
 

LEENDŐ SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS 

HALLGATÓKNAK! 

Azok, akik nem szociológia, vagy társadalmi tanulmányok 

alapszakon szerezetek alapképzettséget, úgynevezett előzetes 

kreditelismertetési eljárást kell lefolytatniuk.  

Az eljárás menete:  

Mesterszakra történő jelentkezés esetén annak eldöntésére, hogy 

a pályázó rendelkezik-e a képzési és kimeneti követelményekben 

(15/2006. (IV.03) OM rendelet) meghatározott tartalmú és 

mennyiségű kredittel, (vagyis a mesterszakra történő belépéshez 

rendelkezik-e az előfeltételként meghatározott ismeretekkel, 

oklevéllel) előzetes kreditelismerési eljárást kell lefolytatni. 

 

A kérelemhez a következő dokumentumokat kérjük mellékelni:  

 a teljes leckekönyv vagy az oklevélmelléklet papíralapú 

másolatát,  

 a korábbi oklevele/oklevelei másolatát, 

 amennyiben tanulmányai során Önnek egyes tárgyakat más 

képzés során történt teljesítés alapján ismertek el, a tantárgy 

sikeres elvégzésére vonatkozó dokumentum másolatát (ld: 

felsőfokú szakképzés). 

 

A kérelem benyújtásának módja: 

1. Postán a következő címre várjuk a kérelmet és mellékleteit:  

ME BTK Dékáni Hivatal, 3515 Miskolc-Egyetemváros 



A kérelem benyújtásának határideje:  

A jelentkezők 2015. február 6-áig nyújthatják be kreditelismerési 

kérelmüket a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának 

Dékáni Hivatalába. (Postacím: ME BTK Dékáni Hivatal, 3515 

Miskolc - Egyetemváros) 

A kreditek elismeréséről a Kreditátviteli Bizottság dönt, és 

határozati formában a benyújtástól számított 5 napon belül 

küldi meg a pályázó értesítési címére. 

 

A kreditelismertetési nyomtatvány letölthető a 

Bölcsészettudományi Kar honlapjáról:  

http://www.uni-miskolc.hu/~bolweb/felveteli/esemeny.html 

 
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  

 

A, A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: 

szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok.  

B, Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 

vehető szakok: történelem, nemzetközi tanulmányok, 

politológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus 

könyvtáros, kommunikáció- és médiatudomány, kulturális 

antropológia, alkalmazott közgazdaságtan, 

gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodási és 

menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi 

erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, 

turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató alapképzési szakok, 

jogász egységes, osztatlan szak.  

 

Ezen diplomák esetén a hallgatónak a kredit megállapítása 

alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 20 

kredit a szociológia és társadalomtudományi ismeretkörökből.  

C, A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével vehetők 

figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot 

adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. 

évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 

http://www.uni-miskolc.hu/~bolweb/felveteli/esemeny.html


alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a 

felsőoktatási intézmény Kreditátviteli Bizottsága elfogad. A 

hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – 

összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:  

– társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, 

pszichológia, filozófia, történelemtudomány, antropológia, 

politológia;  

– gazdasági és jogi ismeretek: közgazdaságtan, vállalat-

gazdaságtan, környezetvédelem, jogtudomány;  

– kommunikációs, kulturális, piac- és közvélemény-kutatási 

ismeretek;  

– szakmai ismeretek: szociológiai, társadalomtudományi 

kutatás módszertan  

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt 

ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két 

féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 

vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell 

szerezni. 

 

A „B” és „C” pontban megjelölt diplomák esetében 

kreditelismertetésre van szükség. A felvétel feltételéül 

meghatározott kreditek elismertetését a szociológia szakos 

Kreditátvételi Bizottságtól kell kérelmezni. A kérelemhez egy erre a 

célra szolgáló űrlapot kell kitölteni. A KKK-ban meghatározott 

esetekben a Kreditátvételi Bizottság határozatban rendelkezik a 

hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő 

megszerzésének feltételéről 


