MELYIK ALAPFOKOZAT ÉS SZAKKÉPZETTSÉG ESETÉN
KELL LEFOLYTATNI A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁST?

I.
Az alábbi táblázatban található információk azon Jelentkezőkre vonatkoznak, akik a bolognai rendszerben,
a 15/2006. (IV.3.) OM rendelet vagy a 18/2016. (VIII.05.) EMMI rendelet alapján szereztek alapfokozatot és szakképzettséget:
NEM KELL

Képzési terület

MESTERKÉPZÉS

kreditelismerési eljárás

KELL

kreditelismerési eljárás

TELJES KREDITÉRTÉKKEL
ELSŐSORBAN
figyelembe vehető szakok (alapképzés) figyelembe vehető szakok (alapképzés)

Informatika

Gazdaságtudományi

GAZDASÁGINFORMATIKUS gazdaságinformatikus

ELLÁTÁSILÁNCMENEDZSMENT

kereskedelem és marketing
alkalmazott közgazdaságtan
emberi erőforrások
gazdálkodási és menedzsment
közszolgálati,
nemzetközi gazdálkodás
pénzügy és számvitel
turizmus-vendéglátás,

Felvétel feltételéül

elismerhető kreditek száma

mérnökinformatikus
programtervező informatikus
üzemmérnök-informatikus

70 kredit

min. 40
kredit

gazdaság- és pénzügy-matematikai
elemzés
üzleti szakoktató
gazdaságinformatikus
mérnökinformatikus
programtervező informatikus
közlekedésmérnöki
műszaki menedzser
gépészmérnök

60 kredit

min. 30
kredit

NEM KELL

Képzési terület

MESTERKÉPZÉS

kreditelismerési eljárás

KELL

kreditelismerési eljárás

TELJES KREDITÉRTÉKKEL
ELSŐSORBAN
figyelembe vehető szakok (alapképzés) figyelembe vehető szakok (alapképzés)

Gazdaságtudományi

Gazdaságtudományi

MARKETING

MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION

kereskedelem és marketing
gazdálkodási és menedzsment
nemzetközi gazdálkodás
pénzügy és számvitel
műszaki menedzser
alkalmazott közgazdaságtan
emberi erőforrások
gazdálkodási és menedzsment
gazdaság- és pénzügy-matematikai
elemzés
kereskedelem és marketing
közszolgálati
nemzetközi gazdálkodás
pénzügy és számvitel
turizmus-vendéglátás
üzleti szakoktató
gazdaságinformatikus
gazdaság- és vidékfejlesztési
agrármérnök
műszaki menedzser
egészségügyi szervező

alkalmazott közgazdaságtan
emberi erőforrások
gazdaságelemzés
közszolgálati
turizmus-vendéglátás
üzleti szakoktató

Felvétel feltételéül

elismerhető kreditek száma

30 kredit

30 kredit

60 kredit

min. 30
kredit

valamint
- alapfokozat/főiskolai szintű
végzettség esetén min. 3
éves
- mesterfokozat/egyetemi
szintű végzettség esetén
min. 2 éves
szakmai vezetői gyakorlat

NEM KELL

Képzési terület

MESTERKÉPZÉS

kreditelismerési eljárás

KELL

kreditelismerési eljárás

TELJES KREDITÉRTÉKKEL
ELSŐSORBAN
figyelembe vehető szakok (alapképzés) figyelembe vehető szakok (alapképzés)

Gazdaságtudományi PÉNZÜGY

Gazdaságtudományi SZÁMVITEL

Gazdaságtudományi VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

Felvétel feltételéül

elismerhető kreditek száma

gazdálkodási és menedzsment
pénzügy és számvitel

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

60 kredit

min. 30
kredit

pénzügy és számvitel

emberi erőforrások
gazdálkodási és menedzsment
kereskedelem és marketing
nemzetközi gazdálkodás
üzleti szakoktató
turizmus-vendéglátás

60 kredit

min. 30
kredit

gazdálkodási és menedzsment
nemzetközi gazdálkodás

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

30 kredit

30 kredit

NEM KELL

Képzési terület

MESTERKÉPZÉS

kreditelismerési eljárás

KELL

kreditelismerési eljárás

TELJES KREDITÉRTÉKKEL
ELSŐSORBAN
figyelembe vehető szakok (alapképzés) figyelembe vehető szakok (alapképzés)

Felvétel feltételéül

elismerhető kreditek száma

Gazdaságtudományi VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS

gazdálkodási és menedzsment

alkalmazott közgazdaságtan
emberi erőforrások
gazdaságelemzés
kereskedelem és marketing
közszolgálati
nemzetközi gazdálkodás
pénzügy és számvitel
turizmus-vendéglátás
üzleti szakoktató

Gazdaságtudományi SPORTKÖZGAZDÁSZ

emberi erőforrások
gazdálkodási és menedzsment
kereskedelem és marketing
nemzetközi gazdálkodás
pénzügy és számvitel
turizmus-vendéglátás
üzleti szakoktató
gazdaságinformatikus

sportszervező
rekreációszervezés és egészségfejlesztés
sport- és rekreációszervezés
alkalmazott közgazdaságtan
gazdaság- és pénzügy-matematikai
elemzés
közszolgálati
gazdaságelemzés

30 kredit

30 kredit

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

60 kredit

min. 30
kredit

Gazdaságtudományi TURIZMUS-MENEDZSMENT

turizmus-vendéglátás

60 kredit

min. 30
kredit

NEM KELL

Képzési terület

MESTERKÉPZÉS

kreditelismerési eljárás

KELL

kreditelismerési eljárás

TELJES KREDITÉRTÉKKEL
ELSŐSORBAN
figyelembe vehető szakok (alapképzés) figyelembe vehető szakok (alapképzés)

Gazdaságtudományi NEMZETKÖZI ADÓZÁS

CSALÁDPOLITIKA ÉS

Gazdaságtudományi HUMÁN SZAKPOLITIKÁK

GAZDASÁGTANA

Felvétel feltételéül

elismerhető kreditek száma

gazdálkodási és menedzsment
pénzügy és számvitel
nemzetközi gazdálkodás

alkalmazott közgazdaságtan
kereskedelem és marketing
turizmus-vendéglátás
emberi erőforrások
üzleti szakoktató

60 kredit

min. 30
kredit

alkalmazott közgazdaságtan
gazdálkodási és menedzsment
emberi erőforrások
nemzetközi gazdálkodás
pénzügy és számvitel
gazdaság- és pénzügy- matematikai
elemzés

közszolgálati
kereskedelem és marketing
turizmus és vendéglátás
nemzetközi tanulmányok
politikatudomány
szociális munka
szociológia
munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási
igazgatásszervező
nemzetközi igazgatási
közigazgatás-szervező

45 kredit

min. 15
kredit

NEM KELL

Képzési terület

MESTERKÉPZÉS

kreditelismerési eljárás

KELL

kreditelismerési eljárás

TELJES KREDITÉRTÉKKEL
ELSŐSORBAN
figyelembe vehető szakok (alapképzés) figyelembe vehető szakok (alapképzés)

Gazdaságtudományi

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS
KÖZPOLITIKA

Gazdaságtudományi KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ

alkalmazott közgazdaságtan

alkalmazott közgazdaságtan
gazdaság- és- pénzügy-matematikai
elemzés

gazdálkodási és menedzsment
emberi erőforrások
nemzetközi gazdálkodás
pénzügy és számvitel
nemzetközi tanulmányok
politikatudomány
szociális munka
szociológia
munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási
igazgatásszervező
nemzetközi igazgatási
közigazgatás-szervező
egészségügyi szervező
emberi erőforrások
gazdálkodás és menedzsment
kereskedelem és marketing
nemzetközi gazdálkodás
pénzügy és számvitel
turizmus-vendéglátás
üzleti szakoktató
gazdaságinformatikus

Felvétel feltételéül

elismerhető kreditek száma

60 kredit

min. 30
kredit

80 kredit

min. 50
kredit

NEM KELL

Képzési terület

MESTERKÉPZÉS

kreditelismerési eljárás

KELL

kreditelismerési eljárás

TELJES KREDITÉRTÉKKEL
ELSŐSORBAN
figyelembe vehető szakok (alapképzés) figyelembe vehető szakok (alapképzés)

Gazdaságtudományi

NEMZETKÖZI GAZDASÁG
ÉS GAZDÁLKODÁS

REGIONÁLIS ÉS
KÖRNYEZETI
Gazdaságtudomány
GAZDASÁGTAN

nemzetközi gazdálkodás

a gazdaságtudományok képzési terület
összes alapképzési szakjai
környezetgazdálkodási agrármérnöki
vidékfejlesztési agrármérnöki
geográfus
környezettan

gazdálkodási és menedzsment
emberi erőforrások
kereskedelem és marketing
pénzügy és számvitel
turizmus-vendéglátás
üzleti szakoktató
alkalmazott közgazdaságtan
gazdaságelemzés
közszolgálati
nemzetközi tanulmányok

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

Felvétel feltételéül

elismerhető kreditek száma

45 kredit

min. 15
kredit

60 kredit

min. 40
kredit

NEM KELL

Képzési terület

MESTERKÉPZÉS

kreditelismerési eljárás

KELL

kreditelismerési eljárás

TELJES KREDITÉRTÉKKEL
ELSŐSORBAN
figyelembe vehető szakok (alapképzés) figyelembe vehető szakok (alapképzés)

Gazdaságtudomány

Társadalomtudomány

BIZTOSÍTÁSI és PÉNZÜGYI
MATEMATIKA

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS
MÉDIATUDOMÁNY

gazdaság- és pénzügy-matematikai
elemzés
alkalmazott közgazdaságtan
pénzügy és számvitel
matematika

kommunikáció- és médiatudomány
alapképzési szak, valamint a
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti főiskolai szintű
kommunikáció alapképzési szak.

Felvétel feltételéül

elismerhető kreditek száma

közszolgálati
gazdálkodási és menedzsment
kereskedelem és marketing
emberi erőforrások
fizika
gazdaságinformatikus
mérnökinformatikus
programtervező informatikus

70 kredit

min. 40
kredit

bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
jogi
informatika
művészet
művészetközvetítés
a társadalomtudomány képzési területek
alapképzési szakjai

30 kredit

30 kredit

NEM KELL

Képzési terület

MESTERKÉPZÉS

kreditelismerési eljárás

KELL

kreditelismerési eljárás

TELJES KREDITÉRTÉKKEL
ELSŐSORBAN
figyelembe vehető szakok (alapképzés) figyelembe vehető szakok (alapképzés)

Társadalomtudomány SZOCIOLÓGIA

Társadalomtudomány

NEMZETKÖZI
TANULMÁNYOK

Társadalomtudomány POLITIKATUDOMÁNY

szociológia
társadalmi tanulmányok

nemzetközi tanulmányok
nemzetközi igazgatási

politológia
politikatudományok
nemzetközi tanulmányok
társadalmi tanulmányok
igazgatásszervező
közigazgatás-szervező

azok az alapképzési és mesterképzési
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok,
amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek összevetése
alapján a felsőoktatási intézmény
kreditátviteli bizottsága elfogad.
társadalomtudomány
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
jogi; valamint az államtudományok
képzési területekhez tartozó alapképzési
szakok
kommunikáció- és médiatudomány
kulturális antropológia
szociológia
alkalmazott közgazdaságtan
gazdaság- és pénzügy-matematikai
elemzés
közszolgálati
emberi erőforrások
nemzetközi gazdálkodás
történelem
szabad bölcsészet
andragógia
közösségszervezés

Felvétel feltételéül

elismerhető kreditek száma

60 kredit

min. 20
kredit

60 kredit

min. 30
kredit

60 kredit

min. 30
kredit

NEM KELL

Képzési terület

MESTERKÉPZÉS

kreditelismerési eljárás

KELL

kreditelismerési eljárás

TELJES KREDITÉRTÉKKEL
ELSŐSORBAN
figyelembe vehető szakok (alapképzés) figyelembe vehető szakok (alapképzés)

EGÉSZSÉGPOLITIKA,
Társadalomtudomány TERVEZÉS ÉS
FINANSZÍROZÁS

Pedagógia

TANÁR
(KÖZGAZDÁSZTANÁR)

társadalmi tanulmányok
szociológia
egészségügyi gondozás és prevenció
ápolás és betegellátás egészségügyi
szervező
alkalmazott közgazdaságtan
gazdálkodási és menedzsment
közszolgálati

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

közgazdász
tanár
üzleti szakoktató (gazdasági szakterület)

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

Felvétel feltételéül

elismerhető kreditek száma

30 kredit

30 kredit

Azon Jelentkezők esetében, akik az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben a 4/1996.
(I.18.) kormányrendelet alapján szereztek KÖZGAZDÁSZ VÉGZETTSÉGET
MINDEN ESETBEN LE KELL FOLYTATNI A KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁST!

MINDEN ESETBEN LE KELL FOLYTATNI
a kreditelismerési eljárást, azon Jelentkezők esetében, akik
KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN SZEREZTEK
ALAPFOKOZATOT ÉS SZAKKÉPZETTSÉGET!

