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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara felvételt hirdet részismereti 

tanulmányokra nappali munkarendű, önköltséges képzésben. 

Elsősorban azok számára ajánljuk a bölcsész részismereti képzést, akik mesterképzésre szeretnének 

jelentkezni, de a hatályos Képzési és kimeneti követelmények (továbbiakban: KKK, ld. 
http://www.btk.elte.hu/ma/felvetelizoknek) alapján felsőfokú oklevelük nem fogadható el teljes 
kreditértékű bemenetként. 

A bölcsészettudomány képzési terület mesterszakjaira történő felvétel bemeneti előfeltétele 

legtöbb esetben a megfelelő alapképzési szak ismereteiből a KKK-ban meghatározott 

kreditértékű előtanulmány igazolása, továbbá idegen nyelvi diszciplináris szak választása esetén 
szaktól függően az adott idegen nyelvből tett közép- vagy felsőfokú C típusú, államilag 

elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. 

A jelentkezőnek korábbi tanulmányai alapján kreditelismerési kérelmet szükséges benyújtania a 
felsőoktatási intézmény Szakos Kreditelismerési Bizottságához. Amennyiben a jelentkezőnek nem 
ismerhető el megfelelő számú kredit, abban az esetben a KKK-nak megfelelően szükséges lehet a 
hiányzó ismeretek megszerzése a mesterszakra való felvételi jelentkezés előtt. Ebben az esetben a  
Bizottság a kérelem alapján előírja a jelentkezéshez szükséges elvégzendő tanegységeket. 

Az előtanulmányok elvégzésére a nemzeti felsőoktatási törvény (a továbbiakban Nftv.) 42. §-a alapján 
a részismeret megszerzésére vonatkozó hallgatói jogviszony keretében nyílik lehetőség. Az Nftv. a 
részismereti képzésről az alábbiakat mondja ki: 

42. § (2) A felsőoktatási intézmény a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyeket – 
részismereti képzés céljából – hallgatói jogviszony keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára – külön 
felvételi eljárás nélkül – önköltséges képzésre felveheti. Az intézmény a tanulmányi teljesítményről igazolást köteles 
kiállítani. Az elvégzett kurzus, modul teljesítése felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint 
beszámítható. 

(3) Az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott kérelmek teljesítésének feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény  
határozza meg. 

 

A bölcsész részismereti képzést azok számára is ajánljuk, akik már meglévő felsőfokú végzettségük  
mellett hivatalos, az elvégzett tanegységekről kiállított igazolás birtokában szeretnék bővíteni 
ismereteiket. Ez esetben a hallgató egyéni képzési tervet állít össze az illetékes tanszék 
kurzusmeghirdetései alapján. A képzési tervet az adott tanszék/intézet vezetője hagyja jóvá. 

A hallgatói jogviszony – külön felvételi eljárás nélkül – beiratkozással keletkezik. A részismereti 
képzés ideje alatt más hallgatói jogviszony nem létesíthető. Részismereti képzés keretében 
legfeljebb négy félév alatt, legfeljebb 50 kreditet lehet teljesíteni. Az önköltség díja: 

 

Képzés megnevezése Önköltség 

Zenekultúra BA 15.000 Ft/kredit 

Minden további alapszak 8.500 Ft/kredit 

Fordító- és tolmács 
mesterszak 

15.000 Ft/kredit 

Minden további mesterszak 12.000 Ft/kredit 

 
Jelentkezési határidő: az adott félév regisztrációs időszakának vége (őszi félévben szeptember 
első hete, tavaszi félévben február első hete). 

http://www.btk.elte.hu/ma/felvetelizoknek)


Kérjük, hogy a jelentkezést megelőzően egyeztetés céljából keresse fel a Tanulmányi Hivatal 
ügyintézőjét. 

Elérhetőségek: 

Főgler László 

tanulmányi és költségtérítési referens 

fogler.laszlo@btk.elte.hu 

(+36) 1 485-5200 / 5484 

Az ügyintézés helye és ideje 

ELTE Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Hivatala 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 15. 

Hétfő: 13-16, Szerda: 9-12 és 13-16 

Az első regisztrációt a Tanulmányi Hivatal rögzíti, az elektronikus tárgy- és vizsgajelentkezést azonban 
már a hallgató végzi, amelyhez Neptun azonosítót és jelszót a Quaestura Hallgatói 

Ügyfélszolgálati Irodától (https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Elerhetoseg) kap. 

A részismereti hallgatói jogviszony létrehozására a tanszékvezető/intézetigazgató által aláírással 
hitelesített jelentkezési lapot, a képzési tervet, illetve (ha szükséges) a kreditelismerési 

kérelmet az ELTE BTK Tanulmányi Hivatalába kell benyújtani. 

Letölthető dokumentumok (http://www.btk.elte.hu/Alias-250) 

− Jelentkezési lap 

− Képzési terv 

− Kreditelismerési kérelem 

További benyújtandó dokumentumok 

− Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata 

− Idegen nyelvi részismereti képzéshez szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány másolata 

− Személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya 

(Kérjük, hogy a jelentkezéskor a végzettséget, nyelvvizsgát és a személyi azonosságot igazoló eredeti 
dokumentumokat mutassa be az ügyintézőnek.) 
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