
 

Az oklevél megszerzésének feltétele 

A Bologna szakok több, egymástól független képzési programból állnak. A BA szakhoz kapcsolódó 

programok, képzések tantervei megtekinthetőek a szakos TANTERVBEN, a MÉRFÖLDKŐ alatt felsorolt 

képzési kód link alatt. 

 Hogyan teljesíthető bölcsészettudományi BA szakon a kötelezően megszerzendő 180 
kredit? 

 
o 10 kredit Bölcsészettudományi alapozó képzés (programkód: BOALANB1, 

kurzuskód BONB),  
o 110 kredit az alapszakos tanulmányok, 
o Szabadon választható 50 kredites programok (A képzések a 2. szemeszteres 

szakosodási eljárásban választhatóak. A tanulmányok a 3. szemeszterben kezdődnek) 
1. az alapszak választott specializációja vagy  
2. „minor” képzés, egy másik alapszak 50 kredites programja, melynek 

teljesítése előfeltétel az adott diszciplináris mesterképzési szakra való 
felvételhez. 

o 10 kredit Szabadon választható tárgyak (programkód: MASTANB1, kurzuskód: 
MSNB) elvégzése  

 

Pszichológia BA szak esetében: 
 

o 10 kredit Bölcsészettudományi alapozó képzés (programkód: BOALANB1, 
kurzuskód BONB),  

o 160 kredit  alapszakos tanulmányok, 
o 10 kredit Szabadon választható tárgyak (programkód: MASTANB1, kurzuskód: 

MSNB) elvégzése  
 

Hogyan teljesíthető társadalomtudományi BA szakon a kötelezően megszerzendő 180 
kredit? 

Kommunikáció és Médiatudomány BA szak 

o 125 kredit szakterületi képzés, 
o 40 kredit  szakon belüli specializáció elvégzése (a képzések a 2. szemeszteres szakosodási 

eljárásban választhatóak. A tanulmányok a 3. szemeszterben kezdődnek) 
o 15 kredit Szabadon választható tárgyak (programkód: MASTANB1, kurzuskód: MSNB) 

elvégzése  

 

 



Politológia BA szak esetében: 

o 130 kredit szakterületi képzés, 
o 40 kredit  szakon belüli specializáció elvégzése (a képzések a 2. szemeszteres szakosodási 

eljárásban választhatóak. A tanulmányok a 3. szemeszterben kezdődnek) 
o 10 kredit Szabadon választható tárgyak (programkód: MASTANB1, kurzuskód: MSNB) 

elvégzése  

Nemzetközi tanulmányok BA szak esetében: 

o 142 kredit szakterületi képzés, 
o 26 kredit  szakon belüli specializáció elvégzése (a képzések a 2. szemeszteres szakosodási 

eljárásban választhatóak. A tanulmányok a 3. szemeszterben kezdődnek) 
o  12 kredit Szabadon választható tárgyak (programkód: MASTANB1, kurzuskód: MSNB) 

elvégzése  

Szociológia BA szak és a Társadalmi tanulmányok BA szak esetében: 

o 170 kredit szakterületi képzés elvégzése 
o 10 kredit Szabadon választható tárgyak (programkód: MASTANB1, kurzuskód: MSNB) 

elvégzése  

 Szociális munka BA szak esetében: 

o 170 kredit szakterületi képzés elvégzése 
o 10 kredit Szabadon választható tárgyak (programkód: MASTANB1, kurzuskód: MSNB) 

elvégzése   
o 30 kredit szakmai gyakorlat (elvégzésének ideje a 7. szemeszter). 

 
A szakképzettség megszerzésének és az oklevél kiadásának feltételei: 

 

a fentiekben részletezett 
módon az előírt kreditek 
megszerzése 

= abszolutórium 

=záróvizsgára 
bocsátható 

= oklevél kiadása 
a diplomamunka 
(szakdolgozat) 
elkészítése 

 

nyelvi követelmények 
teljesítése* 

  

*(az Anglisztika, Germanisztika, Romanisztika, Szlavisztika alapszakok esetében a sikeres záróvizsga letétele a 
nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.)  

 

 


