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Alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor. (BA)) és szakképzettség szerezhető. Az 

alapfokozat a 'bolognai' osztott képzési rendszer első felsőfokú végzettségi szintje, amely feljogosít a 

mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen 

szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben nem szerezhető tanári képesítés. 

A megszerzendő kreditek száma alapképzésben 180, a képzési idő 6 félév (Szociális munka BA 

szakon 180+30 kredit és 7 félév).  

Hogyan teljesíthető bölcsészettudomány BA szakokon a kötelezően megszerzendő 180 kredit? 

o 120 kredit az alapszakos tanulmányok 

o 50 kredites szakosodási eljárásban választandó képzési program (A képzések a 2. 

szemeszteres szakosodási eljárásban választhatóak. A tanulmányok a 3. szemeszterben 
kezdődnek) 

 alapszak választható specializációja vagy  

 „minor” képzés: egy másik alapszak 50 kredites programja, melynek 
teljesítése előfeltétel az adott diszciplináris mesterképzési szakra való 

felvételhez 

o 10 kredit szabadon választható tárgyak elvégzése  

 

 

Közösségszervezés BA szakon 
 

o 120 kredit alapszakos tanulmányok 

o 50 kredites választandó szakirány (A képzések a 4. szemeszterben választhatóak. A 

tanulmányok az 5. szemeszterben kezdődnek) 

o 10 kredit szabadon választható tárgyak elvégzése  

 

 

Pszichológia BA szakon 
 

o 170 kredit alapszakos tanulmányok 

o 10 kredit szabadon választható tárgyak elvégzése  
 

Régészet BA szakon 

 

o 170 kredit alapszakos tanulmányok 
o 10 kredit szabadon választható tárgyak elvégzése  

 

Szabad bölcsészet BA szakon 
 

o 40 kredit alapszakos tanulmányok 

o 80 kredites választandó szakmai modul (A képzések az 1. szemeszterben választhatóak. A 
tanulmányok a 2. szemeszterben kezdődnek) 

o 50 kredites választandó képzési program (A képzések a 2. szemeszteres szakosodási 

eljárásban választhatóak. A tanulmányok a 3. szemeszterben kezdődnek) 

 alapszak választható specializációja vagy  
 „minor” képzés: egy másik alapszak 50 kredites programja, melynek 

teljesítése előfeltétel az adott diszciplináris mesterképzési szakra való 

felvételhez 
o 10 kredit szabadon választható tárgyak elvégzése  
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Hogyan teljesíthető társadalomtudomány BA szakokon a kötelezően megszerzendő 180 kredit? 

Informatikus könyvtáros BA szak 

o 136 kredit szakterületi képzés 

o 35 kredit  szakon belüli specializáció (a képzések a 4. szemeszterben választhatóak. A 

tanulmányok az 5. szemeszterben kezdődnek) 

o 9 kredit szabadon választható tárgyak elvégzése 

Kommunikáció- és médiatudomány BA szak 

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

választhatóak. A tanulmányok a 3. szemeszterben kezdődnek) 

o 15 kredit szabadon választható tárgyak elvégzése 

Nemzetközi tanulmányok BA szak  

o 138 kredit szakterületi képzés 
o 30 kredit  szakon belüli specializáció (a képzések a 3. szemeszterben választhatóak. A 

tanulmányok a 4. szemeszterben kezdődnek) 

o  12 kredit szabadon választható tárgyak elvégzése  

Politikatudományok BA szak  

o 170 kredit szakterületi képzés 

o 10 kredit szabadon választható tárgyak elvégzése  

Szociológia BA szakon 

o 150 kredit szakterületi képzés 
o 20 kredit szakon belüli specializáció (a képzések az 1. szemeszterben választhatóak. A 

tanulmányok a 2. szemeszterben kezdődnek) 

o 10 kredit szabadon választható tárgyak elvégzése  

 Szociális munka BA szakon (180+30 kredit) 

o 170 kredit szakterületi képzés elvégzése 

o 10 kredit szabadon választható tárgyak   

o 30 kredit szakmai gyakorlat (elvégzésének ideje a 7. szemeszter). 
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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 / Újlatin nyelvek és kultúrák, Romológia, Szlavisztika alapszakok 

esetében a sikeres záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.)  
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