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BA képzések tantervei - levelező, 2015
A Bologna szakok több, egymástól független képzési programokból állnak. A szakhoz
tartozó programok és tanterveik megtekinthetőek a TANTERV link alatt, a
MÉRFÖLDKÖVEKben felsorolt képzési programkódra kattintva.
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