Beküldési határidő:

keresztféléves jelentkezés esetén: december 20.
normál felvételi eljárás esetén: április 20.
Beküldendő: A nyomtatvány elektronikusan a csmoni@eng.unideb.hu címre, a mellékletek postai úton a Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, Építőmérnöki
Tanszék, 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4. címre.
A borítékon feltüntetendő: TM MSc Nappali Kreditelismerés
Csatolandó dokumentumok: leckekönyv másolata és diploma másolat

Kreditelismerési nyomtatvány felvételihez
DE Műszaki Kar Településmérnöki Mesterszak Nappali tagozat
Személyes adatok

Korábbi oklevélre vonatkozó adatok

Név:

Korábbi oklevelet kibocsátó intézmény neve, székhelye:

Anyja neve:

Oklevélben szereplő szak neve, szintje:

Születési hely, idő:

Felsőfokú végzettség besorolási területe:

Lakcím:

Oklevél megszerzésének dátuma:

Telefonszám, e-mail cím:

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől
számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint meg kell szerezni.
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott
– összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi
ismeretkörökben:
Kitöltési útmutató:
Kérjük, minden kreditcsoportnál hagyjanak üres sorokat az esetleges javítások céljára. Egy adott tantárgynál, ha több féléven át hallgatta, külön-külön sorban
tüntesse fel a tárgyakat. Kitöltéskor nem kell összesíteni a kreditpontokat a felvételizőnek. Abban az esetben, ha a jelentkező nem kredites felsőfokú képzésben vett
részt, a heti óraszámot is fel kell a tárgy neve mellett tüntetni, illetve a tantárgyi tematikát célszerű csatolni.

„A” kreditcsoport - max. elfogadható:
Természettudományos alapismeretek
20 kredit
beszámítható tárgyak: pl. matematika, rajz, ábrázoló geometria, anyagismeret, környezettan,
informatika, mérnöki alapismeretek
A tárgy kódja A tárgy neve
kr.pont megjegyzés

Összesen:

elismerve:
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„B” kreditcsoport - max. elfogadható:
Gazdasági és humán ismeretek
15 kredit
beszámítható tárgyak: pl. gazdaságtudományi alapismeretek, közgazdaságtan,
társadalomtudományi alapismertetek, közigazgatási és jogi ismeretek, építészettörténet
A tárgy kódja A tárgy neve
kr.pont megjegyzés

Összesen:

elismerve:

„C” kreditcsoport – max. elfogadható:
Szakmai ismeretek
45 kredit
beszámítható tárgyak: pl. urbanisztika, geodézia, építészet, térinformatika, út- és közmű
rendszerek, környezetvédelem
A tárgy kódja A tárgy neve
kr.pont megjegyzés

Összesen:

elismerve:

A következő részt az befogadó Intézmény tölti ki:

Elismert tárgyak kreditpontjai összesen:

elismerve:
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A hiányzó kreditpontok megszerzésére irányuló kötelező tantárgyak listája:
Természettudományos
alapismeretek
tantárgycsoport

Szakmai ismeretek
tantárgycsoport

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám

Követelmény

Kredit

Építőmérnöki informatika
Környezeti erőforrások
elmélete

MK3INF1A04SX17

0+4

É

4

MK3KOR1S04SI17

0+4

É

4

Tantárgy neve

Tantárgy kódja

Óraszám

Követelmény

Kredit

Építőmérnöki CAD I.
Geoinformatika I.
Geoinformatika II.
Hidraulika és hidrológia I.
Közlekedéselmélet és
településmérnöki
ismeretek
Közlekedési pályák
Hidraulika és hidrológia
II.

MK3CAD1S04SX17
MK3GEO1S06SX17
MK3GEO2S06SX17
MK3VIZ1S06SX17

0+4
4+2
4+2
4+2

É
É
K
K

4
6
6
6

MK3KOZ1S06SX17

4+0

É

6

MK3KOZ2S06SX17

4+2

K

6

MK3VIZ3S06SI17

4+2

É

6

Összes
kredit
8

Összes
kredit

40

A megszerzett kreditek alapján kötelezően teljesítendő további tantárgyak/tantárgycsoport(ok):

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Debrecen, ………………………..

…………………………………
Dr. Kovács Imre
főiskolai tanár
tanszékvezető

…………………………………
Dr. Csomós György
főiskolai tanár
szakfelelős
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