Milyen előképzettség esetén szükséges kreditelismerési eljárás?
Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok esetén NEM SZÜKSÉGES KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS
Részleges kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok esetén SZÜKSÉGES KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS
Az intézmény döntése alapján teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető egyéb szakok esetén NEM SZÜKSÉGES KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS
Az általam elvégzett szak nem szerepel a megjelölni kívánt mesterképzési szaknál: SZÜKSÉGES KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS
Külföldi felsőoktatási intézményben szerzett oklevél esetén SZÜKSÉGES KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS
A táblázat elsősorban a bolognai rendszerű szakok képzési és kimeneti követelményeit tartalmazó 15/2006. (IV.3.) OM rendelet (korábbi képzési és kimeneti követelmények), továbbá a felsőoktatásért felelős miniszter által a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 16/A. §-a értelmében a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett hivatalos kiadvány (hatályos képzési és kimeneti követelmények) alapján készült.
Képzési
terület

Megjelölni kívánt
mesterképzési szak

agrár

állattenyésztő mérnöki

Teljes kreditérték
beszámítással figyelembe
vehető ALAPKÉPZÉSI
szakok – nem kell
kreditelismerési eljárás
állattenyésztő mérnöki,
mezőgazdasági mérnöki,
vadgazda mérnöki

agrár

élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki

élelmiszermérnöki

agrár

élelmiszermérnöki

élelmiszermérnöki

Részleges kreditérték beszámítással
figyelembe vehető ALAPKÉPZÉSI szakok –
kell kreditelismerési eljárás

Az intézmény döntése alapján teljes
vagy részleges krediték beszámítással
figyelembe vehető egyéb szakok

A felvétel feltételéül elismerhető kreditek száma
felvételhez
kimenethez alapképzésből minimálisan elvárt
minimálisan
kreditek és ismeretek2
1
elvárt kreditek

agrár képzési területről: növénytermesztő
mérnöki, természetvédelmi mérnöki,
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki,
vidékfejlesztési agrármérnöki, informatikus és
szakigazgatási agrármérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki,
élelmiszermérnöki, mezőgazdasági és
élelmiszeripari gépészmérnöki, lótenyésztő,
lovassport szervező agrármérnöki
természettudomány képzési területről:
biológia, környezettan
agrár képzési területről: mezőgazdasági
mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki,
állattenyésztő mérnöki, mezőgazdasági és
élelmiszeripari, gépészmérnöki
műszaki képzési területről: biomérnöki,
vegyészmérnöki, környezetmérnöki

Teljes: agrármérnöki (főiskolai)

minimum 60
kredit

84 kredit a természettudományi, természeti
erőforrások, mezőgazdasági ismeretek,
gazdasági és gazdálkodási ismeretek területéről

minimum 60
kredit

80 kredit az alábbi területekről:
- természettudományos ismeretek területéről
legalább 30 kredit (ezen belül matematika,
informatika, fizika ismeretekből legalább 10 kredit,
kémia és biológia ismeretekből legalább 10 kredit,
mikrobiológia és biokémia ismeretekből legalább
10 kredit);
- gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek
területéről legalább 10 kredit;
- szakmai ismeretek (biokémia, élelmiszerkémia,
fizikai kémia, analitika, minőség és biztonság,
műszaki ismeretek, élelmiszer-technológiai
ismeretek, alapanyag-ismeret) területéről legalább
40 kredit.

minimum 60
kredit

80 kredit az alábbi területekről:
- természettudományos ismeretek legalább 30
kredit (ezen belül matematika, informatika, fizika
ismeretekből legalább 10 kredit, kémia és biológia
ismeretekből legalább 10 kredit, mikrobiológia és
biokémia ismeretekből legalább 10 kredit);
- gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek
legalább 10 kredit;
szakmai ismeretek legalább 40 kredit (biokémia,
élelmiszerkémia, fizikai kémia, analitika, minőség
és biztonság, műszaki ismeretek,

agrár képzési területről: mezőgazdasági
mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki,
mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnöki
műszaki képzési területről: biomérnöki,
vegyészmérnöki, környezetmérnöki

1Amennyiben

Részleges: -

Teljes: élelmiszer-technológus mérnök
(főiskolai)
Részleges:
agrár képzési területről: agrármérnök
(osztatlan képzés), mezőgazdasági
biotechnológus (mesterképzés)
műszaki képzési területről:
környezetmérnöki (alapképzés)
természettudomány képzési területről:
környezettan (alapképzés), kémia
(alapképzés), biológia (alapképzés)
orvos- és egészségtudomány képzési
területről: dietetikus (alapképzés),
táplálkozástudományi (mesterképzés);
gyógyszerész (osztatlan képzés)
gazdaságtudományok képzési területről:
turizmus-vendéglátás (alapképzés)
Teljes: élelmiszer-technológus mérnök
(főiskolai)
Részleges:
agrár képzési területről: agrármérnöki
(osztatlan képzés), mezőgazdasági
biotechnológus (mesterképzés)
műszaki képzési területről:
környezetmérnöki (alapképzés),
gépészmérnöki (alapképzés)
természettudomány képzési területről:
környezettan (alapképzés)

a mesterképzésre jelentkező személy az előképzettsége alapján kreditelismerési eljárásra kötelezett és az előtanulmányai alapján az eljárás során eléri az oszlopban szereplő minimális kredit értéket, de nem teljesül az utolsó oszlopban szereplő
kredit érték, akkor a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság (TKB) a mesterképzési tanulmányokkal párhuzamosan elvégzendő alapképzési tantárgyak teljesítését írja elő (kreditpótlás). Amennyiben az oszlopban szereplő minimális kredit érték nem teljesül, a TKB
részismereti képzés elvégzését fogja javasolni, megjelölve a részismereti képzés során teljesíteni javasolt tárgyakat.
2Azon ismeretek köre, melyek teljesülését az előtanulmányokról benyújtott igazoló dokumentumokban a TKB vizsgálja. Amennyiben az oszlopban szereplő kreditmennyiség teljesül, a TKB nem írja elő alapképzési tantárgyak teljesítését, tehát nem lesz szükség
kreditpótlásra. Amennyiben az adott szaknál az egyes ismeretköröknél külön-külön megadásra került a képzési és kimeneti követelményekben és a táblázatban az adott ismeretkörből szükséges kreditmennyiség, akkor ezek teljesülését a TKB ismeretkörönként
vizsgálja.
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Képzési
terület

agrár

agrár

Megjelölni kívánt
mesterképzési szak

kertészmérnöki

környezetgazdálkodási
agrármérnöki

agrár

mezőgazdasági
biotechnológus

agrár

mezőgazdasági és
élelmiszeripari
gépészmérnöki

Teljes kreditérték
beszámítással figyelembe
vehető ALAPKÉPZÉSI
szakok – nem kell
kreditelismerési eljárás

kertészmérnöki

Részleges kreditérték beszámítással
figyelembe vehető ALAPKÉPZÉSI szakok –
kell kreditelismerési eljárás

agrár képzési területről: élelmiszermérnöki,
mezőgazdasági mérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki,
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki,
növénytermesztő mérnöki, tájrendező és
kertépítő mérnöki, erdőmérnöki, gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési
agrármérnöki, szőlész-borász mérnöki,
természetvédelmi mérnöki;
természettudomány képzési területről: biológia

környezetgazdálkodási
agrármérnöki, mezőgazdasági
mérnöki, vidékfejlesztési
agrármérnöki, gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnöki,
természetvédelmi mérnöki,
élelmiszermérnöki

agrár képzési területről: növénytermesztő
mérnöki, állattenyésztő mérnöki,
kertészmérnöki, informatikus és
szakigazgatási agrármérnöki, vadgazda
mérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari,
gépészmérnöki;
műszaki képzési területről: környezetmérnöki;
természettudomány képzési területről:
biológia, kémia, környezettan

mezőgazdasági mérnöki,
biológia, természetvédelmi
mérnöki, növénytermesztő
mérnöki, kertészmérnöki,
szőlész-borász mérnöki,
vadgazda mérnöki,
állattenyésztő mérnöki,
lótenyésztő, lovassport
szervező agrármérnöki
mezőgazdasági és
élelmiszeripari gépészmérnöki
és a gépészmérnöki

agrár képzési területről: erdőmérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki;
műszaki képzési területről: környezetmérnöki,
biomérnöki

műszaki képzési területről: anyagmérnöki,
energetikai mérnöki, ipari termék- és
formatervező mérnöki, közlekedésmérnöki,
környezetmérnöki, mechatronikai mérnöki,
építőmérnöki, műszaki menedzser;
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti informatikai mérnök
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Az intézmény döntése alapján teljes
vagy részleges krediték beszámítással
figyelembe vehető egyéb szakok
orvos- és egészségtudomány képzési
területről: dietetikus (alapképzés),
táplálkozástudományi (mesterképzés),
gyógyszerész (osztatlan képzés)
gazdaságtudományok képzési területről:
turizmus-vendéglátás (alapképzés)
Teljes: kertészmérnöki (főiskolai)

A felvétel feltételéül elismerhető kreditek száma
felvételhez
kimenethez alapképzésből minimálisan elvárt
minimálisan
kreditek és ismeretek2
elvárt kreditek1
élelmiszertechnológiai ismeretek, alapanyagismeret).

minimum 60
kredit

Részleges: növénytermesztési mérnöki
(főiskolai), lótenyésztő, lovassport
szervező agrármérnöki (alapképzés),
állattenyésztő mérnöki (főiskolai),
agrármérnöki (egyetemi)

Teljes: mezőgazdasági vízgazdálkodási
és környezettechnológiai mérnöki
(alapképzés), mezőgazdasági mérnöki
(főiskolai)
Részleges: földtudományi (alapképzés),
agrármenedzser (főiskolai képzés),
biomérnöki (alapképzés), gazdálkodási és
menedzsment (alapképzés), gazdálkodási
szakos közgazdász tanári kiegészítő
képzés (egyetemi képzés), vadgazda
mérnöki (főiskolai), védelmi igazgatási
(alapképzés)
Teljes: agrármérnöki (osztatlan)
Részleges: gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki (alapképzés),
vidékfejlesztési agrármérnöki
(alapképzés), élelmiszermérnöki
(alapképzés), mezőgazdasági és
élelmiszeripari gépészmérnöki
(alapképzés)
Teljes: Részleges: gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki (alapképzés),
mezőgazdasági mérnöki (alapképzés)

minimum 60
kredit

84 kredit az alábbi területekről:
- természettudományos alapismeretek
(matematika, informatika, fizika, kémia, botanika,
növényélettan, növénygenetika és biotechnológia)
területéről 20-30 kredit
- mezőgazdasági és egyéb kapcsolódó, alapozó
ismeretkörök (természeti erőforrások ismerete,
növénytermesztés és földműveléstan) területéről
28-44 kredit
- a kertészeti növények (dísznövények,
gyógynövények, gyümölcstermő növények, szőlő,
zöldségnövények) termesztéséhez és áruvá
készítéséhez szükséges általános gazdasági és
gazdálkodási ismeretek területéről 12-20 kredit.
84 kredit a természettudományi ismeretek, a
mezőgazdasági ismeretek, a gazdaságigazdálkodási ismeretek és műszaki ismeretek
területeiről az alábbiak szerint:
- természettudományos és -mérnöki ismeretek
legalább 15 kredit;
- mezőgazdasági, agrár-gazdasági és humán
ismeretek legalább 15 kredit;
- szakmai ismeretek (agrárkörnyezetgazdálkodási, környezet és
természetvédelmi, környezetfejlesztési ismeretek)
legalább 30 kredit.

minimum 60
kredit

60-96 kredit az alábbiak szerint:
- természettudományi ismeretek 30-50 kredit;
- mezőgazdasági és műszaki ismeretek 24-34
kredit;
- gazdasági és társadalomtudományi ismeretek 612 kredit.

minimum 50
kredit

70 kredit az alábbiak szerint:
- természettudományi ismeretek (matematika,
fizika, kémia, mechanika, anyagismeret) 20 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek
(közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan,
menedzsment ismeretek, munkavédelem,
társadalomtudomány) 5 kredit;
- energetikai és környezetipari diszciplínák
(települési és környezetműszaki ismeretek,
műszaki logisztika, a melioráció és
mezőgazdasági vízgazdálkodás gépesítése,
környezettechnika, energiagazdálkodás) 5 kredit;
- mezőgazdasági és élelmiszeripari diszciplínák
(növénytani, állattani, talajtani ismeretek,
élelmiszer-ipari műveletek és folyamatok, higiénia

Képzési
terület

agrár

agrár

agrár

Megjelölni kívánt
mesterképzési szak

mezőgazdasági
vízgazdálkodási mérnöki

növényorvosi

növénytermesztő mérnöki

Teljes kreditérték
beszámítással figyelembe
vehető ALAPKÉPZÉSI
szakok – nem kell
kreditelismerési eljárás

Részleges kreditérték beszámítással
figyelembe vehető ALAPKÉPZÉSI szakok –
kell kreditelismerési eljárás

mezőgazdasági mérnöki,
mezőgazdasági és
élelmiszeripari gépészmérnöki,
kertészmérnöki,
környezetgazdálkodási
agrármérnöki,
növénytermesztő mérnöki,
vidékfejlesztési agrármérnöki,
gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki

agrár képzési területről: tájrendező és
kertépítő mérnöki, élelmiszermérnöki, szőlészborász mérnöki, természetvédelmi mérnöki,
állattenyésztő mérnöki, vadgazda mérnöki,
földmérő és földrendező mérnöki,
erdőmérnöki;
műszaki képzési területről: környezetmérnöki,
gépészmérnöki, építőmérnöki, műszaki
földtudományi, műszaki menedzser, vízügyi
üzemeltetési mérnöki;
természettudomány képzési területről:
földtudományi, környezettan

mezőgazdasági mérnöki,
növénytermesztő mérnöki,
kertészmérnöki, erdőmérnöki

agrár képzési területről: gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési
agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki;
természettudomány képzési területről:
biológia, kémia;
műszaki képzési területről: vegyészmérnöki

mezőgazdasági mérnöki,
növénytermesztő mérnöki

vidékfejlesztési agrármérnöki, gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnöki, mezőgazdasági
szakoktató, kertészmérnöki, szőlész-borász
mérnöki, természetvédelmi mérnöki

Az intézmény döntése alapján teljes
vagy részleges krediték beszámítással
figyelembe vehető egyéb szakok

Teljes: mezőgazdasági gépészmérnöki
(főiskolai), mezőgazdasági mérnöki
(főiskolai), növénytermesztési mérnöki
(főiskolai), kertészmérnöki (főiskolai),
környezetgazdálkodási agrármérnöki
(főiskolai), meliorációs mérnöki (főiskolai)
Részleges: állattenyésztő mérnöki
(főiskolai), élelmiszer-technológus
mérnöki (főiskolai), földmérő mérnöki
(főiskolai), földrendező mérnöki (főiskolai),
gazdasági mérnöki (főiskolai),
mezőgazdasági szakigazgatási szervező
mérnöki (főiskolai), szőlész-borász
(főiskolai), tájgazdálkodási (főiskolai),
természetvédelmi mérnöki (főiskolai),
vadgazda mérnöki (főiskolai),
környezetmérnöki (főiskolai),
gépészmérnöki (főiskolai), építőmérnöki
(főiskolai)
Teljes: Részleges: gazdasági agrármérnöki
(mesterképzés és egyetemi képzés),
környezetmérnöki (alapképzés), szőlészborász mérnöki (alapképzés),
állattenyésztő mérnöki (alapképzés),
informatikus és szakigazgatási
agrármérnöki (alapképzés), vadgazda
mérnöki (alapképzés), mezőgazdasági
biotechnológus (mesterképzés)
Teljes: környezetgazdálkodási
agrármérnöki (alapképzés), vadgazda
mérnöki (alapképzés)
Részleges: lótenyésztő, lovassport
szervező agrármérnöki (alapképzés)
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A felvétel feltételéül elismerhető kreditek száma
felvételhez
kimenethez alapképzésből minimálisan elvárt
minimálisan
kreditek és ismeretek2
elvárt kreditek1

minimum 40
kredit

és minőségbiztosítás, növénytermesztési,
állattenyésztési, kertészeti, élelmiszertechnológiai
ismeretek) 5 kredit;
- általános gépészmérnöki diszciplínák
(anyagismeret, hő- és áramlástan, gépelemek,
elektro- és irányítástechnika, logisztika- és
anyagmozgatás, gépszerkezettan,
gyártástechnológia) 20 kredit;
- mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészeti
ismeretek (erőgépek, munkagépek,
géprendszerek, ágazati gépesítés,
gépüzemeltetés, gépfenntartás, műszaki
fejlesztés) 10 kredit;
- IT és precíziós technológiák műszaki ismeretei
(műszaki informatika, képfeldolgozás és
távérzékelés, felhasználói szoftverek, irányítás- és
szabályozástechnika, méréstechnika stb.) 5
kredit.
60 kredit az alábbiak szerint:
- természettudományi ismeretek legalább 10
kredit,
- mezőgazdasági ismeretek legalább 20 kredit,
- műszaki és szakigazgatási ismeretek legalább
10 kredit.

minimum 60
kredit

Legfeljebb 80 kredit az alábbi témakörökből:
növénytermesztés, kertészeti termesztés,
növényvédelem, műszaki ismeretek, gazdasági
ismeretek.

minimum 60
kredit

84 kredit az alábbiak szerint:
- természettudományi ismeretek 18-20 kredit;
- élettani és biokémiai ismeretek 15 kredit;
- mezőgazdasági ismeretek 18-20 kredit;
- gazdasági és gazdálkodási ismeretek 15 kredit;
- műszaki és jogi ismeretek 15 kredit.

Képzési
terület

Megjelölni kívánt
mesterképzési szak

agrár

szőlész-borász mérnöki

agrár

tájépítész mérnöki

Teljes kreditérték
beszámítással figyelembe
vehető ALAPKÉPZÉSI
szakok – nem kell
kreditelismerési eljárás
élelmiszermérnöki,
kertészmérnöki, szőlészborász mérnöki

Részleges kreditérték beszámítással
figyelembe vehető ALAPKÉPZÉSI szakok –
kell kreditelismerési eljárás

Az intézmény döntése alapján teljes
vagy részleges krediték beszámítással
figyelembe vehető egyéb szakok

A felvétel feltételéül elismerhető kreditek száma
felvételhez
kimenethez alapképzésből minimálisan elvárt
minimálisan
kreditek és ismeretek2
elvárt kreditek1

agrár képzési területről: mezőgazdasági
mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki,
növénytermesztő mérnöki, informatikus és
szakigazgatási agrármérnöki, mezőgazdasági
és élelmiszeripari gépészmérnöki;
műszaki képzési területről vegyészmérnöki,
környezetmérnöki, biomérnöki;
természettudomány képzési területről:
biológia, kémia

Teljes: kertészmérnöki (főiskolai)

minimum 60
kredit

tájrendező és kertépítő
mérnöki

agrár képzési terület: földmérő és földrendező
mérnöki, kertészmérnöki, természetvédelmi
mérnöki, vadgazda mérnöki, gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési
agrármérnöki;
műszaki képzési területről: építészmérnöki,
építőmérnöki, környezetmérnöki, vízügyi
üzemeltetési mérnöki;
természettudomány képzési területről: földrajz,
környezettan

Teljes: környezetgazdálkodási
agrármérnöki (alapképzés),
építőművészet (alapképzés),
díszkertészeti és növényalkalmazási
mérnöki (mesterképzés), kertészmérnöki
(egyetemi), építőmérnöki (egyetemi)

Részleges: mezőgazdasági gépész
(főiskolai), növénytermesztési (főiskolai)

minimum 40
kredit

Részleges: gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki (alapképzés),
kertészmérnöki (főiskolai), agrármérnöki
(osztatlan), agrármérnöki (egyetemi)

agrár

takarmányozási és
takarmánybiztonsági
mérnöki

lótenyésztő, lovassport
szervező agrármérnöki,
mezőgazdasági mérnöki,
természetvédelmi mérnöki,
vadgazda mérnöki,
állattenyésztő mérnöki,
növénytermesztő mérnöki

élelmiszermérnöki, mezőgazdasági és
élelmiszeripari gépészmérnöki,
mezőgazdasági szakoktató, vidékfejlesztési
agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki

Teljes: agrármérnöki (egyetemi),
agrárkémikus agrármérnöki (egyetemi),
állattenyésztő mérnöki (főiskolai),
agrármérnök (osztatlan),
környezetgazdálkodási agrármérnöki
(alapképzés), agrármérnöki (osztatlan)
Részleges: környezetmérnöki
(alapképzés), kertészmérnöki
(alapképzés), élelmiszertechnológus
mérnöki (főiskolai), kémia (alapképzés),
mezőgazdasági szakigazgatási szervező
mérnöki (főiskolai)

minimum 60
kredit

agrár

természetvédelmi mérnöki

természetvédelmi mérnöki

agrár képzési területről: kertészmérnöki,
mezőgazdasági mérnöki, mezőgazdasági
szakoktató, tájrendező és kertépítő mérnöki,
vadgazda mérnöki, mezőgazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési
agrármérnöki;
műszaki képzési területről: környezetmérnöki,
biomérnöki;
természettudomány képzési területről:
biológia, földrajz, földtudományi, környezettan

Teljes: -

minimum 60
kredit

agrár

vadgazda mérnöki

vadgazda mérnöki

az agrár és a természettudomány képzési
terület szakjai
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Részleges: agrár és természettudomány
képzési terület valamennyi, a KKK-ban
nem szereplő alapképzési szakja, ill. ezen
képzési területek korábbi főiskolai és
egyetemi szakjai, továbbá
biológusmérnöki (egyetemi), gazdálkodási
(egyetemi), gazdálkodási és
menedzsment (alapképzés), geográfus
(egyetemi), külgazdasági (főiskolai),
művelődésszervező (főiskolai), tanári [5
félév [földrajztanár; történelemtanár]]
(mesterképzés), védelmi igazgatási
(alapképzés)
Teljes: mezőgazdasági mérnöki
(főiskolai), vadgazda mérnöki (főiskolai),

minimum 60
kredit

84 kredit a következő területekről:
- természettudományi, gazdasági és
társadalomtudományi (fizika, kémia, matematika,
általános mikrobiológia, marketing, informatika
stb.) ismeretkörökből legalább 20 kredit;
- szakmai alapozó ismeretekből (szőlőtermesztés,
borászat, növénytan, biokémia, növényélettan,
műszaki ismeretek, növénytermesztési ismeretek,
állattan, élelmiszer-mikrobiológia és -higiénia,
élelmiszer-ipari alapműveletek) legalább 40 kredit.
60 kredit az alábbiak szerint:
- természettudományos alapismeretek
(matematika, informatika, ábrázoló geometria és
rajz, környezettan, növénytan, Magyarország
tájföldrajza, dendrológia) területéről 10 kredit;
- gazdasági és humán alapismeretek (mikro- és
makroökonómia, vállalkozási ismeretek,
közigazgatási és jogi ismeretek, kommunikáció,
filozófia) területéről 10 kredit;
- tájépítészeti szakmai ismeretek (táj-, település
és kertépítészet történet, építészet, geodézia és
tereprendezés, út- és közműépítés, táj-, kert- és
szabadtérépítés, természetvédelem, tájrendezés,
térinformatika, környezetvédelem, EUagrárpolitika település- és zöldfelületgazdálkodás) területéről 40 kredit.
84 kredit az alábbiak szerint:
- természettudományi ismeretek (állattanállatélettan, növénytan-növényélettan, biokémia,
mikrobiológia, állategészségtan) területéről 20-26
kredit;
- mezőgazdasági ismeretek (takarmányozástan,
földművelés-földhasználat, gyepgazdálkodás,
növénytermesztéstan, állattenyésztéstan)
területéről 28-36 kredit;
- gazdasági és gazdálkodási ismeretek
(üzemgazdaságtan, vezetés és szervezés)
területén 8-14 kredit;
- műszaki, informatikai ismeretek (műszaki
alapismeretek, informatika) 4-8 kredit.
84 kredit a természettudomány, a gazdaság- és
társadalomtudomány, a műszaki és
informatikatudomány területeiről az alábbiak
szerint:
- természettudomány legalább 15 kredit,
- gazdaság- és társadalomtudomány legalább 10
kredit,
- műszaki és informatikatudomány legalább 5
kredit.

84 kredit az alábbiak szerint:

Képzési
terület

agrár

bölcsészettudomány

bölcsészettudomány

gazdaságtudományok

Megjelölni kívánt
mesterképzési szak

vidékfejlesztési
agrármérnöki

emberi erőforrás
tanácsadó

neveléstudomány

ellátásilánc-menedzsment

Teljes kreditérték
beszámítással figyelembe
vehető ALAPKÉPZÉSI
szakok – nem kell
kreditelismerési eljárás

Részleges kreditérték beszámítással
figyelembe vehető ALAPKÉPZÉSI szakok –
kell kreditelismerési eljárás

Az intézmény döntése alapján teljes
vagy részleges krediték beszámítással
figyelembe vehető egyéb szakok

A felvétel feltételéül elismerhető kreditek száma
felvételhez
kimenethez alapképzésből minimálisan elvárt
minimálisan
kreditek és ismeretek2
elvárt kreditek1

mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási
szakirányító szakirányú továbbképzés,
mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási
szakmérnök szakirányú továbbképzés,
vadgazdálkodási igazgatási szakirányító
szakirányú továbbképzés,
vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök
szakirányú továbbképzés

- természettudományi, vadgazdálkodási,
vadbiológiai, ökológiai ismeretek területéről
legalább 10 kredit;
- erdészeti, mezőgazdasági, környezeti, élőhelyi
ismeretek területéről legalább 10 kredit;
- gazdasági-gazdálkodási műszaki és jogi
ismeretek területéről legalább 5 kredit.

Részleges: biológusmérnöki (egyetemi
képzés), geográfus (egyetemi képzés)
Teljes: állattenyésztő mérnöki (főiskolai)

vidékfejlesztési agrármérnöki,
mezőgazdasági mérnöki,
gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki, informatikus és
szakigazgatási agrármérnöki

agrár képzési terület további alapképzési
szakjai, a gazdaságtudományok, a
természettudomány és a társadalomtudomány
képzési terület alapképzési szakjai

andragógia és
közösségszervező alapképzési
szak, továbbá a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai szintű
művelődésszervező,
személyügyi szervező,
munkavállalási tanácsadó,
valamint a
bölcsészettudomány képzési
területről: pedagógia,
pszichológia;
gazdaságtudományok képzési
területről az emberi
erőforrások;
társadalomtudomány képzési
területről: szociológia,
politológia, informatikus
könyvtáros és a kulturális
antropológia;
pedagógia képzési terület
alapképzési szakjai
pedagógia, az andragógia, a
közösségszervező, a
szociálpedagógia, a
pszichológia, a konduktor, a
tanító, az óvodapedagógus, a
gyógypedagógus és a
csecsemő- és
kisgyermeknevelő

azok az alapképzési és mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad

Teljes: -

azok az alapképzési és mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad

Teljes: művelődésszervező (főiskolai);
általános szociális munkás (alapképzés,
főiskolai képzés); tanárszakok (főiskolai,
egyetemi, osztott, osztatlan)

kereskedelem és marketing,
gazdálkodási és
menedzsment, nemzetközi
gazdálkodás, pénzügy és
számvitel, turizmus-

gazdaságtudományok képzési területről:
gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés,
üzleti szakoktató;
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minimum 60
kredit

Részleges: jogász (egyetemi),
gazdálkodási (főiskolai),
művelődésszervező (főiskolai)

minimum 15
kredit

Részleges: -

Részleges: társadalomtudományi képzési
terület szakjai (főiskolai képzés,
alapképzés); bölcsészettudományi
képzési terület szakjai (főiskolai képzés,
alapképzés)
Teljes: logisztikai mérnöki (alapképzés),
katonai logisztika (alapképzés), műszaki
menedzser (főiskolai),
vállalkozásszervező (főiskolai)

84 kredit a természettudományi ismeretek, a
mezőgazdasági ismeretek, a gazdasági,
vidékfejlesztési, társadalomtudományi és
szakigazgatási ismeretek területeiről az alábbiak
szerint:
- természettudományi és agrárismeretek legalább
5 kredit, vagy
- gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek
legalább 5 kredit.
30 kredit az alábbi területekről
- bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia,
filozófia, etika);
- felnőttképzési ismeretek,
- kommunikációtudomány,
kommunikációfejlesztés;
- informatika, könyvtárismeret;
- társadalomtudomány (társadalomismeret,
szociológia, antropológia, politológia);
- gazdasági és jogi ismeretek.

minimum 50
kredit

50 kredit az alábbi területekről:
pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia,
jogi, társadalomtudományok,
gazdaságtudományok, egészségtudományok
ismeretkörök.

minimum 30
kredit

60 kredit az alábbi területekről:
- módszertani alapismeretek (matematika,
statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
- közgazdasági ismeretek (mikro- és
makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan,

Képzési
terület

gazdaságtudományok

gazdaságtudományok

gazdaságtudományok

Megjelölni kívánt
mesterképzési szak

marketing

nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás

pénzügy

Teljes kreditérték
beszámítással figyelembe
vehető ALAPKÉPZÉSI
szakok – nem kell
kreditelismerési eljárás
vendéglátás, emberi erőforrás,
közszolgálati, alkalmazott
közgazdaságtan

Részleges kreditérték beszámítással
figyelembe vehető ALAPKÉPZÉSI szakok –
kell kreditelismerési eljárás

Az intézmény döntése alapján teljes
vagy részleges krediték beszámítással
figyelembe vehető egyéb szakok

informatikai képzési területről:
gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus,
programtervező informatikus;
műszaki képzési területről:
közlekedésmérnöki, műszaki menedzser,
gépészmérnöki

Részleges: élelmiszermérnöki
(alapképzés), vidékfejlesztési
agrármérnöki (alapképzés)

gazdaságtudományok képzési
területről: gazdálkodási és
menedzsment, pénzügy és
számvitel, nemzetközi
gazdálkodás, kereskedelem és
marketing;
műszaki képzési területről:
műszaki menedzser

gazdaságtudományok képzési területről:
emberi erőforrások, turizmus-vendéglátás,
alkalmazott közgazdaságtan,
gazdaságelemzés, közszolgálati, üzleti
szakoktató

Teljes: -

nemzetközi gazdálkodás

gazdaságtudományok képzési területről:
gazdálkodási és menedzsment, emberi
erőforrások, kereskedelem és marketing,
pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás,
üzleti szakoktató, alkalmazott közgazdaságtan,
gazdaságelemzés, közszolgálati;
társadalomtudomány képzési területről:
nemzetközi tanulmányok

Teljes: -

alkalmazott közgazdaságtan, gazdaság- és
pénzügy-matematikai elemzés, közszolgálati,
gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem
és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi
gazdálkodás, turizmus-vendéglátás, üzleti
szakoktató

Teljes: gazdálkodási (főiskolai), általános
közgazdaság szak (alapképzés,
Románia), könyvelés és gazdálkodási
informatika szak (alapképzés, Románia),
bank és pénzügy szak (alapképzés,
Románia), kereskedelem, turizmus és
szolgáltatások gazdaságtana szak
(alapképzés, Románia), menedzsment
szak (alapképzés, Románia),
üzletigazgatás szak (alapképzés,
Románia), nemzetközi gazdaságtan és
üzletek szak (alapképzés, Románia)

pénzügy és számvitel,
gazdálkodási és menedzsment

minimum 30
kredit

Részleges: gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki (alapképzés)

minimum 15
kredit

Részleges: -

Részleges: gazdaságinformatikus
(alapképzés), kereskedelmi (főiskolai),
munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási (alapképzés), műszaki
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A felvétel feltételéül elismerhető kreditek száma
felvételhez
kimenethez alapképzésből minimálisan elvárt
minimálisan
kreditek és ismeretek2
elvárt kreditek1

minimum 30
kredit

környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet,
gazdaságstatisztika, közgazdaságtanelmélettörténet, gazdaságmodellezés,
gazdaságpolitika ágazati és funkcionális
gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) területéről
10 kredit;
- társadalomtudományi ismeretek (európai uniós,
általános és gazdasági jogi ismeretek,
gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia)
területéről 10 kredit;
- üzleti és kötelező szakmai alapismeretek
(vállalatgazdaságtan, gazdasági jog, marketing,
vezetés és szervezés, döntéselmélet és
módszertan, üzleti etika,
tevékenységmenedzsment, értékteremtő
folyamatok menedzsmentje, stratégiai tervezés,
pénzügy, számvitel, kontrolling) területéről 25
kredit.
Legalább 30 kredit az alábbi területekről:
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika,
informatika) területéről 8-12 kredit;
- elméleti közgazdaságtani ismeretek (mikro- és
makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan,
regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet)
területéről 8-12 kredit;
- üzleti szakmai ismeretek (vállalatgazdaságtan,
vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetésszervezés, emberi erőforrás) területéről 10-14
kredit.
45 kredit az alábbi területekről:
- közgazdasági és módszertani ismeretek (mikroés makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan,
gazdaságelmélet, közgazdaság-elmélettörténet,
gazdaságpolitika, matematika, statisztika,
informatika) területéről legalább 18 kredit;
- üzleti alapismeretek (pénzügytan, vállalati
pénzügyek, vállalati gazdaságtan, marketing,
számvitel, vezetés és szervezés, emberi erőforrás
gazdálkodás) területéről legalább 12 kredit;
- szakmai ismeretek területéről legalább 15 kredit.
60 kredit az alábbi területekről:
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika,
informatika) területéről 15 kredit;
- közgazdasági ismeretek (mikro- és
makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan,
környezet- gazdaságtan, gazdaságelmélet,
gazdaságstatisztika, közgazdaságelmélettörténet, gazdaságmodellezés,
gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális
gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és
Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek)
területéről 10 kredit;
- üzleti alapismeretek (vállalati gazdaságtan,
számvitel, kontrolling emberi erőforrás
gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés
és szervezés, értékteremtő folyamatok
menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan,

Képzési
terület

Megjelölni kívánt
mesterképzési szak

Teljes kreditérték
beszámítással figyelembe
vehető ALAPKÉPZÉSI
szakok – nem kell
kreditelismerési eljárás

Részleges kreditérték beszámítással
figyelembe vehető ALAPKÉPZÉSI szakok –
kell kreditelismerési eljárás

Az intézmény döntése alapján teljes
vagy részleges krediték beszámítással
figyelembe vehető egyéb szakok

A felvétel feltételéül elismerhető kreditek száma
felvételhez
kimenethez alapképzésből minimálisan elvárt
minimálisan
kreditek és ismeretek2
elvárt kreditek1

menedzser (alapképzés), vidékfejlesztési
agrármérnöki (alapképzés),

gazdaságtudományok

gazdaságtudományok

gazdaságtudományok

gazdaságtudományok

regionális és környezeti
gazdaságtan

turizmus-menedzsment

vállalkozásfejlesztés

vezetés és szervezés

gazdaságtudományok képzési
terület alapképzési szakjai,
továbbá az agrár képzési
területről:
környezetgazdálkodási
agrármérnöki, vidékfejlesztési
agrármérnöki;
természettudomány képzési
területről: geográfus,
környezettan

azok az alapképzési és mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad

Teljes: -

turizmus-vendéglátás

gazdálkodási és menedzsment, emberi
erőforrások, kereskedelem és marketing,
nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és
számvitel, üzleti szakoktató, alkalmazott
közgazdaságtan, gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés, közszolgálati

Teljes: -

gazdálkodási és
menedzsment, nemzetközi
gazdálkodás

alkalmazott közgazdaságtan, gazdaság- és
pénzügy-matematikai elemzés, közszolgálati,
kereskedelem és marketing, emberi
erőforrások, pénzügy és számvitel, turizmusvendéglátás, üzleti szakoktató

Teljes: -

gazdálkodási és menedzsment

kereskedelem és marketing, nemzetközi
gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmusvendéglátás, emberi erőforrások, alkalmazott
közgazdaságtan, gazdaságelemzés, üzleti
szakoktató, közszolgálati

Teljes: Részleges: gazdálkodási (egyetemi,
végzettség: okleveles közgazdász
gazdálkodási szakon), élelmiszermérnöki
(alapképzés), állattenyésztő mérnöki
(alapképzés), kertészmérnöki
(alapképzés), vidékfejlesztési
agrármérnöki (alapképzés), élelmiszertechnológus mérnöki (főiskolai),
pedagógia (alapképzés), nemzetközi
tanulmányok (alapképzés),
politikatudományok (alapképzés),
gazdaságinformatikus (alapképzés),
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minimum 40
kredit

Részleges: -

minimum 30
kredit

Részleges: agrármenedzser (főiskolai),
politológia (alapképzés)

minimum 30
kredit

Részleges: -

minimum 30
kredit

üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti
kommunikáció) területéről 10 kredit;
- társadalomtudományi alapismeretek (Európai
Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek,
gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia,
filozófia) területéről 10 kredit;
- szakmai ismeretek (pénzügy, pénz- és tőkepiaci
ismeretek, banküzemtan, pénzügypolitika,
adózási ismeretek, vállalati pénzügyek,
vállalatértékelés) területéről 15 kredit.
60 kredit az alábbi területekről:
- közgazdasági és gazdálkodástudományi
ismeretek (mikroökönómia, makroökonómia,
világ- és nemzetközi gazdaságtan, közösségi
gazdaságtan, marketing, vezetés és szervezés
tudományi tárgyak, marketing, üzleti
kommunikáció) területéről legalább 20 kredit;
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika,
informatika) területéről legalább 20 kredit;
- természet- és társadalomtudományi
látókörbővítő ismeretek (filozófia, szociológia,
politikatudomány, történelem, biológia, kémia,
fizika, földrajz, földtudományok) területéről
legalább 20 kredit.
60 kredit az alábbi területekről:
- gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia,
makroökonómia, matematika, statisztika,
informatika, vállalatgazdaságtan, számvitel,
kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrásmenedzsment) és társadalomtudományi
ismeretek területéről legalább 40 kredit;
- turizmus általános elmélete, turizmus
gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus
marketing, vendéglátó-szálloda területéről
legalább 20 kredit.
Legalább 30 kredit az alábbi területekről:
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika)
területéről 8 kredit;
- elméleti-gazdaságtani ismeretek
(mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan)
területéről 10 kredit;
- üzleti ismeretek (marketing, gazdasági jog,
vállalatgazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy)
területéről 12 kredit.
60 kredit az alábbi területekről:
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika,
informatika) területéről 15 kredit;
- közgazdasági ismeretek (mikro- és
makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan,
környezet- gazdaságtan, gazdaságelmélet,
gazdaságstatisztika, közgazdaságelmélettörténet, gazdaságmodellezés,
gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális
gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) területéről
10 kredit;
- üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan,
gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel,

Képzési
terület

műszaki

műszaki

Megjelölni kívánt
mesterképzési szak

gépészmérnöki

környezetmérnöki

Teljes kreditérték
beszámítással figyelembe
vehető ALAPKÉPZÉSI
szakok – nem kell
kreditelismerési eljárás

gépészmérnöki

környezetmérnöki

Részleges kreditérték beszámítással
figyelembe vehető ALAPKÉPZÉSI szakok –
kell kreditelismerési eljárás

műszaki képzési területről: anyagmérnöki,
biztonságtechnikai mérnöki, had- és
biztonságtechnikai mérnöki, könnyűipari
mérnöki, építőmérnöki, műszaki
földtudományi, műszaki menedzser,
vegyészmérnöki, környezetmérnöki,
energetikai mérnöki, ipari termék- és
formatervező mérnöki, közlekedésmérnöki,
járműmérnöki, mechatronikai mérnöki,
villamosmérnöki;
agrár képzési területről: mezőgazdasági és
élelmiszer-ipari gépészmérnöki

azok az alapképzési és mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad
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Az intézmény döntése alapján teljes
vagy részleges krediték beszámítással
figyelembe vehető egyéb szakok
külgazdasági (főiskolai), környezetmérnök
(alapképzés), igazgatásszervező
(főiskolai),
informatikus közgazdász (főiskolai),
nemzetközi igazgatási (alapképzés),
sport- és rekreációszervezés
(alapképzés), műszaki menedzser
(alapképzés), gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnök
(alapképzés), matematika (alapképzés),
kommunikáció- és médiatudomány
(alapképzés),
katasztrófavédelmi (főiskolai),
gépészmérnöki (alapképzés), vadgazda
mérnöki (alapképzés), óvodapedagógus
(alapképzés)
Teljes: gépészmérnöki (főiskolai)
Részleges: kereskedelem és marketing
(alapképzés), környezetgazdálkodási
agrármérnöki (alapképzés), molekuláris
bionika mérnöki (alapképzés)

Teljes: környezetmérnöki (főiskolai)
Részleges:
műszaki képzési területről: anyagmérnöki
(főiskolai), biomérnöki (főiskolai),
építőmérnöki (főiskolai), műszaki
földtudományi (egyetemi),
vegyészmérnöki (főiskolai),
gépészmérnöki (főiskolai),
településmérnöki (főiskolai)

A felvétel feltételéül elismerhető kreditek száma
felvételhez
kimenethez alapképzésből minimálisan elvárt
minimálisan
kreditek és ismeretek2
elvárt kreditek1
döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti
kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati
pénzügyek) területéről 15 kredit;
- társadalomtudományi ismeretek (európai uniós
ismeretek, közpolitikai ismeretek,
gazdaságtörténet, szociológia, filozófia,
pszichológia) területéről 10 kredit;
- szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok
menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti
tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai
tervezés, controlling, emberi erőforrás
gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés,
információs rendszerek) területéről 10 kredit.

minimum 40,
bizonyos
esetekben 50
kredit

minimum 30
kredit

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az
alapképzési tanulmányai alapján
- a részleges kreditérték beszámítással
figyelembe vehető alapképzési szakon oklevéllel
jelentkező legalább 40 kredittel (ezen belül
matematikából legalább 12, fizikából legalább 5,
szakmai ismeretekből legalább 20 kredittel),
- az intézmény által meghatározott oklevéllel
jelentkező legalább 50 kredittel rendelkezzen az
alábbiak szerinti 70 kreditből:
- természettudományos alapismeretek
(matematika, fizika, mechanika,
anyagismeret, hő- és áramlástan) területéről
20 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek
(közgazdaságtani és
menedzsmentismeretek, környezetvédelem,
minőségbiztosítás, munkavédelem,
társadalomtudomány) területéről 10 kredit;
- szakmai ismeretek (általános műszaki
ismeretek, gép- és terméktervezés,
szerkezettan, anyagtudomány és technológia, információtechnológia,
méréstechnika és jelfeldolgozás,
irányítástechnika, biztonságtechnika,
energotechnológiai gépek és folyamatok,
gyártástechnológia, gyártásautomatizálás,
minőségbiztosítás, logisztika, járművek és
mobil gépek, vegy- és környezetipari
folyamatok, elektrotechnika és
villamosságtan) területéről 40 kredit.
60 kredit az alábbiak szerint:
- természettudományi ismeretek területéről (ezen
belül matematika legalább 4 kredit, fizika legalább
4 kredit, kémia legalább 4 kredit, biológia-ökológia
legalább 4 kredit) legalább 20 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek
(közgazdaságtan, környezetjog, menedzsment,
szervezés, projektmenedzsment, mérnöki
kommunikáció, társadalomtudományi ismeretek)
területéről legalább 10 kredit;

Képzési
terület

műszaki

műszaki

műszaki

Megjelölni kívánt
mesterképzési szak

létesítménymérnöki

műszaki menedzser

településmérnöki

Teljes kreditérték
beszámítással figyelembe
vehető ALAPKÉPZÉSI
szakok – nem kell
kreditelismerési eljárás

Részleges kreditérték beszámítással
figyelembe vehető ALAPKÉPZÉSI szakok –
kell kreditelismerési eljárás

Az intézmény döntése alapján teljes
vagy részleges krediték beszámítással
figyelembe vehető egyéb szakok
agrár képzési területről: élelmiszertechnológus mérnöki (főiskolai), szőlészborász (főiskolai), állattenyésztő mérnöki
(főiskolai), kertészmérnöki (főiskolai),
meliorációs mérnöki (főiskolai),
növénytermesztési mérnöki (főiskolai),
környezetgazdálkodási agrármérnöki
(főiskolai, egyetemi), mezőgazdasági
mérnöki (főiskolai)
természettudomány képzési területről:
földtudományi (alapképzés), környezettan
(alapképzés), fizikatanári (főiskolai),
kémiatanári (főiskolai), biológiatanári
(főiskolai), földrajztanári (főiskolai),
környezetvédelem-tanári (főiskolai),
geológus (egyetemi), geofizikus
(egyetemi), környezettudományi
(egyetemi)
Teljes: -

gépészmérnöki alapképzési
szak épületgépészeti
specializációja

energetikai mérnöki, építészmérnöki,
építőmérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai
mérnöki, villamosmérnöki

műszaki menedzser

a műszaki, az informatika és a
gazdaságtudományok képzési területek
alapképzési szakjai;
agrár képzési területről: mezőgazdasági és
élelmiszer-ipari gépészmérnöki

Teljes: -

informatika képzési területről:
mérnökinformatikus;
műszaki képzési területről: környezetmérnöki,
műszaki földtudományi, közlekedésmérnöki;
természettudomány képzési területről: földrajz,
földtudományi;

Teljes: földrajz (alapképzés),
infrastruktúra-építőmérnöki
(mesterképzés)

építészmérnöki, tájrendező és
kertépítő mérnöki,
építőmérnöki
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A felvétel feltételéül elismerhető kreditek száma
felvételhez
kimenethez alapképzésből minimálisan elvárt
minimálisan
kreditek és ismeretek2
elvárt kreditek1
- környezetmérnöki szakmai alapismeretek
[mérnöki ismeretek; egészség-, és
munkavédelem, analitika- és méréstechnika,
környezettan (talajtan, környezeti kémia,
környezetvédelmi biotechnológia); környezeti
elemek védelme (vízminőség-védelem,
szennyvízkezelés, levegőtisztaság-védelem,
talajvédelem, hulladékgazdálkodás, zaj- és
rezgésvédelem, sugárzásvédelem, természeti
környezet védelme); környezetelemzés
(környezetinformatika, környezetállapotértékelés); környezetmenedzsment] területén
legalább 30 kredit.

minimum 50
kredit

Részleges: gépészmérnök-általános
karbantartó (főiskolai), járműmérnöki
(alapképzés), közlekedésmérnöki
(alapképzés), műszaki menedzser
(egyetemi), műszaki menedzser
(főiskolai), természetvédelmi mérnöki
(alapképzés)

minimum 30
kredit

Részleges: élelmiszermérnöki
(alapképzés) gépészmérnöki (főiskolai),
környezetgazdálkodási agrármérnöki
(alapképzés), környezettan (alapképzés),
pénzügyi (főiskolai képzés), tájrendező és
kertépítő mérnöki (alapképzés)

Részleges: környezetgazdálkodási
agrármérnöki (alapképzés)

minimum 50
kredit

70 kredit az alábbi területekről:
- természettudományi ismeretek (matematika,
fizika, kémia, mechanika) területéről 20 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek
(közgazdaságtan, gazdaságtan,
környezetgazdálkodás, minőségbiztosítás,
minőségmenedzsment) területéről 10 kredit;
- szakmai ismeretek (hőtan, áramlástan,
elektrotechnika, elektronika, informatika, műszaki
ábrázolás, anyagismeret, folyamatirányítás,
méréstechnika, rendszertechnika,
áramlástechnikai gépek) területéről 30 kredit;
- szakági ismeretek (épületgépészet,
környezettechnika, fűtéstechnika, tüzeléstechnika,
légtechnika, vízellátás-csatornázás, közművek)
területéről 10 kredit.
50 kredit az alábbiak szerint:
- természettudomány ismeretek (matematika,
fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, biológia)
területéről 20 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek
(közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan,
minőségbiztosítás, környezetmenedzsment,
gazdaságstatisztika, társadalomtudomány
területéről) 10 kredit;
- szakmai ismeretek (műszaki ábrázolás, gépek,
szerkezetek, informatika és alkalmazások,
gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment,
pénzügyek, államigazgatási és jogi ismeretek,
differenciált szakmai ismeretek a műszaki,
technológiai, menedzsment és a gazdálkodási
szakterületekről) területéről 20 kredit.
70 kredit az alábbi területekről:
- természettudomány ismeretek (matematika, rajz,
ábrázoló geometria, anyagismeret, környezettan,
informatika, mérnöki alapismeretek) területéről 20
kredit;
- gazdasági és humán ismeretek
(gazdaságtudományi alapismeretek,

Képzési
terület

Megjelölni kívánt
mesterképzési szak

Teljes kreditérték
beszámítással figyelembe
vehető ALAPKÉPZÉSI
szakok – nem kell
kreditelismerési eljárás

Részleges kreditérték beszámítással
figyelembe vehető ALAPKÉPZÉSI szakok –
kell kreditelismerési eljárás

Az intézmény döntése alapján teljes
vagy részleges krediték beszámítással
figyelembe vehető egyéb szakok

A felvétel feltételéül elismerhető kreditek száma
felvételhez
kimenethez alapképzésből minimálisan elvárt
minimálisan
kreditek és ismeretek2
elvárt kreditek1

agrár képzési területről: földmérő és
földrendező mérnöki, gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési
agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki

művészet

művészet

fotográfia

tájépítészet és
kertművészet

művészeti, a
művészetközvetítési képzési
területek alapképzési szakjai

tájrendező és kertépítő
mérnöki

azok az alapképzési és mesterképzési szakok,
illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad
műszaki képzési területről: építészmérnöki;
művészet képzési területről: építőművészet

Teljes: fotóriporter és képszerkesztő
(főiskolai)
Részleges: Teljes: építőmérnök (egyetemi)
Részleges: üvegtervezés (alapképzés),
kertészmérnöki (alapképzés),
környezetgazdálkodási agrármérnöki
(alapképzés), képi ábrázolás
(alapképzés), környezettan (alapképzés)

pedagógia

pedagógia

tanári [4 félév
[agrármérnöktanár]]

tanári [2 félév
[agrármérnöktanár]]

A 4 féléves tanári
mesterképzésben a tanári
mesterszakra való belépés
előzményeként elfogadott
szakok: az agrár képzési
terület alapképzési szakjai,
valamint az 1993. évi
felsőoktatási törvény szerinti
agrár képzési területi főiskolai
szintű szakok.
A párhuzamos képzésben
végezhető tanári mesterszakra
való belépés előzményeként
elfogadott szakok: az agrár
képzési területnek megfelelő
szakirányú mesterképzési,
illetve osztatlan szakok,
valamint az 1993. évi
felsőoktatási törvény szerinti
agrár képzési területi egyetemi
szintű szakok.
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közgazdaságtan, társadalomtudományi
alapismertetek, közigazgatási és jogi ismeretek,
építészettörténet) területéről 15 kredit;
- szakmai ismeretek (urbanisztika, geodézia,
építészet, térinformatika, út- és közmű
rendszerek, környezetvédelem) területéről 45
kredit.
60 kredit művészeti ismeretek, a fotográfia
szakelmélete, fotográfiai szakmai kompetenciák,
bölcsész- és társadalomtudományi, gazdasági,
filozófiai és jogi ismeretek, médiatudományi
ismeretek, kommunikációs és prezentációs
képességek, vállalkozási ismeretek területeiről.
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges
minimális kreditek száma
- természettudomány (növénytan, talajtan,
éghajlattan, dendrológia, növényföldrajz)
területéről legalább 20 kredit;
- műszaki ismeretek (rajz és formatan, ábrázoló
geometria, anyagtan, informatika, szerkezettan,
építészet) területéről legalább 20 kredit.

