Benedek Elek Pedagógiai Kar

Levelező

4

Ø

Nyelvi követelmény
2006-2010

Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2017. 09.01.-

FIR Képzés neve

A mesterfokozat
megszerzéséhez államilag
elismert legalább középfokú C
típusú, illetve ezzel
egyenértékű nyelvvizsga
letétele szükséges.

A mesterfokozat
A mesterfokozat megszerzéséhez
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú
államilag elismert, középfokú (B2)
államilag elismert,
(B2) komplex típusú nyelvvizsga tanári
komplex típusú nyelvvizsga vagy
középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű érettségi
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

A mesterfokozat
A mesterfokozat megszerzéséhez
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
államilag elismert,
államilag elismert, középfokú tanári szakképzettség
komplex típusú nyelvvizsga vagy
középfokú (B2) komplex
(B2) komplex típusú nyelvvizsga ismeretköre 4 félév
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi alatt
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

2009.03.02

2016.09.07

Levelező

4

Ø

csecsemő és
gyermeknevelő gondozó

felsőfokú szakképzés

2007.09.04

2012.02.16

Levelező

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

csecsemő- és
gyermeknevelőgondozó

csecsemő és
gyermeknevelő-,
gondozó

felsőfokú szakképzés

2012.08.31

2013.08.28

Levelező

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

csecsemő- és
gyermeknevelőgondozó

csecsemő és
gyermeknevelő-,
gondozó

felsőfokú szakképzés

2012.08.27

2013.08.17

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

csecsemő- és
gyermeknevelőgondozó

csecsemő és
gyermeknevelőgondozó

felsőfokú szakképzés

2008.09.01

2013.02.08

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

csecsemő- és
gyermeknevelőgondozó

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

csecsemő és
kisgyermeknevelő
BA

csecsemő és
kisgyermeknevelő
BA

alapképzés (BA/BSc)

alapképzés (BA/BSc)

2010.09.02

2010.08.31

2014.02.04

2012.09.04

Levelező

Nappali

6

6

Ø

Ø
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Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
csecsemő- és
komplex típusú nyelvvizsga vagy
kisgyermeknevelő
ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

BCSGELBA09

mesterképzés
(MA/MSc)

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
csecsemő- és
komplex típusú nyelvvizsga vagy
kisgyermeknevelő
ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

BCSGENBA09

agrár-mérnöktanár

A mesterfokozat
megszerzéséhez államilag
elismert legalább középfokú C
típusú, illetve ezzel
egyenértékű nyelvvizsga
letétele szükséges.

Képzés
kódja

B_LAT_MSC

2016.09.07

Nyelvi követelmény
2002-2006

B_LAT_MSC

2009.03.02

Képzési
idő

BCSGELFS12 BCSGGLFS08

mesterképzés
(MA/MSc)

Hallgató jogviszony
keletkezés legkésőbb a Tagozat
képzésen

BCSGENFS12

agrár-mérnöktanár

Képzési szint

BCSGGNFS08

Képzés neve

Hallgatói jogviszony
keletkezés
legkorábban a
képzésen

Benedek Elek Pedagógiai Kar
Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2017. 09.01.-

FIR Képzés neve

csecsemő és
kisgyermeknevelő
FOSZK

felsőoktatási
szakképzés

2014.08.28

2016.09.01

Levelező

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

csecsemő- és
kisgyermeknevelő

csecsemő és
kisgyermeknevelő
FOSZK

felsőoktatási
szakképzés

2013.08.29

2016.09.07

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

csecsemő- és
kisgyermeknevelő

csecsemő és
kisgyermeknevelő

csecsemő és
kisgyermeknevelő

Emberi erőforrás
tanácsadó
mesterképzési szak

alapképzés (BA/BSc)

alapképzés (BA/BSc)

mesterképzés
(MA/MSc)

2012.08.31

2012.08.27

2016.09.07

2016.09.07

Levelező

Nappali

6

6

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Az alapfokozat
megszerzéséhez legalább
egy idegen nyelvből
államilag
elismert, középfokú (B2)
komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
Az alapfokozat
megszerzéséhez legalább
egy idegen nyelvből
államilag
elismert, középfokú (B2)
komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezzel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.

Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
csecsemő- és
komplex típusú nyelvvizsga vagy
kisgyermeknevelő
ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
csecsemő- és
komplex típusú nyelvvizsga vagy
kisgyermeknevelő
ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

A mesterfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
emberi erőforrás
komplex típusú nyelvvizsga vagy
tanácsadó
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.

2016.09.01

2016.09.07

Levelező

4

Ø

Ø

Ø

Ø

gyakorlati oktató Bp felsőfokú szakképzés

2011.09.12

2012.09.17

Levelező

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

gyakorlati oktató

gyakorlati oktató Bp felsőfokú szakképzés

2011.02.28

2012.02.17

Levelező

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

gyakorlati oktató

gyakorlati oktató

2010.09.02

2010.09.27

Levelező

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

gyakorlati oktató

játék és szabadidő
szervező tanár MA

felsőfokú szakképzés

mesterképzés
(MA/MSc)

2012.08.31

2016.01.28

Levelező

3

Ø

Ø
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Ø

A mesterfokozat
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú tanári szakképzettség
államilag elismert,
középfokú (B2) komplex
(B2) komplex típusú nyelvvizsga ismeretköre 3 félév
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi alatt
bizonyítvány vagy oklevél
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

Képzés
kódja
BCSGENFOS13 BFSZKLCSG14

Nyelvi követelmény
2006-2010

BCSGELBA12

Nyelvi követelmény
2002-2006

BCSGENBA12

Képzési
idő

BMALEET

Hallgató jogviszony
keletkezés legkésőbb a Tagozat
képzésen

BGYAKLFS BGYAKLFS BGYAKBFS
09
BP
11

Képzési szint

BJSZTLMA12

Képzés neve

Hallgatói jogviszony
keletkezés
legkorábban a
képzésen

Benedek Elek Pedagógiai Kar

játék és szabadidő
szervező tanár MA

játék és szabadidő
szervező tanár MA

játék és szabadidő
szervező tanár MA

mesterképzés
(MA/MSc)

mesterképzés
(MA/MSc)

mesterképzés
(MA/MSc)

2012.08.31

2012.08.31

2012.08.31

2012.03.02

2016.01.28

2016.01.28

2016.01.28

2013.02.15

Levelező

Levelező

Levelező

Levelező

Levelező

3

3

3

3

3

Nyelvi követelmény
2006-2010

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
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Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2017. 09.01.-

FIR Képzés neve

Képzés
kódja

Ø

A mesterfokozat
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú tanári szakképzettség
államilag elismert,
(B2) komplex típusú nyelvvizsga ismeretköre 2 félév
középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi alatt
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert,
államilag elismert, középfokú tanári szakképzettség
középfokú (B2) komplex
(B2) komplex típusú nyelvvizsga ismeretköre 5 félév
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi alatt
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú tanári szakképzettség
államilag elismert,
(B2) komplex típusú nyelvvizsga ismeretköre 2 félév
középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi alatt
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú
államilag elismert,
középfokú (B2) komplex
(B2) komplex típusú nyelvvizsga tanári
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert,
államilag elismert, középfokú
középfokú (B2) komplex
(B2) komplex típusú nyelvvizsga tanári
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

BJSZTLMAKF

2013.02.15

Nyelvi követelmény
2002-2006

BJSZTLMA12

mesterképzés
(MA/MSc)

2012.03.02

Képzési
idő

BJSZTLMA12

játék és szabadidő
szervező tanár MA

mesterképzés
(MA/MSc)

Hallgató jogviszony
keletkezés legkésőbb a Tagozat
képzésen

BJSZTLMA12

játék és szabadidő
szervező tanár MA

Képzési szint

BJSZTLMAKF

Képzés neve

Hallgatói jogviszony
keletkezés
legkorábban a
képzésen

Benedek Elek Pedagógiai Kar

játék és szabadidőszervező tanár MA

kommunikáció és
média [moderátor]

kommunikáció és
média [moderátor]

mesterképzés
(MA/MSc)

mesterképzés
(MA/MSc)

felsőoktatási
szakképzés

felsőoktatási
szakképzés

2011.09.16

2011.09.16

2013.08.29

2013.08.29

2011.09.16

2011.09.16

2011.09.16

2016.09.07

2016.09.07

Levelező

Levelező

Levelező

Nappali

Nappali

3

3

3

3

4

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

Ø

Ø

Ø
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Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2017. 09.01.-

FIR Képzés neve

A mesterfokozat
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú tanári szakképzettség
államilag elismert,
(B2) komplex típusú nyelvvizsga ismeretköre 3 félév
középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi alatt
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

Képzés
kódja

BJSZTLMAKF

Levelező

Nyelvi követelmény
2006-2010

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú tanári szakképzettség
(B2) komplex típusú nyelvvizsga ismeretköre 2 félév
vagy azzal egyenértékű érettségi alatt
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú tanári szakképzettség
(B2) komplex típusú nyelvvizsga ismeretköre 3 félév
vagy azzal egyenértékű érettségi alatt
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga tanári
vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

A szakképzettség
megszerzéséhez legalább
alapfokú (B1) komplex
típusú államilag elismert
szaknyelvi vizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges.

A szakképzettség
megszerzéséhez legalább
alapfokú (B1) komplex típusú
államilag elismert szaknyelvi
vizsga vagy azzal egyenértékű
érettségi bizonyítvány, illetve
oklevél szükséges.

moderátor

Ø

A szakképzettség
megszerzéséhez legalább
alapfokú (B1) komplex
típusú államilag elismert
szaknyelvi vizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges.

A szakképzettség
megszerzéséhez legalább
alapfokú (B1) komplex típusú
államilag elismert szaknyelvi
vizsga vagy azzal egyenértékű
érettségi bizonyítvány, illetve
oklevél szükséges.

kommunikáció és
média

BJSZTLMA11

2011.09.16

2013.02.15

Nyelvi követelmény
2002-2006

BJSZTLMA11

játék és szabadidőszervező tanár MA

mesterképzés
(MA/MSc)

2012.03.02

Képzési
idő

BJSZTLMA11

játék és szabadidőszervező tanár MA

mesterképzés
(MA/MSc)

Hallgató jogviszony
keletkezés legkésőbb a Tagozat
képzésen

BMMODNFS13

játék és szabadidő
szervező tanár MA

Képzési szint

BMMODNFS13

Képzés neve

Hallgatói jogviszony
keletkezés
legkorábban a
képzésen

Benedek Elek Pedagógiai Kar

közgazdásztanár
mesterképzés
kereskedelem és
(MA/MSc)
marketing szakirány

közgazdásztanár
mesterképzés
kereskedelem és
(MA/MSc)
marketing szakirány

mérnöktanár MSc

mesterképzés
(MA/MSc)

2010.09.13

2010.09.13

2011.08.30

2009.09.14

2013.02.15

2013.02.15

2016.09.01

2016.09.07

Levelező

Levelező

Levelező

Levelező

Levelező

4

4

4

4

4

Nyelvi követelmény
2006-2010

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
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Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2017. 09.01.-

FIR Képzés neve

Képzés
kódja

Ø

A mesterfokozat
A mesterfokozat megszerzéséhez
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú
államilag elismert, középfokú (B2)
államilag elismert,
komplex típusú nyelvvizsga vagy
középfokú (B2) komplex
(B2) komplex típusú nyelvvizsga tanári
azzal egyenértékű érettségi
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú tanári szakképzettség
államilag elismert, középfokú (B2)
államilag elismert,
(B2) komplex típusú nyelvvizsga ismeretköre 4 félév
komplex típusú nyelvvizsga vagy
középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi alatt
azzal egyenértékű érettségi
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat
A mesterfokozat megszerzéséhez
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú
államilag elismert, középfokú (B2)
államilag elismert,
(B2) komplex típusú nyelvvizsga tanári
komplex típusú nyelvvizsga vagy
középfokú (B2) komplex
azzal egyenértékű érettségi
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú tanári szakképzettség
(B2) komplex típusú nyelvvizsga ismeretköre 4 félév
vagy azzal egyenértékű érettségi alatt
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga tanári
vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

BKEMALMA11

2016.09.01

Nyelvi követelmény
2002-2006

BKEMALMA10

közgazdásztanár
mesterképzés
kereskedelem és
(MA/MSc)
marketing szakirány

2011.08.30

Képzési
idő

BKEMALMA10

közgazdásztanár
mesterképzés
kereskedelem és
(MA/MSc)
marketing szakirány

Hallgató jogviszony
keletkezés legkésőbb a Tagozat
képzésen

BKEMALMA11

Képzési szint

B_LMT_MSC

Képzés neve

Hallgatói jogviszony
keletkezés
legkorábban a
képzésen

Benedek Elek Pedagógiai Kar

Mérnöktanári szak
főiskolai (L)levelező - főiskolai képzés
kredit

Mérnöktanári szak
főiskolai (N) nappali - főiskolai képzés
kredit

moderátor

felsőfokú szakképzés

műszaki szakoktató
alapképzés (BA/BSc)
BSc

Okleveles Mérnöktanár nappali normál

egyetemi képzés

2002.09.02

2003.09.01

2012.08.27

2009.08.31

2000.09.01

2007.09.03

2007.09.03

2007.02.05

2012.08.27

2009.09.28

2004.09.01

Nappali

Levelező

Nappali

Nappali

Levelező

Nappali

Nyelvi követelmény
2017. 09.01.-

FIR Képzés neve

A mesterfokozat
A mesterfokozat megszerzéséhez
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú tanári szakképzettség
államilag elismert, középfokú (B2)
államilag elismert,
(B2) komplex típusú nyelvvizsga ismeretköre 4 félév
komplex típusú nyelvvizsga vagy
középfokú (B2) komplex
azzal egyenértékű érettségi
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi alatt
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

4

Ø

Ø

4

Egyetemi szintű képzésben egy
élőidegen nyelvből középfokú C
típusú államilag elismert, vagy
azzal egyenértékű nyelvvizsga
letétele.

Egyetemi szintű képzésben egy
élő idegen nyelvből középfokú
C típusú államilag elismert,
vagy azzal egyenértékű
nyelvvizsga letétele.

Ø

Ø

Ø

mérnöktanári (agrár)

9

Egyetemi szintű képzésben egy
élőidegen nyelvből középfokú C
típusú államilag elismert, vagy
azzal egyenértékű nyelvvizsga
letétele.

Egyetemi szintűképzésben egy
élőidegen nyelvből középfokú
C típusú államilag elismert,
vagy azzal egyenértékű
nyelvvizsga letétele.

Ø

Ø

Ø

mérnöktanári (agrár)

4

Főiskolai szintű képzésben egy
Főiskolai szintű képzésben egy élő
élő idegen nyelvből alapfokú C
idegen nyelvből alapfokú C típusú
típusú államilag elismert, vagy
államilag elismert, vagy azzal
azzal egyenértékű nyelvvizsga
egyenértékű nyelvvizsga letétele.
letétele.

Ø

Ø

Ø

mérnöktanári (agrár)

6

Főiskolai szintű képzésben egy
Főiskolai szintű képzésben egy élő
élő idegen nyelvből alapfokú C
idegen nyelvből alapfokú C típusú
típusú államilag elismert, vagy
államilag elismert, vagy azzal
azzal egyenértékű nyelvvizsga
egyenértékű nyelvvizsga letétele.
letétele.

Ø

Ø

Ø

mérnöktanári (agrár)

Ø

A szakképzettség
megszerzéséhez legalább
alapfokú (B1) komplex típusú
államilag elismert szaknyelvi
vizsga vagy azzal egyenértékű
érettségi bizonyítvány, illetve
oklevél szükséges.

4

Ø

Ø

A szakképzettség megszerzéséhez
legalább alapfokú (B1) komplex
típusú államilag elismert szaknyelvi
vizsga vagy azzal egyenértékű
érettségi bizonyítvány, illetve
oklevél szükséges.

Ø

Ø

7

Ø

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

10

Egyetemi szintű képzésben egy
élőidegen nyelvből középfokú C
típusú államilag elismert, vagy
azzal egyenértékű nyelvvizsga
letétele.

Ø

Ø
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média moderátor

Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy műszaki szakoktató
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.

Ø

mérnöktanári (agrár)

Képzés
kódja

B_LMT_MSC

Nyelvi követelmény
2014-2016

FK_OMTL

Levelező

Nyelvi követelmény
2010-2013

FK_OMTN

2000.09.01

2008.02.01

Levelező

Nyelvi követelmény
2006-2010

FK_FMTL

Mérnöktanári szak
egyetemi (N) nappali egyetemi képzés
- kredit

2002.09.01

2016.09.07

Nyelvi követelmény
2002-2006

FK_FMTN

Mérnöktanári szak
egyetemi (L)levelező egyetemi képzés
- kredit

2009.09.14

Képzési
idő

BMMODNFS12

mesterképzés
(MA/MSc)

Hallgató jogviszony
keletkezés legkésőbb a Tagozat
képzésen

B_LMS_BSC

mérnöktanár MSc

Képzési szint

FN_OMTN

Képzés neve

Hallgatói jogviszony
keletkezés
legkorábban a
képzésen

Benedek Elek Pedagógiai Kar

óvodapedagógus BA alapképzés (BA/BSc)

óvodapedagógus BA alapképzés (BA/BSc)

óvodapedagógus

alapképzés (BA/BSc)

óvodapedagógus BA alapképzés (BA/BSc)

2006.07.01

2009.09.01

2012.08.03

2004.09.07

2016.09.16

2010.09.02

2014.10.01

2016.09.15

2010.02.01

Levelező

Levelező

Levelező

Nappali

Nappali

Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2017. 09.01.-

6

A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy idegen nyelvből alapfokú C
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú államilag elismert, illetve
azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Ø

Ø

Ø

Ø

6

6

6

FIR Képzés neve

óvodapedagógus

Az alapfokozat
megszerzéséhez legalább Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
államilag elismert,
elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy
középfokú (B2) komplex komplex típusú nyelvvizsga vagy óvodapedagógus
típusú nyelvvizsga vagy azzal
azzal egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
megszerzése szükséges

Képzés
kódja

BOPEDLFOISK

Levelező

Nyelvi követelmény
2006-2010

BOPEDLBA12

2012.08.31

2005.09.15

Nyelvi követelmény
2002-2006

Ø

Ø

Ø

Egy idegen nyelvből középfokú
C típusú államilag elismert
nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél,
mely feltétele az oklevél
kiadásának

Ø

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Az alapfokozat
Az alapfokozat megszerzéséhez
megszerzéséhez legalább Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből államilag
államilag elismert, középfokú (B2)
államilag elismert,
elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy
középfokú (B2) komplex komplex típusú nyelvvizsga vagy óvodapedagógus
azzal egyenértékű érettségi
típusú nyelvvizsga vagy azzal
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
megszerzése szükséges
Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy óvodapedagógus
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

Ø

6

Ø

Ø

6

A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy idegen nyelvből alapfokú C
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú államilag elismert, illetve
azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Egy idegen nyelvből középfokú
C típusú államilag elismert
nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél,
mely feltétele az oklevél
kiadásának
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Ø

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy óvodapedagógus
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy óvodapedagógus
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

Ø

BOPEDLBA06

alapképzés (BA/BSc)

2005.09.15

Képzési
idő

BOPEDLBA09

óvodapedagógus

főiskolai képzés

Hallgató jogviszony
keletkezés legkésőbb a Tagozat
képzésen

BOPEDNBA12

óvodapedagógus

Képzési szint

BOPEDNBA06

Képzés neve

Hallgatói jogviszony
keletkezés
legkorábban a
képzésen

Benedek Elek Pedagógiai Kar

óvodapedagógus
német nemzetiségi
szakirány

óvodapedagógus
német nemzetiségi
szakirány

óvodapedagógus
német nemzetiségi
szakirány BA

óvodapedagógus
német nemzetiségi
szakirány BA

alapképzés (BA/BSc)

alapképzés (BA/BSc)

alapképzés (BA/BSc)

alapképzés (BA/BSc)

óvodapedagógus
alapképzés (BA/BSc)
német nyelvű képzés

2016.08.23

2012.08.27

2012.08.27

2009.09.01

2009.09.01

2015.09.02

2016.09.09

2016.09.01

2016.09.01

2013.01.16

2013.01.16

2016.02.01

Levelező

Levelező

Nappali

Nappali

Nappali

Nappali

Levelező

6

6

6

6

6

6

6

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
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Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Nyelvi követelmény
2017. 09.01.-

FIR Képzés neve

Képzés
kódja

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy óvodapedagógus
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

Ø

A nemzetiségi óvodapedagógus
szakirányon végzettek esetén a
nemzetiségi
sikeres záróvizsga a felsőfokú
óvodapedagógus
(C1), komplex nyelvvizsga(német)
követelmények teljesítését
igazolja.

Ø

A nemzetiségi óvodapedagógus
szakirányon végzettek esetén a
sikeres záróvizsga a felsőfokú
óvodapedagógus
(C1), komplex nyelvvizsgakövetelmények teljesítését
igazolja.

Ø

A nemzetiségi óvodapedagógus
szakirányon végzettek esetén a
nemzetiségi
sikeres záróvizsga a felsőfokú
óvodapedagógus
(C1), komplex nyelvvizsga(német)
követelmények teljesítését
igazolja.

Ø

A nemzetiségi óvodapedagógus
szakirányon végzettek esetén a
sikeres záróvizsga a felsőfokú
óvodapedagógus
(C1), komplex nyelvvizsgakövetelmények teljesítését
igazolja.

Ø

A nemzetiségi óvodapedagógus
szakirányon végzettek esetén a
sikeres záróvizsga a felsőfokú
óvodapedagógus
(C1), komplex nyelvvizsgakövetelmények teljesítését
igazolja.

Ø

A nemzetiségi óvodapedagógus
szakirányon végzettek esetén a
nemzetiségi
sikeres záróvizsga a felsőfokú
óvodapedagógus
(C1), komplex nyelvvizsga(német)
követelmények teljesítését
igazolja.

Ø

A nemzetiségi óvodapedagógus
szakirányon végzettek esetén a
sikeres záróvizsga a felsőfokú
óvodapedagógus
(C1), komplex nyelvvizsgakövetelmények teljesítését
igazolja.

BOPEDNBA09

Ø

Egy idegen nyelvből középfokú
Az alapfokozat megszerzéséhez
C típusú államilag elismert
legalább egy idegen nyelvből
nyelvvizsga vagy azzal
államilag elismert, középfokú (B2)
egyenértékű érettségi
komplex típusú nyelvvizsga vagy
bizonyítvány, illetve oklevél,
azzal egyenértékű érettségi
mely feltétele az oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
kiadásának
megszerzése szükséges

Nyelvi követelmény
2014-2016

BBALOPNNEMZET

2016.09.09

6

Nyelvi követelmény
2010-2013

BBALOPNNEMZET

alapképzés (BA/BSc)

2016.08.23

Nappali

Nyelvi követelmény
2006-2010

BOPEDMBA12

óvodapedagógus
német nemzetiségi

alapképzés (BA/BSc)

2013.09.07

Nyelvi követelmény
2002-2006

BOPEDMBA12

óvodapedagógus
német nemzetiségi

2009.08.25

Képzési
idő

BOPEDMBA09

óvodapedagógus BA alapképzés (BA/BSc)

Hallgató jogviszony
keletkezés legkésőbb a Tagozat
képzésen

BOPEDMBA09

Képzési szint

BBALOPNEMET

Képzés neve

Hallgatói jogviszony
keletkezés
legkorábban a
képzésen

Benedek Elek Pedagógiai Kar

pedagógia - játék és
mesterképzés
szabadidő-szervező
(MA/MSc)
tanár MA

pedagógia - játék és
mesterképzés
szabadidő-szervező
(MA/MSc)
tanár MA

pedagógia - játék és
mesterképzés
szabadidő-szervező
(MA/MSc)
tanár MA

pedagógia - játék és
mesterképzés
szabadidő-szervező
(MA/MSc)
tanár MA

2012.08.31

2011.09.16

2011.09.01

2011.09.01

2011.09.16

2016.01.27

2011.09.16

2011.09.01

2011.09.01

Levelező

Levelező

Levelező

Nappali

Nappali

5

5

5

5

5

5

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
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Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2017. 09.01.-

FIR Képzés neve

Ø

A mesterfokozat
A mesterfokozat megszerzéséhez
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú
államilag elismert, középfokú (B2)
államilag elismert,
komplex típusú nyelvvizsga vagy
középfokú (B2) komplex
(B2) komplex típusú nyelvvizsga tanári
azzal egyenértékű érettségi
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat
A mesterfokozat megszerzéséhez
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
államilag elismert,
államilag elismert, középfokú tanári szakképzettség
(B2) komplex típusú nyelvvizsga ismeretköre 5 félév
komplex típusú nyelvvizsga vagy
középfokú (B2) komplex
azzal egyenértékű érettségi
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi alatt
bizonyítvány vagy oklevél
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga tanári
vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Képzés
kódja

BPJSZLMA12

Levelező

Nyelvi követelmény
2006-2010

BPJSZLMA11

2011.09.16

2016.01.27

Nyelvi követelmény
2002-2006

BPJSZLMA12

pedagógia - játék és
mesterképzés
szabadidő-szervező
(MA/MSc)
tanár MA

2012.08.31

Képzési
idő

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú tanári szakképzettség
(B2) komplex típusú nyelvvizsga ismeretköre 5 félév
vagy azzal egyenértékű érettségi alatt
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú tanári szakképzettség
(B2) komplex típusú nyelvvizsga ismeretköre 5 félév
vagy azzal egyenértékű érettségi alatt
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga tanári
vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

BPJSZLMA11

pedagógia - játék és
mesterképzés
szabadidő-szervező
(MA/MSc)
tanár MA

Hallgató jogviszony
keletkezés legkésőbb a Tagozat
képzésen

BPJSZNMA11

Képzési szint

BPJSZNMA11

Képzés neve

Hallgatói jogviszony
keletkezés
legkorábban a
képzésen

Benedek Elek Pedagógiai Kar

mesterképzés
(MA/MSc)

2012.03.02

2016.09.07

2016.09.07

Levelező

Levelező

3

3

3

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

A mesterfokozat
A mesterfokozat megszerzéséhez
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
államilag elismert,
államilag elismert, középfokú tanári szakképzettség
komplex típusú nyelvvizsga vagy
középfokú (B2) komplex
(B2) komplex típusú nyelvvizsga ismeretköre 3 félév
azzal egyenértékű érettségi
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi alatt
bizonyítvány vagy oklevél
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges
A mesterfokozat
A mesterfokozat megszerzéséhez
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
államilag elismert,
államilag elismert, középfokú tanári szakképzettség
(B2) komplex típusú nyelvvizsga ismeretköre 5 félév
komplex típusú nyelvvizsga vagy
középfokú (B2) komplex
azzal egyenértékű érettségi
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi alatt
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

2016.09.07

Levelező

3

Ø

Ø

Szociális és ifjúsági
munka (szociális
munka)

felsőoktatási
szakképzés

2014.09.01

2014.09.08

Levelező

4

Ø

Ø

Levelező

7

Ø

Ø
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FIR Képzés neve

A mesterfokozat
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
államilag elismert,
államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga tanári
komplex típusú nyelvvizsga vagy
középfokú (B2) komplex
azzal egyenértékű érettségi
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

2012.03.02

2016.09.07

Nyelvi követelmény
2017. 09.01.-

Ø

mesterképzés
(MA/MSc)

2011.07.17

Nyelvi követelmény
2014-2016

A mesterfokozat
megszerzéséhez legalább A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
államilag elismert,
államilag elismert, középfokú tanári szakképzettség
komplex típusú nyelvvizsga vagy
középfokú (B2) komplex
(B2) komplex típusú nyelvvizsga ismeretköre 2 félév
azzal egyenértékű érettségi
típusú nyelvvizsga vagy azzal vagy azzal egyenértékű érettségi alatt
bizonyítvány vagy oklevél
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

pedagógiatanár MA

szociálpedagógia BA alapképzés (BA/BSc)

Nyelvi követelmény
2010-2013

Ø

Ø

Az alapfokozat
Az alapfokozat megszerzéséhez
megszerzéséhez legalább
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
államilag elismert,
komplex típusú nyelvvizsga vagy
középfokú (B2) komplex
ezzel egyenértékű érettségi
típusú nyelvvizsga vagy ezzel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges
megszerzése szükséges

Ø

szociális és ifjúsági
munka

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy élő idegen nyelvből
államilag elismert középfokú
(B2), komplex típusú nyelvvizsga szociálpedagógia
vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

Képzés
kódja

BPEDTLMA11

Levelező

Nyelvi követelmény
2006-2010

BPEDTLMA11

2012.03.02

2016.09.07

Nyelvi követelmény
2002-2006

BPEDTLMA11

pedagógiatanár MA

mesterképzés
(MA/MSc)

2012.03.02

Képzési
idő

BPEDTLMA11

pedagógiatanár MA

mesterképzés
(MA/MSc)

Hallgató jogviszony
keletkezés legkésőbb a Tagozat
képzésen

BFSZKLSZIM13

pedagógiatanár MA

Képzési szint

BSPEDLBM11

Képzés neve

Hallgatói jogviszony
keletkezés
legkorábban a
képzésen

Benedek Elek Pedagógiai Kar

szociálpedagógus BA alapképzés (BA/BSc)

szociálpedagógus
BA

szociálpedagógus
PÁPA BA

szociálpedagógus

alapképzés (BA/BSc)

alapképzés (BA/BSc)

alapképzés (BA/BSc)

2013.08.29

2003.09.08

2009.03.04

2009.08.04

2012.08.27

2013.08.30

2011.08.03

2012.08.24

2012.02.28

2013.09.03

Nappali

Levelező

Levelező

Levelező

Nappali

7

7

Nyelvi követelmény
2010-2013

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

Ø

7

Az alapfokozat megszerzéséhez Az alapfokozat megszerzéséhez
A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy élő idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
egy idegen nyelvből alapfokú C államilag elismert középfokú C államilag elismert, középfokú (B2)
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú nyelvvizsga vagy azzal
komplex típusú nyelvvizsga vagy
típusú államilag elismert, illetve
egyenértékű érettségi
ezzel egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű nyelvvizsga.
bizonyítvány, illetve oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
megszerzése szükséges

7

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez Az alapfokozat megszerzéséhez
egy élő idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert középfokú C államilag elismert, középfokú (B2)
típusú nyelvvizsga vagy azzal
komplex típusú nyelvvizsga vagy
egyenértékű érettségi
ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
megszerzése szükséges

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez Az alapfokozat megszerzéséhez
egy élő idegen nyelvből
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert középfokú C államilag elismert, középfokú (B2)
típusú nyelvvizsga vagy azzal
komplex típusú nyelvvizsga vagy
egyenértékű érettségi
ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
megszerzése szükséges

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

7

7

Ø
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Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2017. 09.01.-

FIR Képzés neve

Képzés
kódja

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy élő idegen nyelvből
államilag elismert középfokú
(B2), komplex típusú nyelvvizsga szociálpedagógia
vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy élő idegen nyelvből
államilag elismert középfokú
(B2), komplex típusú nyelvvizsga szociálpedagógia
vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy élő idegen nyelvből
államilag elismert középfokú
(B2), komplex típusú nyelvvizsga szociálpedagógia
vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy élő idegen nyelvből
államilag elismert középfokú
(B2), komplex típusú nyelvvizsga szociálpedagógia
vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy élő idegen nyelvből
államilag elismert középfokú
(B2), komplex típusú nyelvvizsga szociálpedagógia
vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy élő idegen nyelvből
államilag elismert középfokú
(B2), komplex típusú nyelvvizsga szociálpedagógia
vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

BSPEDNBM11

Nappali

Nyelvi követelmény
2006-2010

BSPEDNBA13

alapképzés (BA/BSc)

2012.09.12

Nyelvi követelmény
2002-2006

BSPEDLBA06

szociálpedagógia

2011.08.31

Képzési
idő

BSPEDLBA09

szociálpedagógia BA alapképzés (BA/BSc)

Hallgató jogviszony
keletkezés legkésőbb a Tagozat
képzésen

BSPEDPBA09

Képzési szint

BSPEDNBA12

Képzés neve

Hallgatói jogviszony
keletkezés
legkorábban a
képzésen

Benedek Elek Pedagógiai Kar

társadalmi
tanulmányok szak
(BA)

társadalmi
tanulmányok szak
(BA)

mérnöktanári szak
MSC

alapképzés (BA/BSc)

alapképzés (BA/BSc)

mesterképzés
(MA/MSc)

óvodapedagógus BA alapképzés (BA/BSc)

2009.09.01

2010.09.02

2011.09.01

2003.08.25

2006.09.21

2010.09.22

2011.09.01

2011.09.01

2009.02.02

2008.09.20

Nappali

Levelező

Nappali

Levelező

Levelező

7

7

6

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
egy élő idegen nyelvből
államilag elismert középfokú C
típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges.

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
egy élő idegen nyelvből
államilag elismert középfokú C
típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges.

Ø

Ø

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

Ø

4

Egyetemi szintű képzésben egy
élőidegen nyelvből középfokú C
típusú államilag elismert, vagy
azzal egyenértékű nyelvvizsga
letétele.

A mesterfokozat
megszerzéséhez államilag
elismert legalább középfokú C
típusú, illetve ezzel
egyenértékű nyelvvizsga
letétele szükséges.

Ø

Egy idegen nyelvből középfokú
C típusú államilag elismert
nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél,
mely feltétele az oklevél
kiadásának
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Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

6

4

Nyelvi követelmény
2010-2013

Ø

Ø

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2017. 09.01.-

FIR Képzés neve

Képzés
kódja

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy élő idegen nyelvből
államilag elismert középfokú
(B2), komplex típusú nyelvvizsga szociálpedagógia
vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy élő idegen nyelvből
államilag elismert középfokú
(B2), komplex típusú nyelvvizsga szociálpedagógia
vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú
társadalmi
(B2) komplex típusú nyelvvizsga
tanulmányok
vagy ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú
társadalmi
(B2) komplex típusú nyelvvizsga
tanulmányok
vagy ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga tanári
vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy élő idegen nyelvből
államilag elismert középfokú
(B2), komplex típusú nyelvvizsga óvodapedagógus
vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.

BSPEDNBA06

Nappali

Nyelvi követelmény
2006-2010

BSPEDNBA09

alapképzés (BA/BSc)

2009.01.27

Nyelvi követelmény
2002-2006

BTATALBA09

szociálpedagógus
BA

2006.09.01

Képzési
idő

BTATANBA09

szociálpedagógus BA alapképzés (BA/BSc)

Hallgató jogviszony
keletkezés legkésőbb a Tagozat
képzésen

B_FK_LMT_MSC

Képzési szint

BOPEDDBA06

Képzés neve

Hallgatói jogviszony
keletkezés
legkorábban a
képzésen

szociálpedagógus

szociálpedagógus

szociálpedagógus

szociálpedagógus

főiskolai képzés

főiskolai képzés

főiskolai képzés

főiskolai képzés

1990.09.04

1990.09.16

1999.09.16

2002.09.19

2000.09.28

2004.09.08

2003.09.25

2003.08.25

2003.09.11

2006.01.23

Esti

Esti

Levelező

Levelező

Levelező

Levelező

Nyelvi követelmény
2006-2010

Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2017. 09.01.-

8

A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy idegen nyelvből alapfokú C
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú államilag elismert, illetve
azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Ø

Ø

Ø

Ø

szociálpedagógus

8

A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy idegen nyelvből alapfokú C
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú államilag elismert, illetve
azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Ø

Ø

Ø

Ø

szociálpedagógus

8

A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy idegen nyelvből alapfokú C
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú államilag elismert, illetve
azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Ø

Ø

Ø

Ø

szociálpedagógus

8

A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy idegen nyelvből alapfokú C
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú államilag elismert, illetve
azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Ø

Ø

Ø

Ø

szociálpedagógus

8

A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy idegen nyelvből alapfokú C
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú államilag elismert, illetve
azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Ø

Ø

Ø

Ø

szociálpedagógus

8

A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy idegen nyelvből alapfokú C
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú államilag elismert, illetve
azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Ø

Ø

Ø

Ø

szociálpedagógus
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FIR Képzés neve

Képzés
kódja

BSZOCPEDE8

2004.03.01

Nyelvi követelmény
2002-2006

BSZOCPEDE8K

főiskolai képzés

1990.09.04

Képzési
idő

BSZOCPEDL8

szociálpedagógus

főiskolai képzés

Hallgató jogviszony
keletkezés legkésőbb a Tagozat
képzésen

BSZOCPEDD8

szociálpedagógus

Képzési szint

BSZOCPEDD8K

Képzés neve

BSZOCPEDL8K

Benedek Elek Pedagógiai Kar
Hallgatói jogviszony
keletkezés
legkorábban a
képzésen

Benedek Elek Pedagógiai Kar

alapképzés (BA/BSc)

2006.10.02

2005.09.05

2013.03.13

Nappali

Levelező

Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2017. 09.01.-

8

A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy idegen nyelvből alapfokú C
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú államilag elismert, illetve
azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Ø

Ø

Ø

Ø

szociálpedagógus

8

A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy idegen nyelvből alapfokú C
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú államilag elismert, illetve
azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Ø

Ø

Ø

Ø

szociálpedagógus

7

FIR Képzés neve

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga műszaki szakoktató
vagy ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú
csecsemő- és
(B2) komplex típusú nyelvvizsga
kisgyermeknevelő
vagy ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert legalább
államilag elismert, középfokú (B2)
középfokú C típusú nyelvvizsga
komplex típusú nyelvvizsga vagy
vagy azzal egyenértékű
ezzel egyenértékű érettségi
érettségi bizonyítvány, illetve
bizonyítvány vagy oklevél
oklevél szükséges.
megszerzése szükséges

csecsemő és
kisgyermeknevelő

alapképzés (BA/BSc)

2010.02.18

2010.02.18

Levelező

6

Ø

Egy idegen nyelvből középfokú
C típusú államilag elismert
nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél,
mely feltétele az oklevél
kiadásának

csecsemő és
kisgyermeknevelőgondozó (FSz)

felsőfokú szakképzés

2004.10.14

2008.07.26

Levelező

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

csecsemő- és
gyermeknevelőgondozó

gyakorlati oktató

felsőfokú szakképzés

2010.01.27

2010.01.27

Levelező

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

gyakorlati oktató

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
államilag elismert legalább
középfokú C típusú nyelvvizsga
vagy azzal egyenértékű
érettségi bizonyítvány, illetve
oklevél szükséges.

műszaki szakoktató
alapképzés (BA/BSc)
BSc levelező

2008.09.15

2008.09.15

Levelező

8
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Ø

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga műszaki szakoktató
vagy ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Képzés
kódja

BSZOCPEDN8

Nappali

Nyelvi követelmény
2006-2010

BSZOCPEDN8K

2001.09.07

2005.09.05

Nyelvi követelmény
2002-2006

FB_MSZO

BSc - Műszaki
szakoktató

főiskolai képzés

1999.09.06

Képzési
idő

BCSGELBAKF

szociálpedagógus

főiskolai képzés

Hallgató jogviszony
keletkezés legkésőbb a Tagozat
képzésen

BGYAKLF
BCSKGL4K
SKF

szociálpedagógus

Képzési szint

B_FK_LMS_BSC

Képzés neve

Hallgatói jogviszony
keletkezés
legkorábban a
képzésen

Benedek Elek Pedagógiai Kar

óvodapedagógus
nemzetiségi
szakirány BA

óvodapedagógus
nemzetiségi
szakirány BA

szociálpedagógus

alapképzés (BA/BSc)

alapképzés (BA/BSc)

főiskolai képzés

2001.09.07

2005.09.06

2005.09.06

2002.09.04

2006.09.04

2009.07.09

2009.07.09

2007.09.03

Nappali

Nappali

Nappali

Nappali

Esti

Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2017. 09.01.-

Ø

Egy idegen nyelvből középfokú
C típusú államilag elismert
nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél,
mely feltétele az oklevél
kiadásának. A nemzetiségi
szakirányon az idegen nyelv kritériumfeltétel jellegén túl kreditértékű szakismeret is.

Ø

Ø

Ø

nemzetiségi (német)
óvodapedagógus

6

Az alapfokozat megszerzéséhez
A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy élő idegen nyelvből
egy idegen nyelvből alapfokú C államilag elismert középfokú C
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú nyelvvizsga vagy azzal
típusú államilag elismert, illetve
egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű nyelvvizsga.
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges.

Ø

Ø

Ø

óvodapedagógus

6

Ø

Egy idegen nyelvből középfokú
C típusú államilag elismert
nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél,
mely feltétele az oklevél
kiadásának. A nemzetiségi
szakirányon az idegen nyelv kritériumfeltétel jellegén túl kreditértékű szakismeret is.

Ø

Egy idegen nyelvből középfokú
C típusú államilag elismert
nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél,
mely feltétele az oklevél
kiadásának. A nemzetiségi
szakirányon az idegen nyelv kritériumfeltétel jellegén túl kreditértékű szakismeret is.

Az alapfokozat megszerzéséhez
A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy élő idegen nyelvből
egy idegen nyelvből alapfokú C államilag elismert középfokú C
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú nyelvvizsga vagy azzal
típusú államilag elismert, illetve
egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű nyelvvizsga.
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges.

6

6

8
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FIR Képzés neve

Ø

A nemzetiségi óvodapedagógus
szakirányon végzettek esetén a
nemzetiségi
sikeres záróvizsga a felsőfokú
óvodapedagógus
(C1), komplex nyelvvizsga(német)
követelmények teljesítését
igazolja.

Ø

Ø

A nemzetiségi óvodapedagógus
szakirányon végzettek esetén a
sikeres záróvizsga a felsőfokú
óvodapedagógus
(C1), komplex nyelvvizsgakövetelmények teljesítését
igazolja.

Ø

Ø

Ø

Ø

szociálpedagógus

Képzés
kódja

BOVPEDNNN6K

2007.09.03

Nyelvi követelmény
2006-2010

BOVPEDN6K

főiskolai képzés

2001.09.07

Nyelvi követelmény
2002-2006

Képzési
idő

BOPEDMBA06

óvodapedagógus

főiskolai képzés

Hallgató jogviszony
keletkezés legkésőbb a Tagozat
képzésen

BOPEDMBA06

német nemzetiségi
óvodapedagógus

Képzési szint

BSZOCPEDE803

Képzés neve

Hallgatói jogviszony
keletkezés
legkorábban a
képzésen

szociálpedagógus
PÁPA BA

alapképzés (BA/BSc)

szociálpedagógus
főiskolai képzés
Pápa keresztféléves

szociálpedagógus
Pápa

szociálpedagógus

főiskolai képzés

főiskolai képzés

2001.09.21

2005.09.17

2005.09.15

2002.09.02

2002.09.06

2011.10.12

2011.09.21

2008.07.18

2008.08.31

2007.02.01

Levelező

Levelező

Levelező

Levelező

Levelező

Nappali

Nyelvi követelmény
2006-2010

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2017. 09.01.-

8

Az alapfokozat megszerzéséhez
A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy élő idegen nyelvből
egy idegen nyelvből alapfokú C államilag elismert középfokú C
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú nyelvvizsga vagy azzal
típusú államilag elismert, illetve
egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű nyelvvizsga.
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges.

Ø

Ø

Ø

szociálpedagógus

8

Az alapfokozat megszerzéséhez
A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy élő idegen nyelvből
egy idegen nyelvből alapfokú C államilag elismert középfokú C
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú nyelvvizsga vagy azzal
típusú államilag elismert, illetve
egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű nyelvvizsga.
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges.

Ø

Ø

Ø

szociálpedagógus

7

Az alapfokozat megszerzéséhez
A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy élő idegen nyelvből
egy idegen nyelvből alapfokú C államilag elismert középfokú C
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú nyelvvizsga vagy azzal
típusú államilag elismert, illetve
egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű nyelvvizsga.
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges.

Ø

Ø

8

Az alapfokozat megszerzéséhez
A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy élő idegen nyelvből
egy idegen nyelvből alapfokú C államilag elismert középfokú C
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú nyelvvizsga vagy azzal
típusú államilag elismert, illetve
egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű nyelvvizsga.
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges.

Ø

Ø

Ø

szociálpedagógus

8

Az alapfokozat megszerzéséhez
A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy élő idegen nyelvből
egy idegen nyelvből alapfokú C államilag elismert középfokú C
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú nyelvvizsga vagy azzal
típusú államilag elismert, illetve
egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű nyelvvizsga.
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges.

Ø

Ø

Ø

szociálpedagógia

8

Az alapfokozat megszerzéséhez
A záróvizsgára bocsátás feltétele
egy élő idegen nyelvből
egy idegen nyelvből alapfokú C államilag elismert középfokú C
típusú vagy középfokú A vagy B
típusú nyelvvizsga vagy azzal
típusú államilag elismert, illetve
egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű nyelvvizsga.
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges.

Ø

Ø

Ø

szociálpedagógus
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FIR Képzés neve

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú
(B2) komplex típusú nyelvvizsga szociálpedagógia
vagy ezzel egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges

Képzés
kódja

BSZOCPEDLD803

2006.09.01

Nyelvi követelmény
2002-2006

BSZOCPEDL803

főiskolai képzés

2002.09.19

Nyelvi követelmény
2010-2013

Képzési
idő

BSPEDPBA06

szociálpedagógus

főiskolai képzés

Hallgató jogviszony
keletkezés legkésőbb a Tagozat
képzésen

BSZOCPEDLPA8KKF

szociálpedagógus

Képzési szint

BSZOCPEDLPA803

Képzés neve

BSZOCPEDN803

Benedek Elek Pedagógiai Kar
Hallgatói jogviszony
keletkezés
legkorábban a
képzésen

