KREDITELISMERÉSI KÉRELEM

gépészmérnöki mesterszakra jelentkezők számára
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
A jelentkező adatai
(Kérjük, nyomtatott betűkkel töltse ki!)
A jelentkező neve:

A mesterszakra történő felvételhez szükséges
befejezett /jelenleg is folytatott felsőfokú tanulmányok
adatai
A felsőoktatási intézmény neve (intézmény, kar):

Születési helye és ideje:
Értesítési cím:

Oklevél megszerzésének (várható) dátuma:

E-mail cím:

Az oklevél által igazolt / várhatóan igazolt végzettség (pl.
villamosmérnök):

Telefonszám:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a mesterszak Képzési és Kimeneti
Követelményeiben meghatározott minimális kreditértékkel rendelkezzen a jelentkező a kreditelismerési tájékoztatóban
ismertetettek szerint.
A nyomtatvány és a mellékletek beküldhetők elektronikusan a gepeszmernok@eng.unideb.hu címre vagy postai úton a
Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, Gépészmérnöki Tanszék, 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4. címre.
A borítékon feltüntetendő: Gépészmérnöki MSc kreditelismerés
Csatolandó dokumentumok: leckekönyv másolata vagy a Hallgatói Információs Rendszerből nyomtatott leckekönyv kivonata
vagy az oklevélmelléklet másolata. Hitelesítés nem szükséges, sikeres felvételi eljárás esetén a beiratkozáskor kell bemutatni
az eredeti dokumentumot.
Az elfogadtatni kívánt tárgyakat a 2. oldalon kérjük megjelölni.
Ha több hallgatott tárgyat szeretne egy tárggyal ekvivalensként elfogadtatni, vesszővel elválasztva tüntesse fel azokat.
A táblázat 1. oszlopa tématerületeket tüntet fel, az elfogadtatni kívánt tárgy elnevezése ettől eltérhet (pl. matematika – Analízis,
mechanika - Statika).
Amennyiben a Kreditátviteli Bizottság bizonyos tantárgyak elfogadhatóságának megítéléséhez tantárgyi tematikát tart
szükségesnek, arról a jelentkezőt értesítjük.
A kreditelismerési eljárás eredményéről szóló határozatot a jelentkező a szóbeli felvételi elbeszélgetés során kapja meg 2019.
január 7-én. A kreditelismerési kérelmet ezért, kérjük, hogy legkésőbb 2019. január 3-ig juttassa el a fenti címek egyikére,
hogy a jelentkező az OFIK által megjelölt adatszolgáltatási határidőn belül kézhez kapja a határozatot.
Amennyiben a határozat szerint nem szerezte meg a minimum kreditszámot, amely szükséges ahhoz, hogy felvehető legyen
a mesterszakra, részt vehet a részismereti képzésünkön, ahol pótolhatja a hiányzó krediteket.
Kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.

………………….., 20.. … (év) ………………. (hó) ……….. (nap)

……………………………………………………………………
A jelentkező aláírása

Az előtanulmányaim során teljesített tárgyak közül az alábbiakat javaslom elfogadásra:
Kreditelismerési nyomtatvány gépészmérnöki mesterszakra jelentkezők számára

A Kreditátviteli Bizottság
döntése
Kredit*
elfogadva: ;
Kredit
elutasítva: Ø
Természettudományos alapismeretek (összesen max. 20 kredit, tématerületenként max. 15 kredit)

Tématerületek az
előtanulmányokban

A jelentkező által elfogadásra javasolt
tárgy neve*

Teljesítés
tanéve

matematika (min. 12 kredit)**
fizika (minimum 5 kredit)**
mechanika
anyagismeret
hő- és áramlástan
Természettudományos alapismeretekből elismerve:

____________ pont

Gazdasági és humán ismeretek (összesen max. 10 kredit)
közgazdaságtan
menedzsment ismeretek
környezetvédelem
minőségbiztosítás
munkavédelem
társadalomtudomány
Gazdasági és humán ismeretek elismerve:

____________ pont

Szakmai ismeretek (összesen max. 40 kredit, tématerületenként max. 10 kredit)**
géprajz, gépelemek
gép- és terméktervezés
anyagtudomány és -technológia
méréstechnika és jelfeldolgozás
irányítástechnika
energotechnológiai gépek és folyamatok
gyártástechnológia
gyártásautomatizálás
járművek és mobil gépek
vegyipari és környezetipari folyamatok
elektrotechnika és villamosságtan
Szakmai ismeretek elismerve:

____________ pont

Amennyiben több tárgyat kíván elfogadtatni az adott tématerülethez kapcsolódóan, új sor beszúrható a táblázatba, az üres sorok pedig
törölhetőek.
* A nem kredites rendszerben teljesített tárgyak esetén, kérjük itt a heti/konzultációnkénti óraszámot megadni!
** A felvétel feltétele, hogy a Felvételiző már a jelentkezés idejében rendelkezzen a következő minimum kreditértékekkel: matematika
– 12 kredit, fizika – 5 kredit, szakmai ismeretek – 20 kredit.
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