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Felsőoktatási felvételi adatok:

Alapképzés (Bachelor of Arts, BA vagy Bachelor of Science, BSc): A
többciklusú képzési rendszer első felsőfokú végzettséget adó képzési
szintje, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Alapképzésre az
vehető fel, aki legalább középfokú végzettséget (érettségi) szerzett,
valamint bizonyos szakokon megfelelt a felsőoktatási intézmény által
felvételi eljárás keretében lefolytatott szakmai alkalmassági, illetőleg
gyakorlati vizsgán.

Mesterképzés (Master of Arts, MA vagy Master of Science, MSc): A
többciklusú képzési rendszer második felsőfokú végzettséget adó szintje,
ahol szakmai specializálódásra, az alapképzésben szerzett tudás
elmélyítésére, specializálására van lehetőség. Mesterképzésre az vehető
fel, aki legalább alapfokozatot (Bachelor of Arts, BA vagy Bachelor of
Science, BSc) szerzett, illetve akinek legalább főiskolai végzettsége van.

Felsőfokú szakképzés: A felsőoktatási intézmények által hallgatói - valamint
felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák
által tanulói - jogviszony keretében folytatott szakképzés, amely - a
felsőoktatási intézmény által készített szakképzési program alapján beépül a felsőoktatási intézmény hasonló képzési területhez tartozó
alapképzésébe legalább 30, legfeljebb 60 kredittel. Felsőfokú
szakképzésben az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő, felsőfokú
végzettséget nem eredményező felsőfokú szakmai képesítés szerezhető, a
képzési idő általában 4 félév. A felsőfokú szakképzésre történő felvétel
feltétele legalább középfokú végzettség (érettségi), de a felsőoktatási
intézmények emellett egyéb szakmai, illetve alkalmassági követelményeket
is előírhatnak.
Egységes osztatlan képzés: Olyan egységes szerkezetű, alapképzési és
mesterképzési ciklusokra nem bontott képzés, mely a képzés végén
mesterfokozatot adó oklevéllel zárul. A képzésre való felvétel feltétele a
középfokú végzettség (érettségi).

Esti képzés: részidős képzés egyik munkarendje, mely szerint a hallgatók
tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon tizenhat óra után, vagy a
heti pihenőnapon kerül sor.
Levelező képzés: részidős képzés egyik munkarendje, mely szerint a
hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetenként munkanapokon
vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

Nappali képzés: az adott szak képzési és kimeneti követelményében
meghatározott teljes óraszámban folytatott képzési munkarend (teljes
idejű képzés). A nappali képzés munkarendje szerinti képzés félévenként
legalább 300 tanórából áll, heti öt napból álló tanítási hét keretében,

melyet a munkanapokon kell megszervezni. Ez utóbbi rendelkezéstől a
felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatának egyetértésével el
lehet térni.

Kapcsolódó linkek

Távoktatás: A felsőoktatási képzés egyik olyan sajátos munkarendje, mely
az információ-technológiai és kommunikációs taneszközök használatával az
önálló hallgatói munkára épül, s amelyben a tanórák száma nem éri el a
teljes idejű képzés tanóráinak 30 százalékát.

http://www.oktatas.hu/felsooktatas/felveteli/elmult_evek

