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BA után hogyan tovább?

• Felvételizhet:

• Újabb alapszakra (BA)

• Mesterszakra (MA)

• Osztatlan tanárszakra (OMA)

• Szakirányú továbbképzésre intézményi felvételi eljárás

országos felvételi eljárás



A BTK szakstruktúrája - 2022
BA Diszciplináris MA osztatlan OMA /tanári MA

anglisztika anglisztika, amerikanisztika angol nyelv és kultúra tanára
germanisztika (német) német nyelv, irodalom és kultúra német nyelv és kultúra tanára
germanisztika (néderlandisztika) - holland nyelv és kultúra tanára
- fordító és tolmács -
informatikus könyvtáros könyvtártudomány könyvtárostanár
kommunikáció- és médiatudomány kommunikáció- és médiatudomány -
közösségszervezés kulturális mediáció -
magyar magyar nyelv és irodalom, finnugrisztika magyar nyelv és irodalom szakos tanár
néprajz néprajz hon- és népismeret szakos tanár
pedagógia neveléstudomány pedagógiatanár (csak MA után!)
politikatudomány - -
pszichológia pszichológia -
szabad bölcsészet filozófia, esztétika etikatanár 
szlavisztika (orosz) szlavisztika (orosz) orosz nyelv és kultúra tanára
szociális munka szociálpolitika -
szociológia szociológia -
történelem történelem történelemtanár 
újlatin nyelvek és kultúrák (francia) - francia nyelv és kultúra tanára
újlatin nyelvek és kultúrák (olasz) - olasz nyelv és kultúra tanára
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• Bemeneti szakok teljes kreditértékkel:
• nem kell krediteljárást kezdeményezni, ha

• az alapszakos oklevél teljes kreditértékűnek számít
• az MA-hoz szükséges minort (50 kr.) teljesítette a BA alatt és a teljesítést a diploma záradéka igazolja 

(ebben az esetben a záradék miatt töltse fel az oklevelet az E-felvéteibe!)

• Meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok –
kreditelismerési eljárás lefolytatását kell kérni az adott kartól!
• krediteljárást kell kezdeményezni, ha 

• nem teljes kreditértékűnek számít az alapszakos oklevél és 
• nem végzett a diszciplináris mesterszaknak megfelelő minort vagy specializációt!

• nem a felvételi eljárás része, a jelentkezőnek kell kezdeményeznie
• a karra kell beküldeni a honlapról letölthető kérvényt + a törzslapkivonat vagy az 

oklevélmelléklet fénymásolatát legkésőbb 2022. május 31-ig a DE-BTK TO 4002 Debrecen, 
Pf.: 400. postacímre

• a kapott határozatot NEM kell feltölteni az E-felvételibe, csak megőrizni
• ha nem kérelmezi a kreditelismerési eljárást, de az oklevele nem jelent teljes kreditértékű 

bemenetet a szakra, akkor kizárható a felvételi eljárásból!
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Bemeneti feltételek (lásd FFT és lentebb!) 



Bemeneti feltételek
Mesterszak: Teljes kreditértékű oklevél: Meghatározott kreditek teljesítésével 

figyelembe vehető:

Amerikanisztika Anglisztika Bármely alapszak + anglisztika minor, de 
minimum 38 kr. + angol felsőfokú (C1) 
komplex nyelvv.

Anglisztika Anglisztika Bármely alapszak + anglisztika minor, de 
minimum 38 kr. + angol felsőfokú (C1) 
komplex nyelvv.

Esztétika Szabad bölcsészet Anglisztika, germanisztika, magyar, 
néprajz, pedagógia, pszichológia, 
romanisztika, szlavisztika, történelem és 
minimum 20 kr. a bölcst. alapképzési 
szakok ismeretköreiből + középfokú (B2) 
komplex nyelvv.

Filozófia Szabad bölcsészet Bármely más szak + filozófia minor, de 
minimum 30 kr. a filozófia, esztétika, 
etika területekről



Mesterszak: Teljes kreditértékű oklevél: Meghatározott kreditek teljesítésével 
figyelembe vehető:

Finnugrisztika Bármely szak + finn specializáció, de 
minimum 30 kr.

Fordító és tolmács Bármely alapszak + első idegen nyelvből 
felsőfokú (C1) komplex nyelvv. + 
második idegen nyelvből középfokú (B2) 
komplex nyelvv. vagy a nyelvvizsgákkal 
egyenértékű dokumentum

-

Kommunikáció- és médiatudomány Kommunikáció- és médiatudomány Bármely alapszak + kommunikáció 
minor, de legalább 30 kr. 
kommunikációs ismeretkörből

Kulturális mediáció Andragógia, közösségszervező, 
pedagógia, pszichológia, szociológia, 
politológia

Bármely alapszak + 30 kr. pedagógiai, 
pszichológiai, filozófiai, etikai, 
kommunikációs, szociológiai, 
politológiai, jogi és gazdasági ismeretek



Mesterszak: Teljes kreditértékű oklevél: Meghatározott kreditek teljesítésével 
figyelembe vehető:

Magyar nyelv és irodalom Magyar Bármely alapszak + magyar minor, de 
legalább 30 kr. (legalább 10 kr. 
nyelvtudomány, 10 kr. 
irodalomtudomány)

Német nyelv, irodalom és kultúra Germanisztika-német Bármely alapszak + német minor + 
német felsőfokú (C1) komplex nyelvv.

Néprajz Néprajz Bármely szak + néprajz minor

Neveléstudomány Pedagógia, andragógia, pszichológia Bármely alapszak + pedagógia minor, de 
legalább 50 kr. a pedagógia, 
pszichológia, andragógia, szociológia, 
jog, társtud., egészségtud. 
ismeretköreiből

Pszichológia Pszichológia -



Mesterszak: Teljes kreditértékű oklevél: Meghatározott kreditek teljesítésével 
figyelembe vehető:

Szlavisztika (orosz) Szlavisztika-orosz Bármely alapszak + orosz minor, de 
legalább 30 kr. orosz nyelvi, nyelvészeti, 
irodalomtudományi, kultúrtörténeti 
ismeretkörökből + orosz középfokú (B2) 
komplex nyelvv.

Szociológia Szociológia 60 kr. szociológiai ismeretkörökből, de 
minimum 20 kr.

Szociálpolitika Szociális munka Szociológia, politológia + 30 kr. szoc. 
ism., vagy más alapszak + 60 kr., de 
minimimum 30 kr. (15 kr. szoc. munka, 
15 kr. szociálpolitika területről)

Történelem Történelem Bármely alapszak + történelem minor



A diszciplináris MA felvételi pontszámítása
2022: SZÓBELI FELVÉTELI vizsga

kivétel: fordító és tolmács (írásbeli - fordítások)

Ha a járványügyi veszélyhelyzet miatt a felvételi vizsgaidőszakban személyes jelenlétet igénylő vizsga nem tartható, a vizsgára online formában 
kerül sor, amelynek időpontjáról a kar fogja értesíteni a jelentkezőket május folyamán. Az időponton belüli pontos beosztásról és az online 
kapcsolat létrehozásához szükséges technikai tudnivalókról, részletekről a vizsgát megelőző napokban a szak képviselője e-mailben fogja a 
jelentkezőt értesíteni.

A pontszámítás: max. 100 pont

— felvételi vizsga: max. 75 pont

— oklevél minősítése alapján: max. 15 pont (minősítés x 3)

— többletpont: max. 10 pont

A többletpontok megoszlása (maximum 10 többletpont adható):

— előnyben részesítés: max. 4 pont
fogyatékosság 2 pont

gyermekgondozás 1 pont 

hátrányos helyzet 1 pont 

— 2. nyelvvizsga: középfokú (B2) komplex:  2 pont; felsőfokú (C1) komplex: 3 pont

— 3. nyelvvizsga : középfokú (B2) komplex :  3 pont; felsőfokú (C1) komplex : 5 pont

(fordító és tolmács szak esetén csak 3. nyelvvizsgára lehet többletpontot kapni)

— kiemelkedő tudományos teljesítmény:    5 pont
(Országos TDK részvétel, elvégzett DETEP, megjelent szakmai publikáció, megtartott tudományos konferencia előadás)



Felvételi időszak, időpontok

Diszciplináris MA: 2022. június 13–17.

A konkrét vizsganapról a jelentkező email-ben kap értesítést májusban.

Vizsgadíj: 4000 Ft/mesterszak
Kivételek: esztétika + filozófia

szociálpolitika + szociológia (1 X 4000 Ft)

A vizsgadíjat átutalással teljesítheti, az átutaláshoz szükséges adatokat 
(számlaszám, befizetési határidő, stb.) a felvételi vizsgára behívó email 
levélben kapja majd meg májusban.



Hogyan lehetek tanár?

2 lehetséges út van:
1. Kétszakos: BA oklevéllel kizárólag kétszakos osztatlan tanárszakra jelentkezhet

1. BA diploma             BA diploma szerinti tanárszak + egy választott (100 kredit elismerés)

2. BA diploma + minor             BA diploma szerinti tanárszak + a minornak megfelelő tanárszak (150 
kredit elismerés)

ONA vagy ONK jelentkezés – ki kell keresni a megfelelő szakpárt , amely lehet 
BTK-s vagy TTK-s vagy IK-s hirdetés!

2. Egyszakos: BA után diszciplináris MA (4 félév), azután tanári MA (2 félév)
de! csak szakterület szerinti tanárszakra jelentkezhet 

pl.: anglisztika MA            angol nyelv és kultúra tanára 
fordító és tolmács MA             angol nyelv és kultúra tanára



Választható tanárszakjaink (OMA):
1. angol nyelv és kultúra tanára 

2. etikatanár 
3. francia nyelv és kultúra tanára 

4. holland nyelv és kultúra tanára 

5. hon- és népismeret szakos tanár 
6. könyvtártanár 

7. latin nyelv és kultúra tanára 

8. magyar nyelv és irodalom szakos tanár
9. német nyelv és kultúra tanára 

10. olasz nyelv és kultúra tanára 

11. orosz nyelv és kultúra tanára
12. történelemtanár



TTK, IK, ZK kínálta tanárszakok

• biológiatanár

• fizikatanár

• földrajztanár

• kémiatanár

• matematikatanár

• természettudomány-környezettan tanár

• testnevelő tanár

• informatikatanár

• ének-zene tanár



Finanszírozás:

1. állami ösztöndíj:

Beiratkozáskor a hallgató aláírásával vállalja az állami ösztöndíjas képzés 
feltételeit, pl.:

• a képzési idő másfélszeresén belül megszerzi az oklevelet, ha nem, a képzésen 
elhasznált államilag támogatott féléveket ledolgozza (1 félév = 150 nap) –
félévszám x 150 nap + 2 éven belül;

• 20 éven belül az ösztöndíjas időtartamot itthon ledolgozza, ha nem, 
visszafizeti a 100%-ot.

Az állami ösztöndíjról részletesen: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij



Finanszírozás:
2. önköltség:

• Nappali tagozat
• diszciplináris mesterszakok 227.500 – 375.000 Ft/félév

• osztatlan tanári mesterszakok 500.000 Ft/félév

• Levelező tagozat
• diszciplináris mesterszakok

• könyvtártudomány, pszichológia 325.000 Ft/félév

• néprajz 300.000 Ft/félév

• tanári mesterszakok 

(csak MA után!) 300.000 Ft/félév



Információk elérhetősége

• www.felvi.hu – Felvételi tájékoztató: FFT  

2022 szeptemberében induló képzések

(megjelent 2021. december 23-án)

• FFT hivatalos kiegészítése (január vége)

• A felsőoktatási intézmény vagy a kar honlapja

• Nyílt napok



Legfontosabb határidők:

• február 15. – jelentkezési és fizetési határidő

• február 20. – hitelesítési határidő

• április 20. – ügyintézési időszak kezdete

• július 7. – dokumentumpótlás végső határideje

• július 21. – vonalhúzás 

• augusztus 5. – besorolási döntés 

• augusztus 8-tól - jogorvoslat



További információk:

Fontos honlapok:

- www.felvi.hu

- btk.unideb.hu

- tanarkepzes.unideb.hu



Köszönöm a figyelmet!


