzési ág: ókori és keleti filológia 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 110 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 72 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan gyakorlati ismeretekkel is rendelkező szakemberek képzése, akik átfogó ismere-
tekkel rendelkeznek az ókortudomány területén, betekintést nyerve az orientalisztikába. Alapszinten 
ismerik az ókori Mediterráneum és a vele érintkező területek népeinek és országainak történe-
tét, kultúráját, valamint a választott szakiránynak megfelelően az ókori Közel-Keletről, az ókori 
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Egyiptomról és a klasszikus antikvitásról elmélyültebb tudásra tesznek szert. A végzettek kellő 
mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szakon végzettek képe-
sek: 

 ● a szakirányuknak megfelelő terület történetének és művelődéstörténetének ismeretére; 
 ● két–két ókori nyelv (akkád–sumer, egyiptomi–kopt, görög–latin) legalább középszintű 

ismeretére; 
 ● az ókortudomány és a választott szakirány területén érvényes ismeretszerzés általá-

nos módjainak és a főbb kutatási módszereinek kreatív alkalmazására; 
 ● az egyes szakirányokon megszerzett ismereteket írásban és szóban magyarul haté-

konyan kommunikálni; 
 ● a megszerzett információk, a megismert érvek és elemzések különböző szempontok 

szerinti bemutatására, átgondolására; 
7.2. alkalmasak: 

 ● a szakirányuknak megfelelő ismereteket igénylő munkakör ellátására; 
 ● a kulturális életben (pl. könyvtárak, múzeumok, könyvkiadók, médiák) a szakirányuknak 

megfelelő idegen nyelvtudást és egyéb, elsősorban történeti-kultúrtörténeti ismerete-
ket igénylő feladatok ellátására; 

 ● az ókori és a keleti kultúrák ismeretét igénylő, idegenforgalmi-turisztikai jellegű munka-
körök ellátására. 

7.3. rendelkeznek: 
 ● a választott szakirány nyelve és kultúrája iránti motivációval és elkötelezettséggel, 

valamint 
 ● az idegen nyelvi ismereteken túl együttműködő és kommunikációs készséggel, továbbá 

meg vannak győződve a megismert kultúrákról szóló megalapozott ismeretek fontos-
ságáról. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: 
8.1. alapozó ismeretek: 26-30 kredit 

 ● filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, 
alapozó elméleti ismeretek (irodalomelmélet, elméleti nyelvészet, esztétika, történe-
lemfilozófia, társadalomfilozófia); 

 ● az ókori és keleti kultúra területeit áttekintő ismeretkörök (ókori és keleti nyelvek és 
írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörté-
net, archeológia, kultúrtörténet); 

8.2. szakmai törzsanyag: 135-145 kredit, ebből 
a) szakmai alapozó modul: 16-20 kredit 

 ● két ókori nyelv ismeretkörei (görög, latin, egyiptomi, héber, szír, akkád és szanszk-
rit); 
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 ● az ókori Mediterráneum népei, gazdasági és szellemi kapcsolatok a Mediterráneum 
területei között; 

b) a választott ókori nyelv és kultúra speciális ismeretei: 70-75 kredit 
nyelvi ismeretek, egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, szak-
irányhoz kapcsolódó specializációk, szabadon választható tanegységek a képzési 
ágon belül: 
ba) assziriológia szakirány: 

 ● nyelvi képzés: akkád nyelv (szövegolvasás), sumér nyelv (nyelvtan, szöveg-
olvasás), egyéb sémi és ékírásos nyelvek (arab, héber, arámi, ugariti, hettita, 
elámi, óperzsa vagy hurri), 

 ● egyéb történeti és kultúrtörténeti ismeretek: az ókori Közel-Kelet történeti 
földrajza, régészete, története, kultúrtörténete; 

bb) egyiptológia szakirány: 
 ● nyelvi képzés: egyiptomi nyelv, kopt nyelv, 
 ● egyéb történeti és kultúrtörténeti ismeretek: a Nílus-völgy története, kultúr-

története; 
bc) klasszika-filológia szakirány: 

 ● nyelvi képzés: ógörög és latin grammatika, auktorolvasás, 
 ● egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek: régiségtan, 

mitológia, verstan-metrika, irodalomtörténet, színháztörténet, tudomány-
történet, numizmatika, epigrafika, zenetörténet, 

 ● specializáció: görög és/vagy latin specializáció (ógörög, bizánci görög, latin, 
középlatin, újkori latin, patrisztika); 

c) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit 
 ● az alapszak másik szakiránya vagy az alapszak adott szakirányának további 

szakterületi ismeretei, 
 ● a második szak szakterületi ismeretei. 

8.3. A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére 
biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai, pszichológiai modult, amely-
nek kreditértéke 10 kredit. 

9. Szakmai gyakorlat: - 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapszakon az oklevél kiadásának feltétele egy államilag elismert középfokú „C” típusú nyelv-
vizsga letétele angol, német, francia, olasz, orosz vagy (a klasszika-filológia szakirányon) spanyol 
nyelvből vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél. 
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30. ÓVODAPEDAGÓGUS
Tanító- és Óvóképző Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: óvodapedagógus 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: óvodapedagógus 
 ● nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, 

szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot] 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Kindergarten Teacher, Ethnic Minority 

Kindergarten Teacher (Croatian, German, Roamanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Gypsy). 

3. Képzési terület: pedagógusképzés 

4. Képzési ág: óvodapedagógus, tanító 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. Az óvodapedagógus, tanító képzési ág közös képzési szakaszához rendelhető minimális 

kreditérték: 10 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: legalább 32 kredit, legfeljebb 54 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 26 kredit nemzetiségi óvoda-

pedagógus szakirányon ebből a nemzetiségi képzés gyakorlati ismeretei legalább 6 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 9 

kredit 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, 
készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá 
megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 
A nemzetiségi szakirányt választó óvodapedagógusok képesek az óvodás gyermekek magyar nyel-
ven és nemzetiségi nyelven történő nevelésére. 



Eötvös Loránd
Tudományegyetem

97

Képzési Program II/B. – Alapképzési szakok
(Legkésőbb a 2016/2017-es tanévben megkezdett tanulmányokat végző hallgatók számára)

Óvodapedagógus

7.1. Közös kompetenciák az óvodapedagógus, tanító képzési ágban 
A hallgatók ismerik: 

 ● a kisgyermekkori nevelés és oktatás történetének egyetemes és magyar jellemzőit, 
 ● a gyermekek fejlődésének pszichológiai sajátosságait, 
 ● Magyarország legújabb kori történetének és társadalmának kérdésköreit, 
 ● az információs és kommunikációs technika használatához szükséges eljárásokat, 

tudnivalókat. 
7.2. Az alapfokozatot birtokában – a nemzetiségi szakirányt is figyelembe véve – az óvodape-

dagógusok 
7.2.1. az ismereteket illetően bizonyították, hogy 

 ● ismerik és értik a társadalmi változások, a közoktatás és az óvodai nevelés össze-
függéseit; 

 ● ismerik a tartalmi szabályozás dokumentumait; 
 ● ismerik az óvodás korú gyermek személyiségének fejlődési sajátosságait; 
 ● ismerik a nevelés és fejlesztés elméletét, az óvodás korosztály differenciált 

személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módsze-
reit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének 
specifikumait, a családdal való együttnevelés lehetőségeit; 

 ● az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges szaktudomá-
nyos és művészeti ismeretekkel rendelkeznek; 

 ● elsajátították a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani ismereteket 
az anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a vizuális tevékenység, 
a mozgás és a környezet tevékeny megismerése területén; 

 ● ismerik az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit; 
 ● tájékozottak az egészségre nevelés és a mentális egészség védelmének elvi és 

gyakorlati kérdéseiben; 
 ● ismerik az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit, módszereit. 

7.2.2. ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak 
 ● az óvodás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges feltételek bizto-

sítására, 
 ● óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátására, 
 ● kompetenciájukból adódó szakmai lehetőségeik és feladataik felmérésére; 
 ● problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és konfliktushelyzetek megol-

dására; 
 ● pedagógiai döntésekre; 
 ● előítélet-mentesen az inter- és multikulturális nevelésre; 
 ● a családokkal való együttműködésre; 
 ● a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra; 
 ● a szakszolgálatokkal szakmai partnerség kialakítására; 
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 ● önálló tanulással és/vagy szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák elsa-
játítására. 

 ● idegen nyelven alapszinten kommunikálni; 
7.2.3. szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek 

 ● önismerettel; önértékelési képességekkel; önérvényesítés, önmenedzselés képes-
ségével; sikerorientált beállítódással; minőségtudattal; 

 ● gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel, játszóképességgel, 
 ● fejlett kommunikációs képességgel, 
 ● társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és feladatvállalással, 
 ● az egyetemes emberi és nemzeti normák tiszteletével, tudatos értékválasztási 

képességgel; 
 ● a team-munkához szükséges kooperációs képességgel; 
 ● környezettudatos magatartással. 

7.3. A nemzetiségi óvodapedagógusok a fentieken túl 
7.3.1. a képzés során az ismereteket illetően bizonyították, hogy 

 ● magas szintű nemzetiségi nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek; 
 ● ismerik a nemzetiség történelmét és kultúráját; 
 ● nemzetiségi óvodapedagógusként jellemzi őket a korszerű általános műveltség, 

a társadalmi érzékenység, a közösségi felelősségérzet és feladatvállalás; 
 ● ismerik az óvodás korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpe-

dagógiai eljárásokat, nyelvátadási és fejlesztési stratégiákat, 
 ● korszerű ismeretekkel rendelkeznek a korai kétnyelvűség szakterületén; 

7.3.2. ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak 
 ● elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában az 

óvodás korú gyermekeket valamennyi nevelési területen magyar nyelven nevelni, 
valamint a nemzetiségi anyanyelvi nevelés feladatait ellátni; 

 ● korszerű népismereti/nemzetiségi tartalmak közvetítésére (néprajz, történelem, 
zene, tánc stb.) alkalmazni tudják e tartalmak óvodás korban történő elsajátít-
tatásának módszertani lehetőségeit. 

7.3.3. a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek 
 ● a nemzetiségi identitás elmélyítéséhez szükséges gyakorlati készségekkel, jártas-

ságokkal; 
 ● a permanens művelődés igényével és képességével; 
 ● az egyetemes emberi és nemzeti, illetve nemzetiségi értékek, az erkölcsi normák 

tiszteletével. 

8. A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó ismeretek: 32-45 kredit 

 ● társadalomtudományi ismeretek, pedagógia, pszichológia, informatika 
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8.2. szakmai törzsanyag: 110-140 kredit, ebből 
a) szakmai elméleti modul: játék pedagógiája és módszertana, anyanyelvi, irodalmi 

nevelés és módszertana, matematikai nevelés és módszertana, környezeti nevelés és 
módszertana, ének-zenei nevelés és módszertana, vizuális nevelés és módszertana, 
testnevelés és módszertana – 54-72 kredit, továbbá differenciált szakmai ismeretek 
felsőoktatási intézmény egyedi jellegét adó ismeretkörökből (pl.: idegen nyelv) – 12 
kredit; 

b) speciális programok modul: 30-40 kredit 
 ● választható programok (pl.: családpedagógia, inkluzív–integrált nevelés, környe-

zeti nevelés, multi- és interkulturális nevelés, gyermek– és gyógytestnevelés, 
gyógypedagógia) – 15-18 kredit, 

 ● nemzetiségi óvodapedagógus szakképzettség esetén továbbá: nemzetiségi isme-
retek, kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, nemzetiségi óvodai foglalkozások 
módszertana és gyakorlata, nemzetiségi nyelv – 30-40 kredit. 

c) szakmai gyakorlati modul: 26-34 kredit. 

9. Szakmai gyakorlat: 
A gyakorlati képzés az eredményes óvodapedagógusi tevékenységhez szükséges készségek, képes-
ségek kialakítását segíti; olyan szervezeti és tevékenységformákat biztosít, amelyek a tartalmilag 
és módszertanilag komplex, fokozatosan bővülő önállóságú, egymásra épülő óvodai feladatrend-
szer megvalósítására tesznek alkalmassá. A gyakorlati képzés fogalmába beleértendők a hallgatók 
hospitálásai, csoportos és egyéni óvodai gyakorlatai, önismereti, kommunikációs és játszóképes-
ség-fejlesztő tréningek, a speciális programok gyakorlatai, valamint a pedagógiai és módszertani 
stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is. 
A külső szakmai gyakorlat időkerete 8 hét. Az összes szakmai gyakorlaton belüli kreditértéke 9 kredit. 

10. Nyelvi követelmények: 
Egy idegen nyelvből középfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 
érettségi bizonyítvány, illetve oklevél, mely feltétele az oklevél kiadásának. A nemzetiségi szakirá-
nyon az idegen nyelv – kritériumfeltétel jellegén túl – kreditértékű szakismeret is. 
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31. PEDAGÓGIA
Pedagógiai és Pszichológiai Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: pedagógia 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: pedagógia alapszakos bölcsész 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Pedagogy 

3. Képzési terület: bölcsészettudományi 

4. Képzési ág: pedagógia és pszichológia 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: – 

 
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik hatékonyan tudnak közreműködni a közoktatás és 
a pedagógiai szolgáltatások rendszerének szakszerű működtetésében. A gyorsan változó és átala-
kuló nevelési és oktatási rendszer, a növekvő intézményi önállóság és a szakmai, pedagógiai fele-
lősség feltételei között, a neveléstudomány és alkalmazása terén felhalmozódott műveltséganyag 
ismeretében a társadalom pedagógiai folyamatait és intézményeit képesek szakszerűen átlátni és 
bennük – szakmai vezetés mellett – közreműködni. A végzettek kellő mélységű elméleti ismere-
tekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a pedagógia alapképzési szakon végzettek képesek: 
 ● hatékonyan közreműködni a közoktatási rendszerben felmerülő pedagógiai feladatok 

ellátásában; 
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 ● szakképzettségüknek megfelelő nevelői tevékenységek – szakmai vezetés alatt történő 
– tervezésére, szervezésére; 

 ● segíteni az iskolában folyó nevelőmunkát a pedagógiai programok, a vizsgáztatás és 
értékelés rendszerének kidolgozása során; 

 ● a szakterületi kutatási eredmények értelmezésére és gyakorlati alkalmazására; 
 ● bekapcsolódni a közigazgatás oktatással kapcsolatos feladatainak ellátásába; 

7.2. alkalmasak: 
 ● iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási és nevelési feladatok ellátásának 

hatékony segítésére; 
 ● a nevelés rendszerében mutatkozó tendenciák és problémák szakszerű átlátására és 

az intézményi fejlesztésben való közreműködésre; 
 ● szakképzettségüknek megfelelő speciális pedagógiai szolgáltatások szakszerű végzé-

sére; 
 ● oktatási ügyekkel foglalkozó szervezetekben, pl. iskolákban, önkormányzatoknál, 

minisztériumokban alapszintű pedagógiai jellegű ismereteket igénylő munkakörök 
betöltésére. 

7.3. rendelkeznek: 
 ● magas fokú együttműködési, alkotó és kommunikációs képességgel, 
 ● az elvégzett tevékenységek kritikus értékelésének képességével, valamint 
 ● az értékalapú gyakorlati problémamegoldó gondolkodás képességével. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó ismeretek: 20-30 kredit 

 ● filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, 
alapozó elméleti tárgyak (bevezetés a pedagógiába, pszichológiába, a művelődés és 
a tudomány világába); 

8.2. szakmai törzsanyag: 135-155 kredit, ebből 
a) általános szakterületi ismeretek: 85-105 kredit 

aa) magyar és egyetemes neveléstörténet (a neveléssel, oktatással kapcsolatos törté-
neti tények, események, folyamatok és ezek problématörténeti megközelítése 
elsősorban az európai kultúrkörben; a nevelés-oktatás intézményrendszerének 
alakulása; értékközvetítés); 

ab) neveléselmélet, nevelésfilozófia, (a nevelés filozófiai és módszertani alapjai, a 
nevelésfilozófia főbb irányzatai, a nevelési helyzetek sajátosságai, a nevelés 
számára meghatározó személyiség-felfogások, a nevelési folyamat törvénysze-
rűségei; a nevelési tényezők, hatások és módszerek összefüggései, a hatékony 
pedagógiai kommunikáció); 

ac) oktatáselmélet (oktatáselméleti irányzatok; az oktatás társadalmi meghatáro-
zottsága; a tanuló, a pedagógus; az oktatás célrendszere, tartalma; a tanterv, a 
tanulás, a tanítás alapjai; az oktatás folyamata, stratégiái, módszerei, eszközei, 
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szervezési keretei és formái; tanulásszervezés; pedagógiai értékelés; a különle-
ges bánásmódot igénylő gyermekek és csoportok; az oktatómunka tervezése; a 
kezdő pedagógus sajátos problémái); 

ad) nevelés- és oktatáslélektan (a családi és intézményes szocializáció nevelési 
és oktatási kérdései, pszichológiai törvényszerűségek és jelenségek, a problé-
mák és megoldási módok pszichológiai megközelítése; attitűdök és készségek 
fejlesztése); 

ae) nevelésszociológia, oktatás-gazdaságtan, oktatáspolitika, (informális és formális 
nevelés szociológiai kérdései; egyén, csoport, szervezet, társadalom, társadalmi 
közösségek kérdései, ezek nevelési összefüggései; az ember és az oktatás gazda-
sági kapcsolata, oktatásfinanszírozás, oktatástervezés; oktatáspolitika: irányítás, 
szabályozás, stratégia, oktatásirányítási módszerek); 

af) összehasonlító neveléstudomány (nevelés és képzés elméletét és gyakorlatát 
megalapozó módszerek; európai iskolarendszerek; általános és szakmai képzés 
struktúrái; összehasonlító pedagógiai kutatások); 

ag) pedagógiai kutatásmódszertan (kvalitatív és kvantitatív módszerek, empirikus 
pedagógiai kutatás metodológiai kérdései és eljárásai; a hagyományos és elekt-
ronikus adatbázisok, kutatómunkához szükséges adatbázis készítése és hasz-
nálata, a kutatómunka menete, formái, módszerei); 

ah) alkalmazott pedagógia (közoktatási intézmények és szervezetek, szakmai gyakor-
lat); 

b) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit 
 ● specializációs modulok (nevelési, oktatási, neveléskutatási asszisztensek felké-

szítése), 
 ● a második szak szakterületi ismeretei. 

8.3. A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére 
biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és pszichológiai modult, amely-
nek kreditértéke legalább 5 kredit. 

9. Szakmai gyakorlat: 
A szakmai gyakorlat magában foglalja a közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei-
ben, a közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményeiben és a pedagógiai szakmai-szolgál-
tató, illetve szolgáltató intézményekben végzett szakmai gyakorlatot, valamint azon intézményekben 
(múzeumok, könyvtárak, gyűjtemények) végzett gyakorlatot, amelyekben a fejlesztő program közvetve 
kapcsolódik a pedagógiai munkához. 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú 
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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32. POLITOLÓGIA
Állam- és Jogtudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: politológia 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: politológus 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Political Sciences 

3. Képzési terület: társadalomtudományi 

4. Képzési ág: politikatudomány 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: – 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: - 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 36 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: – 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan politológusok képzése, akik ismereteket szereznek a társadalom politikai rend-
szerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom 
szervezetére és azok működésére vonatkozóan. Megismerik a politikai értékekre és a szocializáci-
óra vonatkozó tudományos elméleteket. Alkalmassá válnak arra, hogy részt vegyenek a politikával 
kapcsolatos szakértői anyagok előkészítésében, segítséget nyújtsanak a politikatudományi kuta-
tások elvégzéséhez, politikai szakértők mellett politikaelméleti részelemzéseket készítsenek, részt 
vegyenek a civil társadalom, az önkormányzatok, a tömegkommunikációs, szakmai érdekképviseleti, 
nemzetközi szervezetek munkájában, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek 
a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a politológusok képesek: 
 ● a politikai összefüggések, folyamatok és törvényszerűségek elemző áttekintésére; 
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 ● megszerzett ismereteik alapján tájékozódásra, eligazodásra a nemzetközi szervezetek 
és kapcsolatok rendszerében; 

 ● az igazgatásban használatos informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek 
alkalmazására. 

7.2. A politológusok ismerik: 
 ● az állami, politikai szervezetek, pártok és civil szervezetek működését, a választási 

rendszerek, kormányformák típusait; 
 ● a politikai szocializáció, a politikai kultúra és a politikai értékek alapfogalmait; 
 ● államközi kapcsolatok szervezeti és igazgatási feladatait; 
 ● az EU szervezetét és működését. 

7.3. Az alapfokozat birtokában a politológusok alkalmasak: 
 ● politikai szakértői elemző feladatok ellátására, humánpolitikai feladatok elvégzésére; 
 ● politikai intézmények működésével kapcsolatos ismeretek birtokában szervező, döntés-

előkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munka végzésére; 
 ● szervező és menedzseri feladatok ellátására a központi, regionális, valamint a nemzet-

közi szervezetekben; 
 ● a politikai igazgatás és szervezés területén rendszerező és áttekintő képesség birto-

kában alapszintű problémák megoldására; 
 ● szakterületükön összehasonlító elemzések, szakértői anyagok készítésére. 

7.4. rendelkeznek: 
 ● együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, 
 ● kommunikációs készséggel, 
 ● idegen nyelvtudással, 
 ● minőség iránti igénnyel, 
 ● felelősségtudattal. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. társadalomtudományi alapismeretek: 20-30 kredit 

 ● szociológia, társadalomfilozófia, társadalomelmélet, közgazdaságtan, a kommuniká-
cióelmélet alapjai; 

8.2.  szakmai törzsanyag: 110-160 kredit 
 ● politikatudomány alapjai, egyetemes és magyar politikai gondolkodás története, XX. 

századi társadalom és politikatörténet, magyar politikai rendszer, jogi ismeretek, 
nemzetközi viszonyok elmélete, módszertani ismeretek, differenciáló szakmai isme-
retek. 

9. Szakmai gyakorlat: 
Az oklevél megszerzésének feltétele négy hét szakmai gyakorlat elvégzése. 
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10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú 
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 



Eötvös Loránd
Tudományegyetem

106

Képzési Program II/B. – Alapképzési szakok
(Legkésőbb a 2016/2017-es tanévben megkezdett tanulmányokat végző hallgatók számára)

Programtervező informatikus

33. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS
Informatikai Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1.  Az alapképzési szak megnevezése: programtervező informatikus 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc), 
 ● szakképzettség: programtervező informatikus 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Computer Program Designer 

3. Képzési terület: informatika 

4. Képzési ág: informatikai 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - ; 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit; 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit; 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit; 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan programtervező informatikusok képzése, akik képesek szoftver orientált infor-
mációs technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működtetési, szervizelési, 
fejlesztési, alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni, továbbá kellő mélységű 
elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a programtervező informatikusok képesek: 
 ● algoritmusok tervezésére, elemzésére és megvalósításukra a legfontosabb programo-

zási paradigmák figyelembe vételével; 
 ● szoftverfejlesztési módszertanok és technológiák alkalmazására; 
 ● adatmodellezésre, adatbázisok tervezésére, létrehozására, módosítására egy korszerű 

adatbázis-kezelő rendszerben, a SQL használatára; 
 ● mesterséges intelligencia technikák, eszközök alkalmazására, logikai programozására; 



Eötvös Loránd
Tudományegyetem

107

Képzési Program II/B. – Alapképzési szakok
(Legkésőbb a 2016/2017-es tanévben megkezdett tanulmányokat végző hallgatók számára)

Programtervező informatikus

 ● osztott rendszerek használatára, WEB programozásra; 
 ● numerikus számítási rendszerek modellezésére és megvalósítására; 
 ● az informatikai rendszerek fejlesztésével, használatával kapcsolatos jogi szabályozás 

alkalmazására, a jogi adatbázisok készség szintű használatára; 
 ● az alkalmazási területek informatikai feladatainak megoldásához szükséges együtt-

működésre és modellalkotásra. 
7.2. Az alapfokozat birtokában a programtervező informatikusok alkalmasak: 

 ● vállalati információs rendszerek tervezésére és készítésére valamely korszerű model-
lező eszköz segítségével; 

 ● döntéstámogató rendszerek tervezésére, készítésére, működtetésére; 
 ● szakértői rendszerek fejlesztésére és működtetésére; 
 ● az informatika formális modelljeinek alkalmazására; 
 ● multimédia alkalmazások tervezésére, fejlesztésére és működtetésére. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: 
8.1. matematikai és természettudományos alapismeretek: 30-60 kredit 

 ● analízis (kalkulus), numerikus analízis, diszkrét matematika, lineáris algebra, operá-
ciókutatás, valószínűségszámítás és statisztika, egyéb matematikai és természettu-
dományos ismeretek; 

8.2. számítástudományi ismeretek: 20-35 kredit 
 ● logikai alapok a programozáshoz, számításelmélet, algoritmusok tervezése és elem-

zése, automaták és formális nyelvek, mesterséges intelligencia alapjai, egyéb számí-
tástudományi ismeretek; 

8.3. szakmai törzsanyag: 60-100 kredit 
 ● szoftvertechnológia modul (a programozás módszertani alapjai, programozási tech-

nológia, programozási nyelvek, fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, progra-
mozási környezet); 

 ● rendszertechnikai modul (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számító-
gépes-hálózatok, osztott rendszerek, internet eszközök és szolgáltatások); 

 ● információs rendszerek modul (az adatbázisok elméleti alapjai, adatbázisok tervezése, 
megvalósítása, menedzselése, információs rendszerek, további informatikai ismeretek); 

 ● differenciált szakmai ismeretek (informatikai alkalmazások: számítógépes grafika, 
szakértői rendszerek, multimédia alkalmazások);

 ● gazdasági és humán ismeretek: makro- és mikroökonómia, számviteli és pénzügyi 
ismeretek, jogi informatikai ismeretek. 

9. Szakmai gyakorlat: 
A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél vagy 
felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó gyakorlat. 
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10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy azzal 
egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges egy olyan idegen nyelvből, amelyen a 
szakmának tudományos irodalma van. 

11. A képzés a következő nyelveken választható: magyar és angol
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34. PSZICHOLÓGIA
Pedagógiai és Pszichológiai Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: pszichológia 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: viselkedéselemző 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Human Behaviour 

3. Képzési terület: bölcsészettudományi 

4. Képzési ág: pedagógia és pszichológia 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 72 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: – 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a pszichológia tudomány elméleti alapismereteinek 
és alapvető módszereinek birtokában – szakmai vezetés mellett – alkalmasak a pszichológia alkal-
mazott ágaiban feladatok ellátására. A képzés során olyan készségeket és technikákat sajátítanak 
el, amelyek révén alapfokon képessé válnak az egyének, a csoportok és szervezetek megismeré-
sére, illetve fejlesztésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés 
második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a pszichológia alapképzési szakot végzettek képesek: 
 ● szakmai célok megértésére és megfogalmazására a viselkedéselemzés terén; 
 ● egyének, csoportok, szervezetek és helyzetek lényeges jellemzőinek szakszerű megíté-

lésére (felmérések, interjúk készítésére, speciális tesztek használatára); 
 ● a megfelelő mérési technikák kiválasztására és eredményeinek értelmezésére; 
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 ● a mérési, megfigyelési és interjú adatok rendszerezésére, az adatok alapján a vezető 
pszichológus számára összegző beszámolók készítésére; 

 ● szakmai szolgáltatások terén csoportfoglalkozások, speciális tréningek vezetésére; 
 ● vezető pszichológusok felügyeletével fejlesztő célú beavatkozások végrehajtására; 
 ● pszichológiai alkalmasság-, működés- és viselkedéselemzés során a vizsgálati eszkö-

zök használatára; 
7.2. alkalmasak: 

 ● minden olyan szervezetben, intézményben, létesítményben munkakör betöltésére, ahol 
nevelés, képzés, fejlesztés, vezetés, újranevelés, korrekció, gyógyítás, illetve rehabili-
tációs tevékenység folyik; 

 ● pszichológiai laboratóriumban, a munkalélektan területén az alkalmasság–vizsgála-
tok és standard vizsgálóprogramok lebonyolítására; 

 ● egyéni, csoportos és szervezeti szintű pszichológiai alkalmassági, működés- és visel-
kedéselemző vizsgálat elvégzésére. 

7.3. rendelkeznek: 
 ● nyitottsággal, 
 ● toleranciával, 
 ● közvetlenséggel, 
 ● elfogadó attitűddel, 
 ● jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képességekkel. 

Alkalmazkodásra és együttműködésre képesek, és reális önismeretük mellett motiváltak szakmai 
látókörük bővítésére. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó ismeretek: 25-35 kredit 

 ● filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, 
alapozó elméleti tárgyak (bevezetés a pszichológiába, a pszichológia főbb területei; a 
pszichológia biológiai alapjai); 

 ● a szakterület gyakorlati készséget fejlesztő ismeretei (általános és pszichológiai 
statisztika); 

8.2. szakmai törzsanyag: 135-145 kredit, ebből 
a) általános szakterületi ismeretek: 85-95 kredit 

aa) alaptudományi tanulmányok: 80-85 kredit 
 ● kísérleti/általános lélektan (észlelési folyamatok, a figyelem kognitív és akti-

vációs vonatkozásai, a tanulás elméletei, az emlékezet kognitív modelljei, a 
képzelet, a gondolkodás törvényszerűségei, motiváció és emóció); 

 ● evolúciós fejlődéslélektan (evolúciós modellek, fejlődéslélektan: a kognitív, 
a szenzomotoros, a beszédfejlődés törvényszerűségei; szocializáció: kötő-
dés, éntudatalakítás, nemi indíttatás, érzelmi és morális fejlődés, szociális 
kogníció, szociális kompetencia); 
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 ● személyiséglélektan (személyiségelméletek, diagnosztikai eszközök és 
alkalmazásuk); 

 ● társadalomlélektan (szociális megismerés, attitűdszerveződés, kognitív 
stílus, egyéni és társadalmi nézetrendszerek, társas viselkedés, segítő és 
agresszív viselkedés, szociális szerep, társadalmi identitás); 

ab) a pszichológia alkalmazása és története: 5-10 kredit 
 ● a pszichológia alkalmazott ágainak (vezetéspszichológia, iskolapszicho-

lógia, a tanácsadás pszichológiája, egészségpszichológia) rendszere, 
módszertana, terápiás és diagnosztikai eszköztára; 

 ● pszichológiatörténet; 
 ● pszichológia, etika és jogi ismeretek; 

b) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit 
 ● határtudományok és differenciált kutatásmódszertan (pszichofiziológia, neuro-

lógia, egyéb társadalmi és bölcsészettudományi tanulmányok, differenciált tudo-
mányági kutatásmódszertan); 

 ● a második szak szakterületi ismeretei. 
8.3. A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére 

biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és pszichológiai modult, amely-
nek kreditértéke legalább 5 kredit. 

9. Szakmai gyakorlat: - 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú 
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 

11. A képzés a következő nyelveken választható: magyar és angol
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35. REKREÁCIÓSZERVEZÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
Pedagógiai és Pszichológiai Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: rekreációszervezés és egészségfejlesztés 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 
 ● szakképzettség: rekreációszervező és egészségfejlesztő (zárójelben megjelölve a szakirányt) 
 ● választható szakirányok: rekreációszervezés, egészségfejlesztés 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Recreation and Health Improvement Manager 

(Specialized in Recreation, in Health Improvement) 

3. Képzési terület: sporttudomány 

4. Képzési ág: testkultúra 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 100 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és 
készségek birtokában képesek közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére az egészségfejlesztés és 
rekreáció területén; hozzájárulnak az egészséges életmód megalapozásához, az egészségfejlesz-
téshez, a rekreációs és mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez és 
korrekciójához a családokban és társadalmi – egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási – intéz-
ményekben, civil szervezetekben. A szakon végzettek képesek az egészségfejlesztés rekreációval 
kapcsolatos projektjeinek kidolgozására, megvalósítására; egészségfejlesztő és rekreációs alapte-
vékenységek végzésére; az egészséget veszélyeztető társadalmi problémák, valamint a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok körében felmerülő egészségfejlesztési feladatok, mentálhigiénés 
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szükségletek feltárásában történő közreműködésre. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel 
rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a rekreációszervező és egészségfejlesztő ismeri: 
 ● az egészséges emberi szervezet alapvető testi, lelki működését és a helytelen élet-

módból fakadó egészségkárosító tényezőket; 
 ● az egészség és életmód fejlesztésének lehetőségeit és módszereit; 
 ● a rekreáció módszereit és technikáit; 
 ● az egészséges munkavégzés, munkakultúra, ergonómiai, mentálhigiénés és szerve-

zeti kultúrával való összefüggéseit, fejlesztési és projektmenedzsment módszereit; 
 ● a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás alapvető szabályait. 

7.2. Az alapfokozat birtokában a rekreációszervező és egészségfejlesztő képes, illetve alkalmas: 
 ● egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, civil szervezetekben az 

egészségfejlesztés, a rekreációs és mentálhigiénés kultúra feltételeinek kialakítására; 
 ● egészségfejlesztő, rekreációs projektek kidolgozására; 
 ● egészségfejlesztő, rekreációs és életmódprogramok gyakorlati megvalósítására; 
 ● elsősegélynyújtásra, balesetvédelmi programok kidolgozására; 
 ● közreműködni az egészségfejlesztéshez, rekreációhoz szükséges pályázatok elké-

szítésében; 
 ● szakterületén a pedagógia, pszichológia, szociológia és a testkultúra módszereinek 

alkalmazására; 
 ● a korszerű informatikai rendszerek és eszközök alkalmazására. 

7.3. A szakon végzettek rendelkeznek: 
 ● az egészséges életmód és életminőség, valamint a rekreáció korszerű szemléletével; 
 ● az egészséges emberi magatartás befolyásolásához szükséges kommunikációs és 

szociális készségekkel és pedagógiai ismeretekkel; 
 ● a szakterületükhöz tartozó etikai, jogi és gazdasági; valamint alapvető kommunikációs 

és tömegkommunikációs ismeretekkel. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó ismeretek: 30-40 kredit 

 ● medicinális ismeretek (anatómia, élettan, baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás), 
társadalomtudományi ismeretek (filozófia, etika, esztétika, szociológia, pszichológia, 
pedagógia, jogi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek), közismereti alapisme-
retek (informatika, kommunikáció, oktatástechnológia, európai uniós alapismeretek, 
tudományos kutatási ismeretek); 

8.2. szakmai törzsanyag: 60-80 kredit 
 ● medicinális ismeretek (humánbiológia, népegészségtan, táplálkozástan, prevenció), 

társadalomtudományi ismeretek (szakpedagógia, egészségfejlesztés, szakszociológia, 
szakpszichológia, rekreáció elmélete és módszertana, szervezetfejlesztés, statisztika, 
mentálhigiéné, természet-, munka- és környezetkultúra, a turizmus alapjai), képes-
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ség-, készségfejlesztés (kommunikációs készségfejlesztés, szociális készségfejlesz-
tés, motoros képességek, relaxációs technikák, mozgásprogramok, szellemi rekreáció, 
rekreációs edzéstan); 

 ● szakmai gyakorlat; 
8.3. differenciált szakmai ismeretek: 50-60 kredit 

a) rekreációszervezés szakirány:
 ● medicinális ismeretek (masszázs, rehabilitáció, terhelésélettan); szakmai isme-

retek (animáció, hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők rekreációja, nem 
sportági mozgásprogramok, rekreáció elmélete és módszertana, sportmenedzs-
ment, sportmarketing, táborozási ismeretek, sportturizmus, erőnléti vizsgála-
tok, foglalkozásvezetés, játékok, rekreációs edzés, rendezvényszervezés, táncok, 
test- és alakformálás, vízi rekreáció, zene és mozgás, aerobic, gimnasztika, zenés 
gimnasztika, gördülősportok, korcsolya, harcművészetek, küzdősportok, sport-
játékok, tenisz, úszás); rekreációs, havas és vízi táborok; 

b) egészségfejlesztés szakirány: 
 ● medicinális ismeretek (krónikus betegségek megelőzése, természetgyógyászat, 

addiktológia, rehabilitáció, családtervezés, szexuális kultúra); társadalomtu-
dományi ismeretek (szervezetfejlesztés, projektmenedzsment, szociálpolitika, 
egészségügyi jog, szakmaspecifikus szociológia, egészségfejlesztési marke-
ting, szociálpszichológia, tanácsadás elmélete, szakkommunikáció elmélete és 
gyakorlata, kisebbségtudományi alapismeretek, közösségi mentálhigiéné); szak-
mai terepgyakorlat (komplex egészségfejlesztő projekt tervezése, megvalósítása, 
értékelése, PR terv készítése). 

9. Szakmai gyakorlat: 
A szakmai gyakorlat magában foglalja az egészségügyi, szociális, oktatási, civil szervezeteknél 
végzett gyakorlatot, továbbá a program- és foglalkozástervezési, -szervezési, -vezetési gyakorla-
tot. Kreditértéke 12-18 kredit. 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú nyelv-
vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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36. ROMANISZTIKA
Bölcsészettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: romanisztika 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettségek: 

a) romanisztika, francia alapszakos bölcsész 
b) romanisztika, olasz alapszakos bölcsész 
c) romanisztika, portugál alapszakos bölcsész 
d) romanisztika, román alapszakos bölcsész 
e) romanisztika, román nemzetiségi alapszakos bölcsész 
f) romanisztika, spanyol alapszakos bölcsész 

 ● választható szakirányok: francia, olasz, portugál, román/nemzetiségi, spanyol 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

a) Philologist in Romanistics, Specialized in French Studies 
b) Philologist in Romanistics, Specialized in Italian Studies 
c) Philologist in Romanistics, Specialized in Portuguese Studies 
d) Philologist in Romanistics, Specialized in Romanian Studies 
e) Philologist in Romanistics, Specialized in Romanian as Ethnic Minority Studies 
f) Philologist in Romanistics, Specialized in Spanish Studies 

3. Képzési terület: bölcsészettudományi 

4. Képzési ág: modern filológia 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 
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6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon és az alapszakon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 

kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 110 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 65 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: – 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az újlatin nyelvek és kultúrák területén, valamint 
általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendel-
keznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati 
és elméleti művelésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés 
második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a romanisztika alapképzési szakon végzettek képesek: 
 ● az újlatin kultúrkör általános és az adott szakirány átfogó ismeretére; 
 ● nemzetiségi szakirányon a nemzetiségi történet, kultúrtörténet ismeretére és ország-

ismeretre; 
 ● egy újlatin nyelv írásban és szóban történő használatára a felsőfokú „C” típusú nyelv-

vizsgának megfelelő szinten; 
 ● az újlatin nyelvek és kultúrák tanulmányozására érvényes ismeretszerzés általános 

módjainak és alapvető kutatási technikáinak elsajátítására; 
 ● általános szövegek átfogó megértésére, összefoglalására, alapszintű fordítására, 

tolmácsolására; 
 ● Magyarország és az adott célnyelvi ország társadalmi, gazdasági, környezeti problé-

máinak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és alkalmazására hivatásuk 
gyakorlása során; 

7.2. alkalmasak: 
 ● a kulturális kapcsolatok ápolása terén megszerzett tudásuk alkotó szellemű alkalma-

zására, nyelvi közvetítői szerep betöltésére; 
 ● az önkormányzati, államigazgatási, politikai, gazdasági és kulturális életben szervezői 

feladatok ellátására az újlatin kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben; 
 ● tömegkommunikációs szerveknél nyelvi szervezői, kapcsolatteremtői, ügyintézői 

feladatok ellátására; 
 ● az idegenforgalomban nyelvi és civilizációs közvetítői szerep betöltésére. 

7.3. rendelkeznek:
 ● az újlatin kultúrkör, valamint egy újlatin nyelv iránti magas fokú motivációval és elkö-

telezettséggel, 
 ● a megszerzett tudás kreatív felhasználásának képességével, 
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 ● jó együttműködő és kommunikációs készséggel és 
 ● felelősségtudattal. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: 
8.1. alapozó ismeretek: 10-12 kredit 

 ● filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, 
alapozó elméleti tárgyak (nyelvészeti, irodalmi alapozó ismeretek); 

8.2. szakmai törzsanyag: 150-170 kredit, ebből 
a) szakmai alapozó modul: 30-40 kredit 

 ● bevezetés az újlatin nyelvi tanulmányokba: nyelvfejlesztés, leíró nyelvtan, ország-
ismeret, az irodalmi szöveg, a latin nyelv alapjai; 

b) a választott nyelv speciális ismeretei: 70-80 kredit 
 ● alapismeretek a választott nyelvhez kapcsolódóan: földrajzi, történelmi, kultúrtör-

téneti, művészettörténeti, zenetörténeti, színház- és filmtörténeti, folklorisztikai 
ismeretek; a stilisztika és verstan alapjai; az adott szakirány irodalomtörténeté-
nek vázlatos ismerete; nyelvfejlesztés; nyelvészet: fonetika, morfológia, szintaxis, 
lexikológia, lexikográfia; nyelvtörténeti alapok; 

c) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit 
 ● az alapszak másik szakiránya vagy az alapszak adott szakirányának további 

szakterületi ismeretei, 
 ● a második szak szakterületi ismeretei. 

8.3. A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére 
biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és pszichológiai modult, amely-
nek kreditértéke 10 kredit. 

9. Szakmai gyakorlat: – 

10. Nyelvi követelmények: 
A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja. 
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37. SPORTSZERVEZŐ
Pedagógiai és Pszichológiai Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: sportszervező 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 
 ● szakképzettség: sportszervező 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sport Manager 

3. Képzési terület: sporttudomány 

4. Képzési ág: testkultúra 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: - 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan sportszervezők képzése, akik sportvezetési ismereteik birtokában képesek ellátni 
a sportvezetés feladatait; feltárni és hatékonyan felhasználni a testneveléshez és a sporttevékeny-
séghez szükséges erőforrásokat, eligazodnak a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és 
folyamatok között. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második 
ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a sportszervező ismeri: 
 ● a testnevelés és sportmozgalom célkitűzéseit, szervezeti és kapcsolatrendszerét; 
 ● az emberi erőforrások alkalmazásához szükséges pedagógiai, pszichológiai, szocio-

lógiai törvényszerűségeket; 
 ● a sportvezetéshez szükséges alapvető sporttudományi, gazdasági, vezetéselméleti, 

szervezéstudományi ismereteket. 



Eötvös Loránd
Tudományegyetem

119

Képzési Program II/B. – Alapképzési szakok
(Legkésőbb a 2016/2017-es tanévben megkezdett tanulmányokat végző hallgatók számára)

Sportszervező

7.2. Az alapfokozat birtokában a sportszervező képes: 
 ● az elsajátított szakmai, jogi, gazdasági, valamint szervezési és vezetési ismeretek 

hatékony alkalmazására; 
 ● a testnevelési és sportszervezetek, egyesületek létrehozására, céljainak meghatáro-

zására, sportmozgalom szervezésére; 
 ● a szervezetek céljai megvalósulásához szükséges anyagi, tárgyi, személyi feltételek 

megteremtésére és hatékony felhasználására. 
7.3. Az alapfokozat birtokában a sportszervező alkalmas: 

 ● sportszervezeteknél, sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, rekreációs központok-
nál, rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezeteknél vezetői, szervezői feladatok 
ellátására; 

 ●  sportmarketing tevékenység végzésére. 
7.4. A szakon végzettek rendelkeznek: 

 ● kapcsolatteremtő, problémafelismerő és problémamegoldó képességgel, 
 ● együttműködési és kommunikációs készséggel, 
 ● idegen nyelvtudással. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó ismeretek: 30-40 kredit 

 ● medicinális alapismeretek (anatómia, élettan, balesetvédelem, elsősegélynyújtás), 
társadalomtudományi ismeretek (filozófia, etika, esztétika, szociológia, pszichológia, 
jogi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek), közismereti alapismeretek (infor-
matika, kommunikáció, oktatástechnológia, EU alapismeretek, tudományos kutatási 
ismeretek); 

8.2. szakmai törzsanyag: 120-140 kredit 
 ● társadalomtudományi ismeretek (vezetéslélektan, retorika, protokoll és diplomácia, 

szociológia, minőségbiztosítás, EU és sport, politológia, logika); gazdasági ismeretek 
(közgazdaságtan, általános menedzsment, pénzügy, számvitel, statisztika, marketing, 
vállalkozás, stratégiai menedzsment); sporttudományi ismeretek (sportpedagógia, 
sportpszichológia, sportszociológia, edzéselmélet, testnevelés- és sporttörténet, sport-
menedzsment, sportjog, sportmarketing, sportvállalkozás, sportdiplomácia, alkalmazott 
kommunikáció); sportági alapozó ismertek (gimnasztika, kondicionális képességek 
fejlesztése), csapatsportjátékok és egyéni sportok alapjai (labdajátékok, atlétika, torna, 
úszás, küzdősportok, szabadidősportok), differenciált szakmai ismeretek (pl. rekreáció 
és turizmus, szervezeti adminisztráció, eseményszervező), szakmai gyakorlat. 

9. Szakmai gyakorlat: 
Szakmai gyakorlat: rekreációs, turisztikai táborozási gyakorlatot, testnevelési és sportszerveze-
teknél, egyesületeknél végzett gyakorlatot foglalja magában, amelynek kreditértéke 20-25 kredit. 
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10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú nyelv-
vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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38. SZABAD BÖLCSÉSZET
Bölcsészettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:
 
1. Az alapképzési szak megnevezése: szabad bölcsészet 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: alapszakos szabad bölcsész (megjelölve a szakirányt) 
 ● választható szakirányok: filozófia; esztétika; etika; vallástudomány; filmelmélet és filmtör-

ténet; kommunikáció és médiatudomány; művészettörténet; elméleti nyelvészet; 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist with Specialization in Philosophy, 

Aesthetics, Ethics, Religious Studies, Film Theory and History, Communication and Media 
Sciences, Art History, Theoretical Linguistics 

3. Képzési terület: bölcsészettudományi 

4. Képzési ág: szabad bölcsészet 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték: 10 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 72 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyá-
soló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. Megszerzett ismereteik 
birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek és 
az újabb, nem elsősorban szöveges média elemzésére, a kultúrára gyakorolt hatásuk megfogalma-
zására. Cél továbbá a klasszikus és jelenkori humán kultúra alapjainak megismertetése és a kritikai 
érzékenység kialakítása az egyes szakirányok diszciplináris sajátosságainak eszközrendszerével. A 
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végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő 
folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a szabad bölcsészet alapképzési szakon végzettek alapismere-
tekkel rendelkeznek: 

 ● a filozófia, az esztétika, az etika, művészetek, a mozgókép, a vizuális kommunikáció, a 
nyelvészet és a vallási jelenségek mibenlétéről, történetéről és társadalmi szerepéről; 

7.2. képesek: 
 ● argumentumok azonosítására, átgondolására, valamint ezeknek élőszóban és írásban 

vázlatos vagy részletes bemutatására; 
 ● több műfajban írásos és szóbeli prezentációra; 
 ● a nyilvános megszólalás, illetve megjelenítés alapvető szabályainak ismeretében haté-

kony kommunikációra; 
 ● a szövegfeldolgozás, a szövegelemzés és -értelmezés, valamint a kritikai elsajátítás 

technikáinak alkalmazására; 
 ● az informatikai ismeretek felhasználói szintű alkalmazására a szövegfeldolgozás, a 

szövegelemzés és -értelmezés, valamint a kritikai elsajátítás terén; 
7.3. alkalmasak: 

 ● művelődési, művészeti és műemlékvédelmi intézményekben, kutatóintézetekben, az 
igazgatás területén, oktatási és ismeretterjesztési fórumokon, a tömegkommunikáci-
óban a kultúrakutatáshoz kapcsolódó feladatkörök ellátására. 

7.4. rendelkeznek: 
 ● jó kommunikációs és problémamegoldó képességgel és 
 ● kritikai szemlélettel. 

Sikerorientáltság, a minőség iránti elkötelezettség és a munkatársakkal való hatékony együttmű-
ködés jellemzi a végzetteket. 

8. A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó ismeretek: 25-35 kredit 

 ● filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárisme-
ret, alapozó elméleti ismeretek (a 7 szakirány által ajánlott ismeretkörökből legalább 
4 szakirányból kell választani: bevezetés a filozófiába, az esztétikába; az etikába; a 
nyelvtudományba, a vallástudományba; a filmelméletbe; a kommunikációelméletbe; 
a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába); 

8.2. szakmai törzsanyag: 130-150 kredit, ebből 
a) általános szakterületi ismeretek 85-95 kredit 

 ● logika, ismeretelmélet, tudományfilozófia, nyelvfilozófia, metafizika, fenomenoló-
gia, hermeneutika; esztétika és annak története, műelemzés; etikatörténet, ember 
és társadalom: kultúrtörténet, pszichológiai, szociálpszichológiai, szociológiai, 
kulturális antropológiai ismeretek, társadalomtörténet; vallástörténet, vallásfi-
lozófia, vallásszociológia, vallási néprajz; bevezetés az építészettörténetbe és a 
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műemlékvédelembe, múzeumismeret, ikonográfia, emlékmeghatározás, a művé-
szet társadalmi aspektusa, iparművészet-történet, a művészettörténet forrá-
sai és irodalma, a nyelvírás, a matematikai logika alapismeretei, számítógépes 
ismeretek; 

b) differenciált szakmai ismeretek 50 kredit 
ba) szabad bölcsész szakirány: 

 ● a szakmai törzsanyag általános szabad bölcsész szakterületének választ-
ható ismeretei; 

bb) filozófia szakirány: 
 ● a filozófiatörténet nagy korszakai és művei, tudományfilozófia, tudatfilozó-

fia, politikai filozófia, társadalomfilozófia, etika, esztétika, analitikus filozófia, 
szabadon választható ismeretkörök; 

bc) esztétika szakirány: 
 ● klasszikus elméletek, modern elméletek, kortárs elméletek, ágazati esztéti-

kák, kanonikus mű, műelemzés, szabadon választható ismeretkörök; 
bd) etika szakirány: 

 ● etikatörténet, ágazati etikák, alkalmazott etikák, filozófiai antropológia, 
ökológia, politológia, szabadon választható ismeretkörök; 

be) vallástudomány szakirány: 
 ● vallástörténet és valláselmélet, világvallások, vallási jelenségek rendszere, 

egyetemes és magyar egyház- és felekezettörténet, szabadon választható 
ismeretkörök; 

bf) filmelmélet és filmtörténet szakirány: 
 ● filmtörténet, filmelméletek, filmelemzés, a filmi kompozíció, a filmi elbeszé-

lés, társművészetek és a film, kommunikáció és médiaelmélet, írásgyakor-
latok, gyakorlati ismeretek, szabadon választható ismeretkörök; 

bg) kommunikáció, médiatudomány szakirány: 
 ● szabályozott társadalom: jogi, etikai, gazdasági, igazgatási és uniós ismere-

tek; kommunikációs tréning, beszéd- és írásművelés, informatikai ismeretek, 
a kommunikáció sajátos színterei, a kommunikáció dinamikája, a kommu-
nikáció szabályozása, kommunikációs zavarok, medializált kommunikáció, 
médiaismeretek, szabadon választható ismeretkörök; 

bh) művészettörténet szakirány: 
 ● az egyetemes és a magyar művészet nagy stíluskorszakai: antikvitás, közép-

kori művészet, újkori művészet, legújabb kori művészet, módszertani és 
gyakorlati szaktárgyak, szabadon választható ismeretkörök; a művészet-
történet mesterképzési szak választása esetén biztosítani kell a szakmai 
törzsanyag a) pontjában szereplő általános szakterületi ismeretek körében 
az alapszak adott szakirányának megfelelő ismeretkörökhöz kapcsolódó 
tantárgyak felvételét és a szakirány követelményeinek teljesítését; 
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bi) elméleti nyelvészet szakirány: 
 ● matematikai és logikai alapismeretek, logika, nyelvleírás, fonológia, magyar 

fonológia, szintaxis, magyar szintaxis, formális szemantika logikai alapjai, 
formális szemantika, szemantika, terepmunka; 

bj) a második szak szakterületi ismeretei. 
8.3. A tanári mesterképzési szak választása esetén biztosítani kell: 

 ● a szabadon választott stúdiumok terhére a tanári felkészítéshez szükséges pedagó-
giai és pszichológiai modult, amelynek kreditértéke 10 kredit, továbbá 

 ● a szakmai törzsanyag a) pontjában szereplő általános szakterületi ismeretek körében 
az alapszak adott szakirányának megfelelő ismeretkörökhöz kapcsolódó tantárgyak 
felvételét és a szakirány követelményeinek teljesítését. 

9. Szakmai gyakorlat: - 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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39. SZLAVISZTIKA
Bölcsészettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: szlavisztika 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA), 
 ● szakképzettségek: 

a) szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész 
b) szlavisztika, bolgár alapszakos bölcsész 
c) szlavisztika, cseh alapszakos bölcsész 
d) szlavisztika, lengyel alapszakos bölcsész 
e) szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész 
f) szlavisztika, horvát nemzetiségi alapszakos bölcsész 
g) szlavisztika, szerb alapszakos bölcsész 
h) szlavisztika, szerb nemzetiségi alapszakos bölcsész 
i) szlavisztika, szlovák alapszakos bölcsész 
j) szlavisztika, szlovák nemzetiségi alapszakos bölcsész 
k) szlavisztika, szlovén alapszakos bölcsész 
l) szlavisztika, szlovén nemzetiségi alapszakos bölcsész 
m) szlavisztika, ukrán alapszakos bölcsész 
n) szlavisztika, ukrán nemzetiségi alapszakos bölcsész 

 ● választható szakirányok: orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát/nemzetiségi, szerb/nemzeti-
ségi, szlovák/nemzetiségi, szlovén/nemzetiségi, ukrán/nemzetiségi 

 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 
a) Slavistics, Philologist in Russian Studies 
b) Slavistics, Philologist in Bulgarian Studies 
c) Slavistics, Philologist in Czech Studies 
d) Slavistics, Philologist in Polish Studies 
e) Slavistics, Philologist in Croatian Studies 
f) Slavistics, Philologist in Croatian as Ethnic Minority Studies 
g) Slavistics, Philologist in Serbian Studies 
h) Slavistics, Philologist in Serbian as Ethnic Minority Studies 
i) Slavistics, Philologist in Slovakian Studies 
j) Slavistics, Philologist in Slovakian as Ethnic Minority Studies 
k) Slavistics, Philologist in Slovanian Studies 
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l) Slavistics, Philologist in Slovanian as Ethnic Minority Studies 
m) Slavistics, Philologist in Ukrainian Studies 
n) Slavistics, Philologist in Ukrainian as Ethnic Minority Studies 

3. Képzési terület: bölcsészettudományi 

4. Képzési ág: modern filológia 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit; 
6.2. A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 110 kredit; 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit; 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit; 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 54 kredit; 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan általános szlavisztikai műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik 
egy szláv nyelvet legalább középfokú, egy másik szláv nyelvet alapfokú szinten szóban és írásban 
használni tudnak. A végzettek a szláv kultúráról átfogó tájékozottsággal rendelkeznek, és ezen 
ismeretek és készségek birtokában képesek szakmájuk gyakorlati alkalmazására. A végzettek kellő 
mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a szlavisztika alapszakon végzettek képesek: 
 ● a szláv kultúrkör átfogó ismeretére; 
 ● nemzetiségi szakirányon a nemzetiségi történet, kultúrtörténet ismeretére és ország-

ismeretre; 
 ● egy szláv nyelv írásban és szóban történő használatára legalább a „C” típusú közép-

fokú nyelvvizsgának megfelelő szintjen; 
 ● egy másik szláv nyelv alapfokú ismeretére; 
 ● a szlavisztikai tanulmányokra érvényes ismeretszerzés általános módjainak és alap-

vető kutatási technikáinak alkalmazására; 
 ● általános szövegek alapszintű fordítására, tolmácsolására; 
 ● Magyarország és az adott célnyelvi ország társadalmi, gazdasági, környezeti problé-

máinak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és alkalmazására hivatásuk 
gyakorlása során; 

7.2. alkalmasak: 
 ● a kulturális kapcsolatok ápolása terén megszerzett tudásuk alkotó szellemű alkalma-

zására, nyelvi közvetítői szerep betöltésére; 
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 ● az önkormányzati és kulturális életben szervezői feladatok ellátására a szláv kultúrkör 
ismeretéhez kötött munkakörökben; 

 ● tömegkommunikációs szerveknél nyelvi szervezői feladatok ellátására; 
 ● az idegenforgalomban nyelvi közvetítői szerep betöltésére. 

7.3. rendelkeznek: 
 ● a szlávság kultúrája és egy szláv nyelv iránti magas fokú motivációval és elkötele-

zettséggel, 
 ● a megszerzett tudás kreatív felhasználásának képességével, 
 ● jó együttműködő és kommunikációs készséggel és 
 ● felelősségtudattal. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: 
8.1. alapozó ismeretek: 10-12 kredit 

 ● filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, 
könyvtárhasználati ismeretek, alapozó elméleti ismeretek; 

8.2. szakmai törzsanyag: 150-170 kredit, ebből 
a) szakmai alapozó modul: 50-60 kredit 

 ● szláv kultúrák (a bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán 
nyelvű országok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek, mai 
intézményrendszere, Magyarországgal való kapcsolatok, továbbá a bizánci és 
pravoszláv művészet); klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek iroda-
lomtörténete, a legjelentősebb korszakok és alkotók); a magyar–szláv történelmi, 
nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és jelene; 

b) választott nyelv speciális ismeretei: 50-60 kredit 
 ● nyelvi ismeretek, szakirányú nyelvészeti, irodalom- és kultúrtörténeti ismeretek; 

c) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit 
 ● az alapszak másik szakiránya vagy az alapszak adott szakirányának további 

szakterületi ismeretei; 
 ● a második szak szakterületi ismeretei. 

8.3. A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére 
biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és pszichológiai modult, amely-
nek kreditértéke 10 kredit. 

9. Szakmai gyakorlat: 
A szakmai gyakorlat magába foglalja a képzési idő alatt egy alkalommal a szakiránynak megfelelő 
nyelvterületi gyakorlatot. 

10. Nyelvi követelmények: 
A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja. 
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40. SZOCIÁLIS MUNKA
Társadalomtudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: szociális munka 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: szociális munkás 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Worker 

3. Képzési terület: társadalomtudományi 

4. Képzési ág: szociális 

5. A képzési idő félévekben: 7 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit. 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: - 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit, amelyből az össze-

függő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit. 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és 
a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi 
igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szol-
gáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezete közötti 
harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák 
megelőzésére, szakszerű kezelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek 
a képzés második ciklusban történő folytatásához. 
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7.1. A szociális képzési ág közös kompetenciái 
7.1.1. Az alapfokozattal rendelkezők ismerik: 

 ● tevékenységükhöz szükséges, szociális munkára vonatkozó, továbbá a társa-
dalomismereti, társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, igazgatási, 
egészségügyi, pedagógiai ismeretrendszerek alapjait; 

 ● a szociális segítségnyújtáshoz szükséges információszerzés módjait és a legfon-
tosabb információforrásokat; 

 ● a különböző társadalmi és szociális problémákat, a kielégítetlen szükségleteket, 
a veszélyeztető tényezőket; 

7.1.2. alkalmasak: 
 ● a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok 

környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendsze-
rezésére; 

 ● az informatikai eszközök használatára; 
 ● a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, 

vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére. 
7.2. Az alapfokozat birtokában a szociális munkások 

7.2.1. képesek: 
 ● a társadalmi folyamatok működési szabályszerűségeinek, a társadalmilag kedve-

zőtlen helyzeteket létrehozó okoknak, következményeknek a felismerésére, kriti-
kus és rendszerszerű elemzésére; 

 ● a különböző életciklusokban és élethelyzetekben kialakuló szociális problémák, 
veszélyeztető tényezők felismerésére, feldolgozására és elemzésére; 

 ● az egyén és társadalmi környezete közötti interakciók társadalmi összefüggé-
seiben való értelmezésére; 

 ● az egyének, családok, csoportok, közösségek problémakezelő és –megoldó 
képességének javítására, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk előse-
gítésére; 

 ● az egyén és környezete erőforrásainak feltárására és hasznosítására; 
 ● a szociális munka tanulásához szükséges információforrások, a szakmai gyakor-

latban használatos dokumentációk használatára. 
7.2.2. alkalmasak: 

 ● a szociális munkát folytató intézményekben, szervezetekben munkakörök betöl-
tésére; 

 ● az elsajátított problémakezelő komplex stratégiák, technikák hatékony haszná-
latára, a közvetlen szociális munkafolyamatok kreatív megvalósítására; 

 ● a szociális munkát felhasználók kapcsolatainak, érdekérvényesítő képességének 
fejlesztésére a szociálpolitika döntéshozóival való kapcsolatukban, emberi jogi 
ügyeket illetően eligazításra. 
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7.3. A szakon végzettek rendelkeznek: 
 ● együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel; 
 ● kommunikációs készséggel; 
 ● a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; 
 ● értékelés és önértékelés képességével; 
 ● közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel;
 ● alkalmazkodó képességgel; 
 ● idegen nyelvtudással;
 ● a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel;
 ● szakmai identitással. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó képzés: 30-40 kredit 

 ● szociális, társadalomismereti (szociológia, közgazdaságtan), társadalom- és szoci-
álpolitikai, pszichológiai, (nép)egészségügyi, információs technológiai, jogi és igaz-
gatási alapismeretek; 

8.2. szakmai törzsanyag: 105-135 kredit 
 ● szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái, módszerei, területei; társada-

lomismeret; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; jog és igazgatás a szociális 
munkában; (nép)egészségügyi és pedagógiai ismeretek a szociális munkában; diffe-
renciált – kötelezően választandó – szakmai modulok. 

9. Szakmai gyakorlat: 
A szakmai gyakorlat részét képezik: a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a 
terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok, amelyekért a képző intéz-
mény felel. Az intenzív szakmai gyakorlat legalább egy féléven át végzett folyamatos, hetenként 
legalább 8 órás, terepen folyó gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit. 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú 
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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41. SZOCIOLÓGIA
Társadalomtudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: szociológia 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: szociológia alapszakos szakelőadó 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sociologist 

3. Képzési terület: társadalomtudományi 

4. Képzési ág: társadalomismeret 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: – 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: - 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 77 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: – 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szociológia alapszakos szakelőadók képzése, akik a megszerzett szocioló-
giai alapismereteik birtokában segíthetik a tudásalapú információs társadalom megvalósulását, az 
életminőség javulását, az esélyegyenlőség feltételeinek javítását, a társadalmi demokrácia kitel-
jesítését, valamint a szociális integráció erősítését. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel 
rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a szociológia alapszakos szakelőadók képesek: 
 ● a strukturális és regionális egyenlőtlenségek szociológiai okainak ismeretében a társa-

dalmi egyenlőtlenségek feltárására, elemzésére; 
 ● az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok kidolgozá-

sában való közreműködésre; 
 ● a társadalmi hatású döntések szociológiai előkészítésére; 
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 ● a társadalmi integráció erősítését, különösen a romák társadalmi integrációját szol-
gáló komplex programok kidolgozásához és megvalósításához szükséges szociológiai 
megközelítésmód érvényesítésére; 

 ● a társadalmi demokrácia kiteljesedésének elősegítésére, civil szerveződések előmoz-
dítására; 

 ● a szociológiailag releváns információk gyűjtésére, feldolgozására, a legkorszerűbb 
informatikai eljárások alkalmazására; 

 ● az Európai Unió polgáraira jellemző életminőség objektív és szubjektív feltételeinek 
megvalósításában való közreműködésre. 

7.2. Az alapfokozat birtokában a szociológia alapszakos szakelőadók alkalmasak: 
 ● társadalmi konfliktusok kezelésében való közreműködésre; 
 ● a társadalmi hatású fejlesztési projektek előkészítésére, pályázatok készítésére, érté-

kelésére, monitorozására, minőségbiztosítására, megvalósításuk irányítására; 
 ● a helyi fejlesztési lehetőségek feltárására, fejlesztési programok kidolgozásában, 

megvalósításában való részvételre. 
7.3. A szakon végzettek rendelkeznek: 

 ● a társadalmi problémák iránti érzékenységgel, nyitottsággal, 
 ● együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, 
 ● kommunikációs készséggel, 
 ● idegen nyelvtudással, 
 ● a szociokulturális különbözőségek ismeretén alapuló empátiával és toleranciával. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó képzés: 60-70 kredit 

 ● bevezetés a szociológiába és a társadalomtudományokba (szociológiai, szociológia-
történeti, szociológiaelméleti, politikatudományi, jogtudományi, kulturális antropológiai 
alapismeretek); társadalomismeret (szakszociológiai, szociálpszichológiai, demográ-
fiai, európai uniós ismeretek); szociológia módszertana; orientációs tárgyak; 

8.2. szakmai törzsanyag: 90-100 kredit 
 ● társadalomtörténet, a mai magyar társadalom, társadalmi struktúra és rétegződés, 

szakszociológiai ismeretek, szociológiai irányzatok, terepgyakorlatok, orientációs 
gyakorlatok (adatgyűjtési, adatfeldolgozási, adatelemzési ismeretek), idegen nyelv, 
kommunikációs, informatikai ismeretek, módszerek. 

9. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert vagy azzal egyenér-
tékű középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél 
szükséges. 
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42. TANÍTÓ
Tanító- és Óvóképző Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: tanító 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: tanító, nemzetiségi tanító [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, 

német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot] 
 ● választható szakirány: nemzetiségi tanító 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Primary School Teacher, Ethnic Minority Primary 

School Teacher (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Gypsy). 

3. Képzési terület: pedagógusképzés 

4. Képzési ág: óvodapedagógus, tanító 

5. A képzési idő félévekben: 8 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit 
6.1. Az óvodapedagógus, tanító képzési ág közös képzési szakaszához rendelhető minimális 

kreditérték: 10 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 36 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit, nemzetiségi tanító 

szakirányon ebből a nemzetiségi képzés gyakorlati ismeretei legalább 6 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 12 

kredit 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, 
készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. 
osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, továbbá 
megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 
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A nemzetiségi szakirányt választó tanítók képesek az 1-6. osztályban a nemzetiségi anyanyelvi 
nevelésre, az 1-4. osztályban magyar nyelven minden műveltségi terület, valamint a nemzetiségi 
nyelven oktatott tárgyak tanítására. 

7.1. Közös kompetenciák az óvodapedagógus, tanító képzési ágban 
7.1.1. A hallgatók ismerik: 

 ● az egyetemes és a magyar nevelés és iskoláztatás történetének jellemzőit; 
 ● a kisgyermekek és a 6-12 évesek fejlődésének pszichológiai sajátosságait; 
 ● Magyarország legújabb kori történetének és társadalmának kérdésköreit; 
 ● az információs és kommunikációs technika használatához szükséges eljáráso-

kat, tudnivalókat. 
7.2. Az alapfokozat birtokában – a nemzetiségi szakirányt is figyelembe véve – a tanítók 

7.2.1. a képzés során az ismereteket illetően bizonyították, hogy 
 ● ismerik a társadalom működésének történelmi, eszmei, strukturális és funkcio-

nális összefüggéseit; 
 ● ismerik a hazai közoktatás feladatait és stratégiáját, az 1-6. osztály nevelési, 

oktatási preferenciáit, a közoktatás tartalmi szabályozásának dokumentumait; 
 ● ismerik a nevelés-oktatás elméletét, a 6-12 éves korosztály differenciált szemé-

lyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, a 
sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifi-
kumait, a családdal való együttnevelés lehetőségeit; a tanulásirányítás módsze-
reit és munkaformáit, az integrált és differenciált oktatás eszköztárát; 

 ● ismerik a személyiségfejlődés és fejlesztés pszichológiai tényezőit, a 6-12 éves 
gyermekek sajátosságait; 

 ● elsajátították azokat az anyanyelvi és tantárgy-pedagógiai ismereteket, amelyek 
az olvasás, írás alapkészségeinek a kialakításához szükségesek; 

 ● rendelkeznek a matematika, a természettudományok alapoktatásához szük-
séges korszerű ismeretrendszerekkel, összefüggésekkel, tantárgy-pedagógiai 
eljárásokkal; 

 ● elsajátították a művészeti neveléshez (ének-zene, vizuális nevelés) szükséges 
szakismereteket, a 6-10 éves gyermekek auditív és vizuális megismerő, kifejező 
és alkotó képességeinek fejlesztésével kapcsolatos metodikai eljárásokat; 

 ● ismerik a technika-életvitel-háztartástan oktatásához szükséges ismereteket, 
metodikai tudnivalókat; 

 ● rendelkeznek az egészséges életmód kialakításához, a testi nevelés oktatásához 
szükséges tudással, speciális tantárgy-pedagógiai eljárásokkal; 

 ● ismerik a választott műveltségterület oktatásának 1-6. osztályra vonatkozó köve-
telményeit, tartalmi és metodikai összefüggéseit; 

7.2.2. ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak 
 ● az iskolai oktatás 1-4. osztályában – az idegen nyelv kivételével - valamennyi 

műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, valamint az 1-6. 
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osztályban legalább egy kötelezően választott műveltségi területen az oktató-
nevelő munkára; 

 ● az ismeretek önálló kritikus feldolgozására; 
 ● a nyomtatott és elektronikus források, jelek, szövegek, adatsorok, diagramok 

megértésére és értelmezésére; 
 ● idegen nyelven alapszintű kommunikációra; 
 ● nevelési helyzetek, problémák kritikus elemzésére, konfliktushelyzetek megoldá-

sára, problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására; 
 ● a nevelő-oktató munka tervezésére, szervezésére, a tanulási folyamatok irányí-

tására a tanulási alapkészségek, képességek fejlesztésére; 
 ● a 6-12 éves gyermek személyiségének sokoldalú, differenciált fejlesztésére, az 

alapkészségek és képességek kialakítására; 
 ● előítélet-mentesen a multikulturális és interkulturális nevelésre; 
 ● a tanítási órán kívüli nevelési feladatok ellátására; 
 ● a gyermekek családjával, szűkebb környezetével való együttműködésre; 
 ● önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével meglévő 

készségeik fejlesztésére, és olyan új kompetenciák elsajátítására, amelyek segít-
ségével alkalmassá válhatnak az iskolán belül felelősségteljes munkakör válla-
lására; 

7.2.3. a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek 
 ● önismerettel, együttműködési készséggel, személyi felelősségérzettel, minőség-

tudattal, fejlett kommunikációs képességekkel; 
 ● társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és feladatvállalással; 
 ● a permanens művelődés igényével és képességével; 
 ● az egyetemes emberi és nemzeti értékekkel, az erkölcsi normák tiszteletével, az 

esztétikai értékek iránti fogékonysággal, környezettudatos magatartással; 
 ● a fenntartható fejlődés igényelte felelősségérzettel; 
 ● egészséges életvitellel; 
 ● sikerorientáltsággal, ugyanakkor saját tevékenységük kritikus értékelésének 

képességével; 
 ● a csoportban való munkavégzés, a kollegialitás és a hatékony munkaszervezés 

készségével; 
 ● a másság elfogadásával, toleranciaképességgel. 

7.3. A nemzetiségi tanítók a fentieken túl 
7.3.1. a képzés során az ismereteket illetően bizonyították, hogy 

 ● rendelkeznek magas szintű nemzetiségi nyelvi kompetenciákkal; 
 ● ismerik a nemzetiség történelmét és kultúráját; 
 ● ismerik a 6-12 éves korosztály oktatása, nevelése során hatékonyan alkalmaz-

ható nyelvpedagógiai eljárásokat, nyelvátadási és -fejlesztési stratégiákat; 
 ● rendelkeznek korszerű ismeretekkel a korai kétnyelvűség szakterületén; 
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7.3.2. ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak 
 ● elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában az 1-6. 

osztályban a nemzetiségi anyanyelvi nevelésre, az 1-4. osztályban magyar nyel-
ven minden műveltségi terület, valamint a nemzetiségi nyelven oktatott tárgyak 
tanítására; 

 ● rendelkeznek a nemzetiségi identitás kialakításához, elmélyítéséhez szükséges 
gyakorlati készségekkel, jártasságokkal; 

 ● korszerű népismereti/nemzetiségi tartalmak közvetítésére, képesek e tartalmak 
6-12 éves korban történő elsajátíttatására; 

7.3.3. a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek 
 ● korszerű nemzetiségi műveltséggel, társadalmi érzékenységgel, közösségi fele-

lősségérzettel és feladatvállalással; 
 ● az egyetemes emberi és nemzeti, illetve nemzetiségi értékek, erkölcsi normák 

tiszteletével. 

8. A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó ismeretek: 44-55 kredit 

 ● társadalomtudományi ismeretek, pedagógia, pszichológia, informatika 
8.2. szakmai törzsanyag: 160-175 kredit, ebből 

a) szakmai elméleti modul: magyar nyelv, irodalom és tantárgy-pedagógiája, matema-
tika és tantárgy-pedagógiája, természetismeret és tantárgy-pedagógiája, ének-zene 
és tantárgy-pedagógiája, vizuális nevelés és tantárgy-pedagógiája, technika-életvitel-
háztartástan és tantárgy-pedagógiája, testnevelés és tantárgy-pedagógiája – 81-96 
kredit; továbbá differenciált szakmai ismeretek a felsőoktatási intézmény egyedi jellegét 
adó ismeretkörökből (pl. idegen nyelv, gyógypedagógiai alapismeretek és gyermekvé-
delem, műveltségterületi vagy egyéb specifikáció) – 10-14 kredit; 

b) kötelezően választható műveltségterületi modul: 36-42 kredit 
 ● tanító szakképzettség esetén kötelezően választható műveltségi területek: magyar 

nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, ember és társadalom, természetis-
meret, ének-zene, vizuális nevelés, informatika, technika - életvitel - háztartástan, 
testnevelés és sport – 21-25 kredit; 

 ● nemzetiségi tanító szakképzettség esetén: nemzetiségi nyelv és tantárgy-peda-
gógia; nemzetiségi ismeretek és tantárgy-pedagógia; nemzetiségi irodalom, gyer-
mekirodalom – 36-42 kredit; 

c) szakmai gyakorlati modul: 40-50 kredit. 

9. Szakmai gyakorlat: 
A gyakorlati képzés a 6-12 éves gyermekek tanulásának irányításához, személyiségük fejlesztésé-
hez szükséges korszerű eljárások, módszerek gyakorlását iskolai környezetben, fejleszti a speciális 
tanítói képességeket, technikai jártasságokat biztosítja. A gyakorlati képzés fogalmába beleér-
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tendők a hallgatók hospitálásai, csoportos és egyéni iskolai gyakorlatai, valamint a pedagógiai 
és tantárgy-pedagógiai stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is. A nemzetiségi szakirányon a 
szakmai gyakorlat nemzetiségi nyelven, nemzetiségi iskolában folyik. 
A 8. félévben a hallgatók intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt, mely-
nek időkerete 8-10 hét, az összes szakmai gyakorlaton belüli kreditértéke 12-14 kredit. 

10. Nyelvi követelmények: 
Egy idegen nyelvből középfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 
érettségi bizonyítvány, illetve oklevél, amely kritériumfeltétel az oklevél kiadásához. A nemzetiségi 
szakirányon az idegen nyelv kritériumfeltétel-jellegén túl kreditértékű szakismeret is. 
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43. TÁRSADALMI TANULMÁNYOK
Társadalomtudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: társadalmi tanulmányok 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettség: társadalmi tanulmányok alapszakos szakelőadó 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Sciences Expert 

3. Képzési terület: társadalomtudományi 

4. Képzési ág: társadalomismeret 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit. 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: – 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: - 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 70 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: – 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan társadalmi tanulmányok alapszakos szakelőadók képzése, akik tájékozottak 
a társadalomtudományok elméleti és módszertani alapjaiban, elsajátítják a társadalomkutatások 
alapvető készségeit. Alkalmasak arra, hogy kutatásszervezőként, tudományos segédmunkatársként 
tevékenykedjenek, illetve közigazgatási, tájékoztatási, közművelődési intézményekben, politikai és 
közéleti szervezetekben, valamint humánpolitikai területen helyezkedjenek el. Képesek elemzési 
feladatok megoldására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés máso-
dik ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a társadalmi tanulmányok alapszakos szakelőadók képesek: 
 ● a társadalom működési szabályszerűségeinek felismerésére és rendszerszerű értel-

mezésére, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok feltárására; 
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 ● módszertani ismereteik alapján adatok gyűjtésére, rendszerezésére, alapszintű adat-
elemzések készítésére; 

 ● társadalmi jelenségek sokoldalú (komplex társadalomtudományi) megközelítésére és 
értelmezésére; 

 ● idegen nyelven és az informatika legújabb eszközeivel hatékony kommunikációra; 
 ● kapcsolatteremtésre, kreativitásra és kooperációra a problémák kezelésében, az egyé-

nek, közösségeik és az önkormányzati-állami intézmények között. 
7.2. Az alapfokozat birtokában a társadalmi tanulmányok alapszakos szakelőadók alkalmasak: 

 ● ügyintézői, asszisztensi munkacsoportok irányítására; 
 ● szakmai irányítás mellett kutatási résztevékenységek végzésére; 
 ● részfeladatok önálló megoldására. 

7.3. rendelkeznek: 
 ● együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, 
 ● kommunikációs készséggel, 
 ● idegen nyelvtudással, 
 ● minőség iránti igénnyel, 
 ● felelősségtudattal. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó képzés: 60-80 kredit 

 ● bevezetés a társadalomtudományokba (a társadalomelmélet alapjai, társadalomtör-
ténet, logika, filozófia, kommunikációelmélet, társadalomszerkezet, társadalmi folya-
matok, életmód, életciklusok); 

 ● egyén és társadalom (bevezetés az alkotmányjogba, társadalompolitika, szociálpszi-
chológia, közgazdasági alapismeretek); 

 ● módszertani ismeretek (a társadalomkutatás módszerei, bevezetés az ismeretelmé-
letbe, társadalomstatisztika); 

 ● orientációs tárgyak; 
8.2. szakmai törzsanyag: 75-97 kredit 

 ● elméleti tárgyak (bevezetés a politikatudományba, bevezetés a pszichológiába, beve-
zetés a szervezetek működésébe, kultúra- és művelődéstörténet, a társadalom kultu-
rális tagoltsága); 

 ● gyakorlati tárgyak (statisztika, a magyar társadalom statisztikai leírása); 
 ● készségtárgyak (kommunikációs technikák, számítógépes alapismeretek); 
 ● differenciált szakmai ismeretek. 

9. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert vagy azzal egyenér-
tékű középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél 
szükséges. 
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44. TESTNEVELŐ-EDZŐ
Pedagógiai és Pszichológiai Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: testnevelő-edző

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 
 ● szakképzettség: testnevelő-edző(megjelölve edző differenciált szakmai ismeretek válasz-

tása esetén a sportágat) 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Teacher of Physical Education - Trainer (of a 

Branch of Sport) 

3. Képzési terület: sporttudomány 

4. Képzési ág: sport 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték. 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 100 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik testkulturális és sporttudományi, valamint neve-
lés- és egészségtudományi ismereteik birtokában képesek sportedzői, sportszervezői, testnevelői 
tevékenység ellátására. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a 
képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a testnevelő-edző ismeri: 
 ● a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány alapfogalmait; 
 ● a pszichomotorikus képességek és készségek fejlesztéséhez a testnevelés, a sport 

eszközrendszerét; 
 ● a pedagógiai és szomatomotoros programok módszereit; 
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 ● a mozgáshibák jellemzőit, azok kijavításának módszereit; 
 ● a mozgástanítás során a motoros tanulást elősegítő eljárásokat; 
 ● az ízület- és gerincvédelem elméletét és gyakorlatát; 
 ● a testnevelés és a sport területén a felkészítő folyamatok alapelveit. 

7.2. Az alapfokozat birtokában a testnevelő-edző alkalmas: 
 ● az ifjúsági korú sportolók korcsoportos felkészítésére és versenyeztetésére a válasz-

tott sportágnak megfelelően; 
 ● irányítás mellett felnőttek, élversenyzők felkészítésében és versenyeztetésében történő 

közreműködésre a választott sportágnak megfelelően; 
 ● felzárkóztató és tehetséggondozó programok szervezésére és vezetésére; 
 ● egyesületek, szövetségek feladatainak ellátására; 
 ● versenyszervezőként közreműködni hazai és nemzetközi versenyek szervezésében; 
 ● versenybírói, játékvezetői, sporttudósítói feladatok ellátására; 
 ● helyi és települési önkormányzatok sportigazgatási szerveinél munkakörök betölté-

sére, sportszolgáltatás nyújtására; 
 ● edzőtermekben és sportcentrumokban szakképzettségüknek megfelelő
 ● feladatok ellátására; 
 ● testnevelési és sporttanfolyamok, sporttáborok, sportköri foglalkozások, turisztikai 

programok szervezésére és vezetésére. 
7.3. A szakon végzettek rendelkeznek az egészséges életmódra, a fizikai erőnlét fejlesztésére 

ösztönző szemléletmóddal, az ember és környezete harmonikus egyensúlyára figyelmet 
fordító felelősségteljes magatartással. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
8.1. alapozó ismeretek: 30-40 kredit 

 ● medicinális alapismeretek (anatómia, élettan, balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás), 
társadalomtudományi ismeretek (filozófia, etika, esztétika, szociológia, pszichológia, 
pedagógia, jogi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek), közismereti alapisme-
retek (informatika, kommunikáció, oktatástechnológia, európai uniós alapismeretek, 
tudományos kutatási ismeretek); 

8.2. szakmai törzsanyag: 120-140 kredit 
 ● medicinális ismeretek (anatómia, élettan, humánbiológia, biokémia, egészségtan), 

sporttudományi ismeretek (testnevelés- és sporttörténet, testnevelés-elméleti, edzé-
selméleti ismeretek, sportmenedzsment, mozgástanulás és -szabályozás, biome-
chanika, sportpedagógia, sportpszichológia, sportszociológia), neveléstudományi 
ismeretek (pedagógia: neveléselmélet, didaktika, közoktatási ismeretek; pszicholó-
gia: személyiségfejlesztés, vezetéslélektan), sportági alapismeretek (gimnasztika, 
zenés-táncos mozgásformák, erőfejlesztés, tábor- és túravezetési ismeretek), csapat-
sport-játékok alapjai (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda), egyéni sportágak 
alapjai (atlétika, torna, úszás, vízisportok, tenisz, küzdősportok); differenciált szakmai 
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ismeretek (sportágnak megfelelő edzői vagy sportszervezői, testnevelői ismeretek); 
szakmai gyakorlat. 

A tanári mesterképzési szak választása esetén a differenciált szakmai ismeretek terhére biztosítani 
kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai, pszichológiai ismereteket, amelynek kreditértéke 
legalább 10 kredit. 

9. Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat magába foglalja a sportszakmai gyakorlatokat, táborokat, edzésvezetési gyakor-
latokat, edzéslátogatásokat. Kreditértéke 15-20 kredit 

10. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelv-
vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 
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45. TÖRTÉNELEM
Bölcsészettudományi Kar

A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:

1. Az alapképzési szak megnevezése: történelem 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

 ● végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
 ● szakképzettségek: 

a) történelem alapszakos bölcsész 
b) történelem, régészet alapszakos bölcsész 
c) történelem alapszakos bölcsész (muzeológia szakirány) 
d) történelem alapszakos bölcsész (levéltár szakirány) 

 ● választható szakirányok: történelem, levéltár, muzeológia, régészet 
 ● a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

a) Philologist in History Studies 
b) Philologist in History, Archeology 
c) Philologist in History, Specialized in Museology 
d) Philologist in History, Specialized in Archives 

3. Képzési terület: bölcsészettudományi 

4. Képzési ág: történelem 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték: 10 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető maximális kreditpontok: történelem, levéltár és muzeológia szak-

irányon 50 kredit; régészet szakirányon 110 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 64 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: – 
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7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik egyetemes és magyar történelemből, a rokon és 
segédtudományokból, valamint a történelem alapszakhoz tartozó szakirányokon szerzett levéltári, 
muzeológiai, régészeti ismeretekkel rendelkeznek és képesek történelmi, illetve általános társadalmi 
és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. A végzettek kellő 
mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

7.1. Az alapfokozat birtokában a történelem alapszakon végzettek képesek: 
 ● a történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátí-

tására és rendszerezésére; 
 ● az információk kritikus elemzésére és feldolgozására; 
 ● megoldási javaslatokat adni a történeti-társadalmi elemzés során felmerülő problémák 

értelmezésére, az alapszakon belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony 
alkalmazására; 

 ● az információkat, érveket és elemzéseket különböző szempontok szerinti bemutata-
tására, átgondolására; 

 ● összefüggő szövegek, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal 
tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, vizuális szövegek (mozgó állóképek, térképek, 
diagramok) megértésére, értelmezésére; 

 ● idegen nyelven és az informatika eszközeivel is hatékonyan kommunikálni; 
7.2. alkalmasak: 

 ● az alapszakon elsajátított ismeretek birtokában közművelődési intézményekben törté-
nelmi ismereteket igénylő munkakörök betöltésére; 

 ● a levéltár szakirányon végzettek alkalmasak korszerű levéltári és irattári ismereteik 
birtokában a maradandó értékű iratanyag gyűjtésével, megőrzésével, feldolgozásával 
és hozzáférhetővé tételével kapcsolatos alapfeladatok ellátására; 

 ● a muzeológia szakirányon végzettek alkalmasak a gyűjteménygyarapítás, nyilvántartás, 
raktározás-megőrzés, valamint a kutatószolgálat ellátására muzeológus irányításával; 

 ● a régészet szakirányon végzettek alkalmasak a régészet általános ismeretanyagára 
és a Kárpát–medence régészetének fő korszakaira vonatkozó ismereteik birtoká-
ban régész irányításával régészeti források és lelőhelyek felkutatására, feltárására és 
dokumentálására. 

7.3. rendelkeznek: 
 ● tevékenységük kritikus értékelésének képességével;
 ● értékek feltárására és megtartására törekvő céltudatos magatartással;
 ● minőség- és felelősségtudattal;
 ● jó együttműködő és kommunikációs képességekkel;
 ● problémamegoldó készségekkel. 
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8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
8.1. alapozó ismeretek: 20–40 kredit 

 ● filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárisme-
ret, a képzési ág alapozó ismeretei (bevezetés a történelemtudományba, bevezetés 
a néprajzba); szakterületi alapozó ismeretek (bevezetés a régészetbe, bevezetés a 
levéltári ismeretekbe, bevezetés a muzeológiába, művészettörténet, történeti földrajz, 
vallástörténet, művelődéstörténet); latin nyelv; 

8.2. szakmai törzsanyag: 130–150 kredit, ebből 
a) általános szakterületi ismeretek: 40-90 kredit 

 ● történeti segédtudományok (epigráfia, paleográfia, diplomatika, heraldika, krono-
lógia, szfragisztika); őskori és ókori történelem (Európa és az Európán kívüli világ 
az őskorban, az ókori Kelet, Görögország, Róma története, az ókori vallások 
művelődéstörténete); középkori magyar történelem (a magyarság őstörténete, 
a Kárpát–medence története a magyar honfoglalás előtt, Magyarország törté-
nete a honfoglalástól Mohácsig); középkori egyetemes történelem (Európa és az 
Európán kívüli világ a középkorban); koraújkori magyar történelem (Magyarország 
és Erdély története a koraújkorban); koraújkori egyetemes történelem (a világ 
története a kora újkorban); újkori magyar történelem (Magyarország és Erdély 
története az újkorban 1918–ig); újkori egyetemes történelem (a világ története az 
újkorban); jelenkori magyar történelem (Magyarország a két világháború között 
és a második világháború után, Magyarország története a jelenkorban); jelenkori 
egyetemes történelem (20. századi és jelenkori világtörténet); 

b) differenciált szakmai ismeretek 
ba) történelem szakirány: 50 kredit 

 ● a szakmai törzsanyag általános szakterületi ismeretei; 
bb) levéltár szakirány: 50 kredit 

 ● igazgatási és intézménytörténeti ismeretek (a magyar állam szervezete, 
kormányzata és intézményei, a levéltári intézményrendszer és története, a 
magánszféra irattermelése, gazdasági szervezetek és irataik); levéltártani 
és irattani ismeretek (levéltártani ismeretek: új– és modernkori iratismeret, 
irattári és iratkezelési ismeretek; levéltári informatika, levéltári adatvédelem, 
adatszolgáltatás, levéltári szakkollégiumok); levéltári szakmai gyakorlat 
(Magyar Országos Levéltár, önkormányzati levéltárak, szak– és nyilvános 
magánlevéltár); 

bc) muzeológia szakirány: 50 kredit 
 ● Magyarország művelődés- és kultúrtörténete proszeminárium, általános 

forrástan, múzeumtörténet, a műgyűjtés és a nagy múzeumok története, 
általános és történeti muzeológiai ismeretek, bevezetés a természettudomá-
nyi muzeológiába, bevezetés az agrármuzeológiába, bevezetés az iparmű-
vészet történetébe, bevezetés a technikatörténetbe, bevezetés a műszaki és 
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a közlekedéstörténeti muzeológiába, bevezetés az irodalom– és a színház-
történeti muzeológiába, felnőttnevelés, élethosszig tartó tanulás, múzeumi 
közművelődés, múzeumpedagógia, etika, múzeumi etika, múzeumi gyakor-
lat; 

bd) régészet szakirány: 90 kredit 
 ● bevezetés a régészet különböző területeibe, régészetmódszertan, archeo-

metria, muzeológia, régészeti szakterületek (őskori régészet, antik régészet, 
római régészet, népvándorlás kori régészet, középkori régészet); 

be) a második szak szakterületi ismeretei: 50 kredit. 
8.3. A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére 

biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és pszichológiai modult, amely-
nek kreditértéke 10 kredit. 

9. Szakmai gyakorlat: 
A szakmai gyakorlat magában foglalja a régészet szakirányon a terepmunkát (12 kredit), a levéltár 
szakirányon a levéltárakban folytatott gyakorlatot (6 kredit), a muzeológia szakirányon a múzeumi 
gyakorlatot (3 kredit). 

10. Nyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből vagy latin nyelvből államilag elismert közép-
fokú „C” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.
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