A munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási mesterképzési (MA) szakra
történı jelentkezés bemeneti feltételei:

1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehetı figyelembe: a munkaügyi és
társadalombiztosítási igazgatás (BA szak), valamint a munkaügyi kapcsolatok
fıiskolai, vagy társadalombiztosítási fıiskolai (8 féléves képzés) képzés.

2. A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok,
kreditkövetelmények
2.1. A bementhez feltételekkel elfogadott (BA) alapszakok listája:
Képzési
terület

Képzési ág

Alapképzési szakok

jogi
és
igazgatási

igazgatási

igazgatásszervezı

igazságügyi igazgatási
nemzetközi igazgatási
társadalom-. politikatudomány nemzetközi tanulmányok
tudomány

szociális

szociális munka
szociálpedagógia
társadalomismeret társadalmi tanulmányok
gazdaságtudományok
orvos- és
egészségtudomány

üzleti
emberi erıforrások
egészségtudományi

egészségügyi szervezı (egészségbiztosítás,
egészségügyi
ügyvitelszervezı, egészségturizmus-szervezı
szakirányokkal)
b) Kreditkövetelmény: az alapszakon megszerzett minimum 180 kreditpont.
2.2.

3.

A fenti táblázatban nem szereplı alapképzésben (BA) vagy
egyetemi/fıiskolai képzésben végzett hallgatók esetén a felvételrıl — egyedi
kérelemre — a képzésért felelıs intézmény vezetıje dönt.

A kreditelismerésre vonatkozó szabályok:

A Képzési és Kimeneti Követelményekben (KKK) meghatározott kreditek teljesítésével
vehetık figyelembe azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a
felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti fıiskolai vagy egyetemi szintő
alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsıoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E pont
értelmében az SZTE ÁJK elfogadja az osztatlan, egységes jogász mesterképzési diplomát.
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsıoktatási
törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhetı legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi tantárgytípusokból:
általános társadalomtudományi ismeretek,
történeti, filozófiai, szociológiai, kulturális és nyelvtudományi,
társadalomtörténeti, szociálpolitikai, számítástechnikai, menedzsmenti,
jogi, gazdasági, politikatudományi, európai uniós ismeretek.
Az intézmény az elvégzett kurzusokat a benyújtott dokumentációt megvizsgálva a KKK
alapján értékeli.
4.

A sikeres felvételi után a szakirány-választáshoz teljesítendı kreditek
A nem munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (BA szak) alapszakon, illetve
munkaügyi kapcsolatok vagy társadalombiztosítási fıiskolai képzésen végzett
hallgatók esetén az SZTE AJK által elıre megállapított és felajánlott tantárgyak
kreditjének a teljesítése. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtıl számított két féléven belül, a felsıoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kelt
szerezni.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a második szemeszter végéig a fent emutett, de
a késıbbiekben meghatározott szakmai ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a
hallgató.

1. A felvételi elbeszélgetés témakörei
a) Munkajog
b) Munkaügyi kapcsolatok
c) Társadalombiztosítás

2. A felvételi elbeszélgetéshez alapjául szolgáló szakirodalom






1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvérıl
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási-nyugellátásról
1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól

A felvételi elbeszélgetés során a 2010. június 1-én hatályban lévı joganyagot kérjük.

