RÉSZISMERETEK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS – NÉMET SZAK
A Károli Gáspár Református Egyetem Német Tanszéke felvételt hirdet részismereti képzésre olyan, a
tanári, illetve diszciplináris mesterképzésre jelentkezni szándékozó hallgatójelöltek számára, akik
német műveltségterülettel kiegészített tanítói végzettséggel rendelkeznek. A képzés ideje erre a
célcsoportra fél év, így a jelentkezők, a képzés sikeres elvégzése esetén, már szeptembertől
beléphetnek a német tanári MA képzésre.
A részismereti képzés célja, hogy a tanári vagy diszciplináris mesterképzésre jelentkezni szándékozó
hallgatójelöltek, akiknek a mesterképzésre való jelentkezés benyújtásához hiányzik az 50 kreditértékű
mellékszakos kreditcsomagjuk, különböző képzések keretében megszerezhessék ezt. (Az alap- és
mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4.
számú melléklete tartalmazza a tanári mesterképzésre vonatkozó szabályokat, így a bemeneti
feltételeket is.) A részismereti jogviszony nem irányulhat végzettség, szakképzettség megszerzésére.
Részismeretek megszerzése érdekében hallgatói jogviszony legfeljebb 2 félévre létesíthető. A
részismereti képzés megszerzésének ideje alatt a pályázónak nem lehet más intézményben hallgatói
jogviszonya.
A képzésért költségtérítést kell fizetni. A képzés során a hallgatóknak 28 kreditet kell elvégezniük. A
költségtérítés díja a 2013/2014-es tanévben: 4.000 Ft/kredit.
Amennyiben a hallgatójelölt korábban már végzett részleges szakos tanulmányokat, kérvényezheti a
kreditátvitelt.
A hallgatói jogviszony – külön felvételi eljárás nélkül – beiratkozással jön létre.
Jelentkezés: az intézmény honlapjáról letölthető űrlapot ki kell tölteni, és azt postán vagy elektronikus
formában el kell juttatni a részismereti képzés-felelőséhez (Dr. Ritz Szilvia: ritz.szilvia@kre.hu),
valamint a szakos adminisztrátorhoz. A jelentkezés elfogadásáról és az iratkozás időpontjáról a
pályázót 2014. január 30-ig, de legkésőbb a regisztrációs időszak kezdete (2014. február 3.) előtt
értesítjük.
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A jelentkezés határideje a 2014. februárjában induló képzésre: 2013. január 24.
A részismereti képzés bemeneti követelményei:
Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az vehető fel, aki az alap-, illetve
mesterképzésben, régi típusú főiskolai illetve egyetemi képzésben végzettséget és szakképzettséget
tanúsító oklevelet szerzett, valamint teljesítette jelen szabályzatban meghatározott feltételeket. E
jogviszony nem irányulhat végzettség, szakképzettség megszerzésére.
Bemeneti nyelvi követelmények:
a) idegen nyelvi részismereti képzés esetén a képzéshez az adott idegen nyelvből felsőfokú
államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga,
b) nem idegen nyelvi részismereti képzéshez középfokú államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga,
vagy egy nyelvből emelt szintű érettségi vizsga szükséges.
A képzés kizárólag levelező képzésként kerül meghirdetésre, és mindkét félévben szombati napon
lesznek kontaktórák az intézményben.

A képzés befejezését követően a felsőoktatási intézmény a megszerzett ismeretekről, kreditértékről
igazolást állít ki.
Figyelem! A képzés csak a megfelelő számú jelentkező esetében indul!
A részismeretei képzésre vonatkozó szabályozás a Károli Gáspár Református Egyetem Tanulmányi és
Vizsgaszabályzatának 29/A §-ában található, amely a Felsőoktatási törvény 44/A. §-án alapul. Az
egyes szakok részismereti képzésre kidolgozott mintatantervei az intézmény honlapján az adott
képzést gondozó szaktanszékek (intézetek) menüpontjaiban találhatók.
Melléklet:
A részismereti képzés törvényi szabályozásáról a felsőoktatási törvény alapján:
44/A. § (1) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az vehető fel, aki az alap-,
illetve mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett, valamint
teljesítette a felsőoktatási intézmény által a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott és
az intézmény honlapján közzétett feltételeket. A hallgatói jogviszony - külön felvételi eljárás
nélkül - beiratkozással keletkezik. A hallgatót az e §-ban foglalt eltéréssel illetik meg a hallgatói
jogviszony alapján biztosított jogok és terhelik e jogviszonyon alapuló kötelezettségek.
(2) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre a felsőoktatási intézmény
maximális létszámának figyelembevételével, költségtérítéses képzés keretében, a 32. § szerinti
képzésekre meghatározott képzési program alapján, egy alkalommal, legfeljebb két félévre
létesíthet hallgatói jogviszonyt azzal a személlyel, aki nem áll hallgatói jogviszonyban.
(3) A képzés befejezését követően a felsőoktatási intézmény a megszerzett ismeretekről,
kreditértékről igazolást állít ki. A megszerzett ismeretek a felsőfokú tanulmányokba
beszámíthatók.
(4) A hallgató e jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés, illetve
szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét kérelmezni, további
(párhuzamos) hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói jogviszonyát - az 50. § (2)
bekezdésben meghatározott ok kivételével - szüneteltetni, államilag támogatott képzésre átvételét
kérelmezni, támogatási időt igénybe venni.
(5) A részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony időtartamát a
jogszabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybevételére meghatározott
időtartamba be kell számítani.

