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ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:  magyar, az anglisztika, a germanisztika, 
az amerikanisztika, az újlatin nyelvek és kultúrák, a romológia, a szlavisztika, a kommunikáció és média-
tudomány alapképzési szak. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a böl-
csészettudomány képzési területről az ókori nyelvek és kultúrák, a keleti nyelvek és kultúrák, a néprajz, a 
pedagógia, a pszichológia, a szabad bölcsészet, a társadalomtudományok képzési területéről a politika-
tudományok, a szociálpedagógia, a szociológia, az informatikus könyvtáros, a pedagógusképzés képzési 
területről a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógia alapképzési szak. 
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 10 kredit a lingvisztikai rész-
diszciplínák (nyelvtudomány) területéről alapképzési tanulmányok alapján. 
 

AMERIKANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az anglisztika alapképzési szak. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:  
a magyar, a germanisztika, a romanisztika, az újlatin nyelvek és kultúrák, a történelem, a szabad  
bölcsészet alapképzési szak. 
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés angol nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele felsőfokú (C1), komplex típusú 
államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél angol nyelvből. 
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei: 
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az anglisztika és az 
amerikanisztika ismeretköreiből, amelyekből az amerikai angol nyelv, valamint az amerikai irodalom és 
kultúra ismerete együttesen legalább 30 kredit értékű. 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az 50 kreditből legalább 38 kredittel rendelkez-
zen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározot-
tak szerint meg kell szerezni. 
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ANGLISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szak 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az anglisztika alapképzési szak. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés angol nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele felsőfokú (C1), komplex típusú 
államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél angol nyelvből. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a korábbi tanulmá-
nyok alapján anglisztikai ismeretkörökből. 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató ezekből legalább 38 kredittel rendelkezzen. A 
hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak sze-
rint meg kell szerezni. 
 

ANGOL NYELVOKTATÓ (ANGOL NYELVEN) MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szak 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány vagy pedagógus-
képzés képzési területek alapképzési szakjai. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.2. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés angol nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele angol nyelvből felsőfokú (C1), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, külföldiek esetében az ezzel egyenértékű 
nyelvtudás igazolása. 
9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit bölcsészettudományi, 
neveléstudományi ismeretkörökből. 
 

ARABISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési 
szak arab szakiránya. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehetők a böl-
csészettudomány képzési terület alapképzési szakjai. 
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
A 4.2. pontban meghatározott alapképzési szakon diplomával rendelkező esetében mesterképzésbe való 
belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a korábbi tanulmányaiból a keleti nyelvek és 
kultúrák alapszak arabisztika szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelemtudományi, 
vallás- és művelődéstörténeti ismeretköreiből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató 
legalább 35 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsga-
szabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
A 4.3. pont szerinti egyéb előtanulmányokkal rendelkezők az 50 kredit tanulmányi követelményt állami-
lag elismert, középfokú (B2), komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű arab nyelvtudás birtokában 
is teljesíthetik úgy, hogy a mesterszakra történő belépéshez a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak 
arabisztika szakirányának irodalomtudományi, történelemtudományi, valamint vallás- és művelődéstör-
téneti ismeretköreiből 20 kreditet szereznek. Ezen ismeretek a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint a mesterképzési tanulmányokkal párhuzamosan is telje-
síthetők. 
 

ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az ókor nyelvek és kultúrák alapképzési 
szak asszíriológia szakiránya. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei: 
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az ókori nyelvek és 
kultúrák alapképzési szak asszíriológia szakirányának ismeretköreiből. A képzés tanterve - a hallgató 
előtanulmányainak áttekintése alapján, azok kiegészítése céljából - legfeljebb 20 további kredit megszer-
zését írhatja elő, amelyeket a hallgatónak a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamo-
san, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megsze-
rezni. 
 

BALKÁN-TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a bölcsészettudomány képzési területről 
a történelem alapképzési szak, a szlavisztika alapképzési szak bolgár, horvát, szerb és szlovén szakirá-
nyai, a romanisztika és az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak román szakiránya, a keleti nyelvek 
és kultúrák alapképzési szak újgörög és török szakirányai; a társadalomtudomány képzési területről a 
nemzetközi tanulmányok és politikatudományok alapképzési szak; a gazdaságtudományok képzési terü-
letről az alkalmazott közgazdaságtan és nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető: a böl-
csészettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudományok képzési területek további alapképzési 
szakjai; az államtudományi képzési terület alapképzési szakjai; továbbá a jogi képzési terület osztatlan 
jogász szakja. 
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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9. A mesterképzés jellemzői 
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a korábbi tanulmá-
nyok alapján az alábbi diszciplínák délkelet-európai vonatkozású ismeretanyagából: történelem, gazda-
ság- és társadalomismeret, nemzetközi tanulmányok, politikatudomány, szlavisztika, újlatin nyelvek és 
kultúrák, keleti nyelvek és kultúrák. 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató ezekből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A 
hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak sze-
rint meg kell szerezni. 

BESZÉDTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar, az anglisztika, a germanisztika, 
a romanisztika, az újlatin nyelvek és kultúrák, a szlavisztika alapképzési szak, a gyógypedagógia alapkép-
zési szak logopédiai szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti ma-
gyar nyelv és irodalom szakos tanár, a főiskolai szintű idegen nyelvszakos tanár szak, a gyógypedagógia 
szak logopédia szakiránya. 
4.2. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe továbbá: a bölcsé-
szettudomány képzési terület bármely alapképzési szakja. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.4. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A beszédtudomány angol nyelvű szakirodalmának megismeréséhez, feldolgozásához a megfelelő szintű 
angol nyelvi szakszöveg-értés szükséges. 
9.5. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 kredit nyelvtudományi isme-
retekből. Továbbá egy államilag elismert általános középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szüksé-
ges. 
 

BOLGÁR NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szlavisztika alapképzési szak bolgár szak-
iránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az 
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összeveté-
se alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés bolgár nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele bolgár nyelvből középfokú 
(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A bolgár szakiránytól eltérő korábbi szlavisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési 
oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 30 kredit szükséges bolgár nyelvi, valamint nyel-
vészeti, irodalomtudományi vagy kultúrtörténeti ismeretekből, amelyeket a hallgató a felsőoktatási in-
tézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint utólag is megszerezhet. 
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BUDDHIZMUS TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési 
szak valamennyi szakiránya. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehetők: a böl-
csészettudomány és a hitéleti képzési terület alapképzési szakjai. 
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a korábbi alapképzési 
tanulmányok alapján a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak bármely szakirányából. 
 

CSEH NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak cseh szak-
iránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés cseh nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele cseh nyelvből középfokú (B2), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenérték érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A cseh szakiránytól eltérő korábbi szlavisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési okle-
vél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 30 kredit szükséges cseh nyelvi, nyelvészeti, irodalom-
tudományi, kultúrtörténeti ismeretekből, amelyeket a hallgató a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint utólag is megszerezhet. 
 

EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési 
szak egyiptológia szakiránya. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
Az egyiptológia szakirányától eltérő korábbi alapképzési tanulmányok esetén 50 kredit szükséges az 
ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak egyiptológia szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudo-
mányi és történettudományi ismereteiből, továbbá 8 kredit értékű ógörög nyelvismeret. 
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ELMÉLETI NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak 
elméleti nyelvészet specializációja, a magyar alapképzési szak nyelvtechnológia specializációja. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei: 
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján 19 kredit szükséges olyan ismeretkö-
rökből, amelyek megfeleltethetők a szabad bölcsészet alapképzési szak elméleti nyelvészet specializáció-
ja és a magyar alapképzési szak nyelvtechnológia specializációja ismeretköreinek (fonetika, fonológia, 
morfológia, szintaxis, logika, szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, nyelvleírás, történeti nyelvészet, 
matematikai ismeretek, kognitív tudomány, nyelvfilozófia, nyelvtechnológia, számítógépes nyelvészet, 
mesterséges intelligencia, terepmunka, kutatásmódszertani ismeretek). 
 

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a böl-
csészettudomány képzési terület alapképzési szakjai. 
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 
20 kredit a bölcsészettudományi alapképzési szakok ismeretköreiből, továbbá középfokú (B2), komplex 
típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga valamely élő nyelvből. 
 

FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: bölcsészettudomány képzési területről a 
szabad bölcsészet, a művészet képzési területről a mozgókép alapképzési szak és a művészetközvetítés 
képzési területről a képalkotás alapképzési szak mozgóképkultúra- és médiaszakember szakiránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a filmtörténet, filmel-
mélet, a mozgókép-készítés, filmszakmai ismeretek, a médiára vonatkozó elméleti, történeti ismeretek, a 
filozófia, az irodalomelmélet, a társadalomtörténet, a különböző művészeti ágak története és elmélete, 
valamint a kultúrtörténet területeiről. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi 
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tanulmányai alapján ezekből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
 

FILOZÓFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez, a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 
30 kredit a filozófia, az esztétika vagy az etika területekről, továbbá a filozófiai álláspontok szabatos 
megfogalmazásának és továbbgondolásának képessége. 
 

FINNUGRISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: bármely 
bölcsész alapképzési szak finnugor, finn vagy észt specializációja. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.1. és 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján 50 kredit szükséges finnugor nyelvé-
szet, uralisztika, uráli népek kultúrája, fennisztika, esztológia ismeretkörökből. A mesterképzésbe való 
felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányaiból, ebből legalább 30 kredittel rendelkez-
zen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározot-
tak szerint meg kell szerezni. 
 

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: bármely alapképzési szak. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.2. Idegennyelvi követelmény 
A mesterképzésbe való belépéshez az első idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex 
típusú nyelvvizsga és a másik idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelv-
vizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
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FRANCIA NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a romanisztika és az újlatin nyelvek és 
kultúrák alapképzési szak francia szakiránya és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai szintű francia nyelv és irodalom szak, valamint a francia nyelvtanár szak. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyei 
A képzés francia nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele francia nyelvből felsőfokú 
(C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű oklevél. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A francia szakiránytól eltérő korábbi romanisztika, illetve újlatin nyelvek és kultúrák, alapképzési tanul-
mányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez a romanisztika, 
illetve az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak francia szakiránya nyelvtudományi, irodalomtu-
dományi és kultúratudományi ismeretköreiből 50 kredit. 

HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési 
szak hebraisztika szakiránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők: a böl-
csészettudomány képzési terület alapképzési szakjai és a hittudományi alapképzési szakok. 
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
Az oktatás nyelve magyar, azonban a tanulmányok során az órák egy részét anyanyelvi lektor tartja mo-
dern héber nyelven, illetve egyes órákat angol nyelven tarthatnak. 
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei: 
A hebraisztika szakiránytól eltérő korábbi keleti nyelvek és kultúrák alapképzési tanulmányok esetén és 
más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges a keleti nyel-
vek és kultúrák alapképzési szak hebraisztika szakirányának ismeretköreiből. A mesterképzésbe való 
felvétel feltétele, hogy a hallgató ezekből a korábbi tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkez-
zen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározot-
tak szerint meg kell szerezni. 
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HORVÁT NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak horvát 
szakiránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzés megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés horvát nyelven folyik. A mesterképzésbe való felvétel feltétele horvát nyelvből középfokú 
(B2) típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei: 
A horvát szakiránytól eltérő korábbi szlavisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési 
oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 30 kredit szükséges horvát nyelvi, nyelvészeti, 
irodalomtudományi, kultúrtörténeti ismeretekből, amelyeket a hallgató a felsőoktatási intézmény tanul-
mányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint utólag is megszerezhet. 
 

HUNGAROLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem, a magyar alapképzési szak. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a néprajz, 
az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, az újlatin nyelvek és kultúrák, a szlavisztika, a keleti nyel-
vek és kultúrák alapképzési szak, a szabad bölcsészet alapképzési szak esztétika, művészettörténet, 
kommunikáció és médiatudomány, filmelmélet, filmtörténet specializációi, a társadalom tudomány kép-
zési területről a nemzetközi tanulmányok, a politológia, kommunikáció és médiatudomány, a kulturális 
antropológia alapképzési szak. 
9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 12 kredit magyar történelmi, 
illetve magyar nyelvészeti és magyar irodalmi ismeretkörökből. 
 

INDOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési 
szak indológia szakiránya. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szakon indológia szakirányt nem végzőknek a mesterképzésbe 
való belépéshez 62 kredittel kell rendelkezniük a korábbi tanulmányaik alapján a keleti nyelvek és kultú-
rák alapképzési szak indológia nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretkörei-
ből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján ezekből 
legalább 50 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsga-
szabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
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IRANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési 
szak iranisztika szakiránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők: a böl-
csésztudomány képzési terület alapképzési szakjai. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
Az oktatás nyelve magyar, azonban a tanulmányok során az órák egy részét anyanyelvi lektor tartja per-
zsa nyelven vagy vendégelőadó angol nyelven. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei: 
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma nyelvi 
képzés [klasszikus és modern perzsa részletes nyelvleírás, klasszikus perzsa szövegolvasás (forráselem-
zés), modern perzsa nyelvgyakorlat] 44 kredit; egyéb irodalomtörténeti és filológiai ismeretek (klasszikus 
és modern perzsa irodalomtörténet, verstan, paleográfia, bevezetés a nyelvtörténetbe és dialektológiába, 
perzsa művészettörténet, a modern Irán történetének kérdései, a modern Irán problémái) 6 kredit. 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján ezekből legalább 
35 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabály-
zatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
 

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: magyar, az anglisztika, a germanisztika, a 
romanisztika, az újlatin nyelvek és kultúrák, a szlavisztika alapképzési szak, valamint az ókori nyelvek és 
kultúrák alapképzési szak klasszika-filológia szakiránya. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők: a böl-
csészettudomány és társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjai. 
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma: 
általános kultúratudományi ismeretek 4 kredit, esztétikai és filozófiai ismeretek 4 kredit, irodalomtudo-
mányi ismeretek 10 kredit. 
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ISZLÁM TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési 
szak arab, iranisztika és török szakirányai. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők: a böl-
csésztudomány képzési terület alapképzési szakjai. 
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
Az arab, az iranisztika és a török szakiránytól eltérő korábbi keleti nyelvek és kultúrák alapképzési ta-
nulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit 
szükséges a korábbi tanulmányok alapján a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak arab, iranisztika, 
vagy török szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelemtudományi, vallás- és műve-
lődéstörténeti ismeretköreiből. 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján ezekből legalább 
35 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabály-
zatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
 

JAPANOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési 
szak japán szakiránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a keleti 
nyelvek és kultúrák alapképzési szak további szakirányai. 
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
A japán szakiránytól eltérő korábbi keleti nyelvek és kultúrák alapképzési tanulmányok esetén és más 
alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges a keleti nyelvek és 
kultúrák alapképzési szak japán szakirányának történettudományi, nyelvtudományi, irodalomtudományi 
és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá 
a 4.2. pontban felsorolt alapképzési szakon végzettek esetében középfokú (B2), komplex típusú nyelv-
tudás szükséges japán nyelvből, 
a 4.3. pontban felsorolt alapképzési szakon végzettek esetében továbbá a Japán Nyelvi Alkalmassági 
Vizsgán (Nihongo Nōryoku Shiken) megszerzett N2 szintű vagy középfokú, (B2) komplex típusú álla-
milag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges japán nyelvből. 
 

  



12 
 

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési 
szak klasszika-filológiai szakiránya. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a korábbi tanulmá-
nyok alapján az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak klasszika-filológia szakirányának latin 
és/vagy (ó)görög nyelvi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből. 
 

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kommunikáció- és médiatudomány alap-
képzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű kom-
munikáció alapképzési szak. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a böl-
csészettudomány, a gazdaságtudományok, a jogi, az informatika, a művészet, a művészetközvetítés és a 
társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjai. 
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma 
legalább 30 kredit: a hálózati kommunikáció, a gazdálkodás és menedzsment, a HR, a kulturális antro-
pológia, a kultúratudomány, a kommunikáció, a marketing, a médiaelmélet, a médiakultúra, a médiamű-
veltség, a munkapszichológia, az interkulturális alapismeretek, a művészet és művészetközvetítés, a 
nyelvtudomány, a nemzetközi kommunikáció, a speciális médiaismeretek, a szociológia, a szociálp-
szichológia és a PR területeiről. 
 

KOREANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési 
szak koreai szakiránya. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők: a keleti 
nyelvek és kultúrák alapképzési szak további szakirányai. 
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési  
ciklusba való belépés minimális feltételei 
A szakirányától eltérő korábbi keleti nyelvek és kultúrák alapképzési tanulmányok esetén és más alap-
képzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges a keleti nyelvek és 
kultúrák alapképzési szak koreai szakirányának történettudományi, nyelvtudományi és kultúratudományi 
ismeretköreiből, továbbá a 4.3. pontban felsorolt alapképzési szakon végzettek esetében középfokú 
(B2), komplex típusú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudás szükséges koreai nyelvből. 
 

KÖNYVTÁRTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: informatikus könyvtáros alapképzési 
szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű könyvtáros, in-
formatikus könyvtáros szak. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltétele 
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges mi-
nimális kreditek száma legalább 30 kredit az alábbiak szerint: 
társadalom- és bölcsészettudományok területéről legalább 2 kredit, 
könyvtártan és információszervezés, menedzsment ismeretek területéről legalább 2 kredit, 
informatika területéről legalább 2 kredit, 
kommunikációs ismeretek területéről legalább 2 kredit. 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 8 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 
krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg 
kell szerezni. 
 

KÖZÉP-EURÓPA TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány képzési területről 
a magyar, a történelem, a néprajz, a szlavisztika, a romológia, valamint a szabad bölcsészet alapképzési 
szak, a germanisztika alapképzési szak német, nemzetiségi német, a romanisztika, az újlatin nyelvek és 
kultúrák alapképzési szak román, olasz szakiránya, továbbá a társadalomtudomány képzési területről a 
társadalmi tanulmányok és a szociológia alapképzési szak. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők fi-
gyelembe továbbá: azok az alapképzési vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismere-
tek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele egy államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelv-
vizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél angol vagy német nyelvből. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges mi-
nimális kreditek száma legalább 50 kredit az alapképzési tanulmányok alapján a filozófiatörténet, eszté-
tika, gazdaság- és társadalomismeret, nemzetközi tanulmányok, politológia, romológia, kommunikáció, 
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új- és jelenkori történeti ismeretek, irodalomelmélet, nyelvészet, germanisztika, szlavisztika ismeretkö-
rökből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 
30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabály-
zatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
 

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a tár-
sadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai, a bölcsészettudomány képzési területről a szabad 
bölcsészet, a történelem, a régészet, a néprajz alapképzési szak, valamint a magyar alapképzési szak. 
4.2. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az épí-
tészmérnöki és az építőművészet alapképzési szakok. 
4.3. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.4. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvétől 
eltérő idegen nyelv alapfokú ismerete. 
9.5. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
A 4.2. pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel rendelkezők esetében legalább 30 kredit, a 
4.3 pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel rendelkezők esetében legalább 40 kredit: mű-
velődéstörténeti (kulturális antropológiai, néprajzi, régészeti, filológiai, esztétikai, művészettörténeti, 
történelmi, kultúratudományi) ismeretkörökből. 
A 4.3. pontban meghatározott alapképzési szakon oklevéllel rendelkezők esetében a mesterképzésbe 
való felvétel feltétele, hogy a korábbi tanulmányai alapján a hallgató az előzőkből legalább 30 kredittel 
rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meg-
határozottak szerint meg kell szerezni. 
 

LENGYEL NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak lengyel 
szakiránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés lengyel nyelven folyik. A mesterképzésbe való felvétel feltétele lengyel nyelvből középfokú 
(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A lengyel szakirányától eltérő korábbi szlavisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési 
oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 30 kredit szükséges lengyel nyelvi, nyelvészeti, 
irodalomtudományi, kultúrtörténeti ismeretekből, amelyeket a hallgató a felsőoktatási intézmény tanul-
mányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint utólag is megszerezhet. 
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LEVÉLTÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak levéltár 
specializációval. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az 
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
történelem, történelem és állampolgári ismeretek, a jogász, szociológia, továbbá a közgazdász, az infor-
matikai szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a 
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei: 
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján a közigazgatási ismeretek, a közigaz-
gatási jogi ismeretek, a mai magyar bírósági rendszer ismerete, az informatika területeiről legalább 50 
kredit szükséges, vagy legalább 12 hónap igazolt munkaviszony levéltárosi vagy irattárosi feladatkörben, 
levéltárban vagy irattárban. 
 

LOGIKA ÉS TUDOMÁNYELMÉLET MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a bölcsészettudomány képzési területről 
a szabad bölcsész, társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a természettudomány képzési 
területről a matematika és a fizika, a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazda-
ságtan alapképzési szak és az informatika képzési területhez tartozó alapképzési szakok. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a bölcsé-
szettudomány, a természettudomány, társadalomtudomány, a gazdaságtudományok és a jogi képzési 
területek alapképzési szakjai. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele középfokú (B2), komplex típusú államilag elismert vagy ezzel 
egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma 
legalább 50 kredit a következő ismeretkörökből: 
filozófia (különösen logika, nyelvfilozófia, tudományfilozófia, metafizika); 
matematika (különösen matematikai logika, halmazelmélet, univerzális algebra); 
fizika (különösen klasszikus mechanika, klasszikus elektrodinamika, kvantummechanika); 
elméleti nyelvészet (különösen szemantika, formális szemantika, a formális szemantika logikai alapjai, 
matematika, logika); 
közgazdaságtan (különösen valószínűségszámítás, gazdaságszociológia, optimumszámítás); 
szociológia (különösen kommunikációelmélet, a társadalomelmélet alapjai, szervezetszociológia). 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar alapképzési szak. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a böl-
csészettudomány és a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjai. 
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma 
30 kredit, amelyből nyelvtudomány legalább 10 kredit, irodalomtudomány legalább 10 kredit. 
 

MONGOLISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési 
szak mongol szakiránya. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a böl-
csészettudomány képzési terület alapképzési szakjai. 
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
A szakirányától eltérő korábbi keleti nyelvek és kultúrák alapképzési tanulmányok esetén és más alap-
képzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges a keleti nyelvek és 
kultúrák alapképzési szak mongol szakirányának nyelvi, nyelvtudományi, történeti és kultúratudományi 
ismeretköreiből, továbbá a 4.3. pont szerinti előtanulmányokkal rendelkezők esetében 10 kredit mongol 
nyelvi [klasszikus és modern mongol (halha)] ismeret, amelyet a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 
 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak 
művészettörténet specializációja. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a bölcsé-
szettudomány képzési terület alapképzési szakjai, a művészeti képzési terület képzőművészeti, iparmű-
vészeti alapképzési szakjai. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.4. A 4.2. pont tekintetében mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit a szabad bölcsészet 
alapképzési szak művészettörténet specializációjának ismeretköreiből. 
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NÉDERLANDISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a germanisztika alapképzési szak néder-
landisztika szakiránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés holland nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele holland nyelvből felsőfokú 
(C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szak holland 
specializációján tett nyelvi záróvizsga. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A néderlandisztika szakiránytól eltérő korábbi germanisztika alapképzési tanulmányok esetén és más 
alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges a korábbi tanul-
mányok alapján a germanisztika alapképzési szak néderlandisztika szakirányának nyelvtudományi, iroda-
lomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből. 
 

NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a germanisztika alapképzési szak német 
szakiránya, a germanisztika alapképzési szak német nemzetiségi szakiránya és a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű német nyelv és irodalom szak, főiskolai szintű német 
nemzetiségi nyelv és irodalom szak, német nyelvtanár (nemzetiségi) szak. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés német nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele német nyelvből felsőfokú (C1), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű oklevél. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A német vagy német nemzetiségi szakirányától eltérő korábbi germanisztika alapképzési tanulmányok 
esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges a 
korábbi tanulmányok alapján a germanisztika alapképzési szak német vagy nemzetiségi német szakirá-
nyának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből. 
 

NÉMET NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a germanisztika alapképzési szak német 
szakiránya, germanisztika alapképzési szak német nemzetiségi szakiránya és a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű német nyelv és irodalom szak, főiskolai szintű német 
nemzetiségi nyelv és irodalom szak, német nyelvtanár (nemzetiségi) szak. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés német nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele német nyelvből felsőfokú (C1), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű oklevél. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A német vagy német nemzetiségi szakirányától eltérő korábbi germanisztika alapképzési tanulmányok 
esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges a 
korábbi tanulmányok alapján a germanisztika alapképzési szak német vagy nemzetiségi német szakirá-
nyának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből. 
 

NÉPRAJZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a néprajz alapképzési szak. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 
legalább 50 kredit a folklorisztika, anyagi kultúra, társadalomnéprajz, kulturális antropológia, vallástu-
domány, művelődéstörténet ismeretköreiből. 
 

OLASZ NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a romanisztika, az újlatin nyelvek és kul-
túrák alapképzési szak olasz szakiránya és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főis-
kolai szintű olasz nyelv és irodalom szak, olasz nyelvtanár szak. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető jegyek 
A képzés olasz nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele olasz nyelvből felsőfokú (C1), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű oklevél. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
Az olasz szakiránytól eltérő korábbi a romanisztika, illetve az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési 
tanulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit 
szükséges a romanisztika alapképzési szak olasz szakiránya nyelvtudományi, irodalomtudományi és kul-
túratudományi ismeretköreiből. 
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OROSZ NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szlavisztika alapképzési szak orosz szak-
iránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés orosz nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele orosz nyelvből középfokú (B2), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
Az orosz szakiránytól eltérő korábbi szlavisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési 
oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges orosz nyelvi, nyelvészeti, iro-
dalomtudományi, kultúratörténeti ismeretekből. 
 

PORTUGÁL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a romanisztika, az újlatin nyelvek és kul-
túrák alapképzési szak portugál szakiránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés portugál nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele felsőfokú (C1), komplex tí-
pusú államilag elismert nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű oklevél. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A portugál szakiránytól eltérő korábbi romanisztika, illetve az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési 
tanulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit 
szükséges a romanisztika alapképzési szak portugál szakiránya nyelvtudományi, irodalomtudományi és 
kultúratudományi ismeretköreiből. 
 

RÉGÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a régészet alapképzési szak; a történelem 
alapképzési szak régészet szakiránya; történelem szak, régészeti specializációja.  
 

ROMÁN NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a romanisztika, az újlatin nyelvek és kul-
túrák alapképzési szak román szakiránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés román nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele román nyelvből középfokú 
(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A román szakirányától eltérő korábbi a romanisztika, illetve az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési 
tanulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit 
szükséges román nyelvi, nyelvészeti, irodalomtudományi, kultúrtörténeti ismeretekből. 
 

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak orosz 
szakiránya, továbbá a történelem, a politológia, a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a böl-
csészettudomány, a társadalomtudomány, a természettudomány, a jogi, az államtudományi képzési terü-
let alapképzési szakjai, valamint a gazdaságtudományok képzési terület alkalmazott közgazdaságtan 
alapképzési szakja. 
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A mesterképzésbe való belépés feltétele legalább olvasási szintű orosznyelv-tudás. 
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 
legalább 50 kredit a történelem alapképzési szak vagy a szlavisztikai alapképzési szak orosz szakirányá-
nak ismeretköreiből az alábbiak szerint: 
történelemkutatási alapismeretek 8 kredit, egyetemes történelem 12 kredit, gazdaság- és társadalomtör-
ténet 4 kredit, művelődéstörténet 4 kredit, orosz irodalomtörténet 10 kredit, szláv és orosz kultúrtörté-
net 12 kredit. 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján ezekből legalább 
20 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabály-
zatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
 

SINOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: keleti nyelvek és kultúrák alapképzési 
szak kínai szakiránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A mesterképzésbe történő belépés feltétele a Kínai Nyelvi Szintfelmérő Vizsga (Hanyu Shuiping Ka-
oshi, HSK) 4-es szintű ismerete, illetve államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga 
vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél kínai nyelvből. 
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9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A kínai szakiránytól eltérő korábbi keleti nyelvek és kultúrák alapképzési tanulmányok esetén és más 
alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges a keleti nyelvek és 
kultúrák kínai szakiránya történettudományi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi 
ismeretköreiből. 
 

SKANDINAVISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a germanisztika alapképzési szak skandi-
navisztika szakiránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A mesterképzésbe való belépés feltétele dán, norvég vagy svéd nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú 
nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű oklevél. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A skandinavisztika szakiránytól eltérő korábbi germanisztika alapképzési tanulmányok esetén és más 
alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges a korábbi tanul-
mányok alapján a germanisztika alapképzési szak skandinavisztika szakirányának nyelvtudományi, iroda-
lomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből. 
 

SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a romanisztika, az újlatin nyelvek és kul-
túrák alapképzési szak spanyol szakiránya és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai szintű spanyol nyelv és irodalom szak, spanyol nyelvtanár szak. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés spanyol nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele spanyol nyelvből felsőfokú 
(C1), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű oklevél. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A spanyol szakiránytól eltérő korábbi romanisztika, illetve az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési 
tanulmányok esetén és más alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit 
szükséges a romanisztika, illetve az újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak spanyol szakiránya 
nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből. 
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SZEMIOTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudományi képzési terület 
alapképzési szakjai. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők: a tár-
sadalomtudomány, az informatika, a jogi, a természettudomány és a művészet képzési terület alapkép-
zési szakjai. 
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma 
legalább 50 kredit az esztétikai, filozófiai, történettudományi, nyelvtudományi, irodalomtudományi, 
kulturális és művészeti ismeretkörökből. 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján ezekből legalább 
20 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabály-
zatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
 

SZERB NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szlavisztika alapképzési szak szerb 
szakiránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés szerb nyelven folyik. A mesterképzésbe való felvétel feltétele szerb nyelvből középfokú (B2), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A szerb szakiránytól eltérő korábbi szlavisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési ok-
levél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 30 kredit szükséges szerb nyelvi, nyelvészeti, iroda-
lomtudományi, kultúrtörténeti ismeretekből, amelyeket a hallgató a felsőoktatási intézmény tanulmányi 
és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint utólag is megszerezhet. 
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SZÍNHÁZTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott képzési területek 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány, a művészet és a 
művészetközvetítés képzési területek alapképzési szakjai. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a peda-
gógusképzés, a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok és az informatika képzési terület 
alapképzési szakjai. 
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
 
9. A mesterképzés jellemzői 
9.1. Szakmai jellemzők 
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 
kultúratudomány 3-10 kredit; társművészetek és -tudományok 2-10 kredit; magyar és európai dráma- és 
színháztörténet 30-50 kredit; teatrológia - színházi szakírás és színháztörténet-írás, színház- és dráma-
elmélet, színjátéktípusok 10-20 kredit; dráma- és előadáselemzés 10-20 kredit; színház és vizualitás 2-6 
kredit; színházi menedzsment, üzem és jog 2-4 kredit; kutatás-módszertani ismeretek 1-4 kredit. 
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma 
legalább 10 kredit az irodalomtörténet és -elmélet, művészettörténet és - elmélet, kultúratörténet és -
elmélet, kommunikációelmélet és -gyakorlat, látványtervezés, drámatörténet-dramaturgia, színházi neve-
lés, rendezés, színészmesterség ismeretkörökből. 
 

SZLOVÁK NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szlavisztika alapképzési szak szlovák 
szakiránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés szlovák nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele szlovák nyelvből középfokú 
(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A szlovák szakiránytól eltérő korábbi szlavisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési 
oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 30 kredit szükséges szlovák nyelvi, nyelvészeti, 
irodalomtudományi, kultúrtörténeti ismeretekből, amelyeket a hallgató a felsőoktatási intézmény tanul-
mányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint utólag is megszerezhet. 
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SZLOVÉN NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szlavisztika alapképzési szak szlovén 
szakiránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés szlovén nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele szlovén nyelvből középfokú 
(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A szlovén szakiránytól eltérő korábbi szlavisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési 
oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 30 kredit szükséges szlovén nyelvi, nyelvészeti, 
irodalomtudományi, kultúrtörténeti ismeretekből, amelyeket a hallgató a felsőoktatási intézmény tanul-
mányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint utólag is megszerezhet. 
 

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a bölcsé-
szettudomány, a társadalomtudomány, a jogi képzési terület szakjai. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma 
legalább 50 kredit a történelem alapképzési szak ismeretköreiből. 
 

TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak muzeoló-
gia szakiránya. 
4.2. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a bölcsé-
szettudomány, a jogi, az államtudományi, a társadalomtudomány, az orvos- és egészségtudomány, az 
agrár, a műszaki és a természettudomány képzési területek alapképzési szakjai. 
4.3. A 9.5. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.5. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a korábbi 
tanulmányok alapján forrástani, magyar művelődés és kultúrtörténeti, iparművészeti, technikatörténeti 
és általános muzeológiai ismeretkörökből. 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján ezekből legalább 
20 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabály-
zatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
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TURKOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési 
szak török szakiránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a böl-
csészettudomány képzési terület alapképzési szakjai. 
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek 
Az oktatás nyelve magyar, azonban a tanulmányok során az órák egy részét anyanyelvi lektor tartja tö-
rök nyelven. 
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
A török szakiránytól eltérő, korábbi keleti nyelvek és kultúrák alapképzési tanulmányok esetén és más 
alapképzési oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 50 kredit szükséges a keleti nyelvek és 
kultúrák alapképzési szak török szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelemtudo-
mányi, valamint vallás- és művelődéstörténeti ismeretköreiből. 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató ezekből legalább 25 kredittel rendelkezzen. A 
hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak sze-
rint meg kell szerezni. 
Az 50 kredit belépési tanulmányi követelmény középfokú moderntörök- vagy oszmántörök-nyelvtudás 
birtokában is teljesíthető úgy, hogy a mesterszakra történő belépéshez a keleti nyelvek és kultúrák alap-
képzési szak török szakirányának nyelv- és irodalomtudományi vagy történelemtudományi, oszmanisz-
tikai ismeretköreiből 25 kreditet szereznek. Ezen ismeretek a felsőoktatási intézmény tantervében meg-
határozottak szerint a mesterképzési tanulmányokkal párhuzamosan is teljesíthetők. 
 

UKRÁN NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szlavisztika alapképzési szak ukrán szak-
iránya. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A képzés megkülönböztető speciális jegyek 
A képzés ukrán nyelven folyik. A mesterképzésbe való belépés feltétele ukrán nyelvből középfokú (B2), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. 
9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba 
való belépés minimális feltételei 
Az ukrán szakirányától eltérő korábbi szlavisztika alapképzési tanulmányok esetén és más alapképzési 
oklevél birtokában a mesterképzésbe való belépéshez 30 kredit szükséges ukrán nyelvi, nyelvészeti, iro-
dalomtudományi, kultúrtörténeti ismeretekből, amelyeket a hallgató a felsőoktatási intézmény tanulmá-
nyi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint utólag is megszerezhet. 
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VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet szak vallástudományi 
specializációja. 
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetők: a böl-
csészettudomány képzési területről a magyar, a történelem, a néprajz, az ókori nyelvek és kultúrák, az 
andragógia, a szabad bölcsészet, a társadalomtudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok, a 
politológia, az informatikus könyvtáros, a kommunikáció és médiatudomány, a kulturális antropológia, 
a szociológia, a társadalmi tanulmányok alapképzési szak, valamint a hitéleti képzési terület szakjai. 
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 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 felsőokta-
tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-
lusba való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma a 
4.2. pont szerinti oklevéllel rendelkezők esetében legalább 15 kredit vallástörténeti és valláselméleti is-
meretkörökből, a 4.3. pont szerinti oklevéllel rendelkezők esetében legalább 30 kredit vallástörténeti, 
valláselméleti, valamint társadalomtudományi ismeretkörökből. 
 
 
 
 
 
 
Forrás: 
18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti 
követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti köve-
telményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról 


