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Előzetes kreditelismerési kérelem  

Gyermekkultúra MA szakos felvételi eljáráshoz 

 

Név: __________________________________________________________ 
 
Születési dátum: __________________________________________________ 

Értesítési cím: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
E-mail cím: _____________________________________________________ 

 

Megszerzett szakképzettség/folyamatban lévő felsőfokú tanulmány megnevezése: 

 
________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Kelt: _________________________________ 
 

 
___________________________ 

    a kérelmező aláírása 
 

Kötelező csatolmányok: 

 oklevélmásolat (amennyiben már rendelkezésre áll) 

 hitelesített (Tanulmányi Hivatal által lepecsételt) 
teljesítésigazolás/oklevélmelléklet/leckekönyv másolat 

 a beszámításnál figyelembe vehető kurzusok tantárgyi tematikái  
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Előzetes kreditvizsgálati tájékoztató a Gyermekkultúra MA szakos 

felvételi eljáráshoz 

 
Előzetes kreditelismerési kérelmet abban az esetben szükséges benyújtani, ha a jelentkező 

nem rendelkezik a korábbi tanulmányaiból a Gyermekkultúra mesterképzésbe való belépéshez 

a hatályos képzési és kimeneti követelményekben meghatározott teljes kreditértékű oklevéllel. 

Pedagógusképzés képzési terület bármely alapképzési szakján szerzett oklevél feltétel 

nélkül, teljes kreditértékkel elfogadott oklevél, mely esetben előzetes kreditbeszámításra szükség 

nincsen! 

A teljes kreditérték beszámítású alapképzéstől eltérő képzésből a gyermekkultúra mesterképzésbe 

való belépéshez szükséges minimális kreditek száma: a pedagógia, pszichológia, zeneművészet, 

művészetelmélet, művészettörténet, vizuális művészetek, filmművészet, színházművészet, tánc- és 

mozgásművészet, népművészet, hon- és népismeret, szociológia, jog, társadalomtudományok, 

gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiben összesen legalább 50 kredit a belépés 

feltétele.  

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 

kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 

párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 

vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

A kérelmeket az aktuális felvételi tájékoztatóban megjelölt időpontig kell leadni. Azon 

jelentkezőknek, akik a tavaszi félévben már nem végeznek olyan tanegységeket, amelyeket fel 

szeretnének tüntetni kreditelismerési kérelmükben, a kérelmet a felvételi jelentkezési határidővel 

megegyezően, adott év február 15-ig kell benyújtaniuk. 

Az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat 

elektronikus úton 

a felveteli@tok.elte.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni. 

A kérelem elbírálási határideje 30 nap, az eredményről e-mailben, határozat formájában 

értesítjük. 

 

 

 

 


