Tanulmányi Osztály

KREDITELISMERÉSI KÉRELEM
Mesterképzésre történő jelentkezéshez
A képzési és kimeneti követelményekről szóló 18/2016.(VIII.5.) EMMI rendelet figyelembevételével
Építész mesterképzésre pályázók részére
Jelentkező személyi adatai:
Név:………………………………….………………………….………………………………………………………….
Születési név:………………..…………………………………………….……………………………………………...
Születési hely és dátum:…………………………………………………………………………………………………
Állampolgárság: ………………..……………………………………………………..………………………………….
Állandó lakcím/ tartózkodási cím:
Irányítószám, város/község, utca, házszám, ország: ..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………….
Értesítési cím:
Irányítószám, város/község, utca, házszám, ország: ..………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……….
Telefonszám (körzetszámmal):………..………..………Mobiltelefon:……………………………………………….
A mesterszakra történő felvételhez szükséges befejezett/ jelenleg is folytatott tanulmányok adatai
A felsőfokú intézmény neve (intézmény, kar) .……………………………………………….…………………..…...
…………………………………………………… a felsőfokú tanulmányok szakja:……….…..…………………......
Az oklevél által igazolt/várhatóan igazolt végzettség: ……. ………………..........................................................
Az oklevél megszerzésének éve:…………………………………..…………………………………………………...
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a korábbi tanulmányokból a jelentkezőnek összesen
legalább 100 kreditje legyen az alábbiak szerint, ismeretkörönként:
- matematika, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, CAD 12 kredit;
- közgazdaságtan, filozófia; szociológia 8 kredit;
- építészettörténet, művészettörténet, építészetelmélet 16 kredit;
- statika, szilárdságtan, tartószerkezetek, szerkezettervezés 22 kredit;
- épületszerkezetek, építőanyagok, épületépítészet, épületfizika 32 kredit;
- építési menedzsment, építési jogi ismeretek, építéskivitelezés és -szervezés 10 kredit;
- szabadkézi rajz, mintázás-modellezés, tér- és színkompozíció 20 kredit;
- épülettervezés (elmélet, gyakorlat), településtervezés, komplex tervezés, diplomatervezés 50 kredit.
A mesterképzésben a felsorolt területekről a felvételkor hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint, a képzés tantervében meghatározott
tantárgyakon kívüli tantárgyakból, tantervi egységekből a diplomatervezés tantárgy felvételét
megelőzően meg kell szerezni.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele továbbá a mesterképzést megelőzően teljesített, legalább 16
hét szakmai gyakorlat teljesítése.
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Az alábbi szakképzettség szempontjából meghatározó ismereteket tartalmazó tantárgyak befogadását
kérem:

matematika, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, CAD: 12 kredit
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Összesen:
közgazdaságtan, filozófia; szociológia: 8 kredit
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építészettörténet, művészettörténet, építészetelmélet: 16 kredit
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Összesen:
statika, szilárdságtan, tartószerkezetek, szerkezettervezés: 22 kredit
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épületszerkezetek, építőanyagok, épületépítészet, épületfizika: 32 kredit
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Összesen:
építési menedzsment, építési jogi ismeretek, építéskivitelezés és –szervezés: 10 kredit
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szabadkézi rajz, mintázás-modellezés, tér- és színkompozíció: 20 kredit
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Összesen:
épülettervezés (elmélet, gyakorlat), településtervezés, komplex tervezés, diplomatervezés: 50 kredit
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A kreditelismerési eljárás díja
Az eljárási díj: 6000 Ft, melyet az Óbudai Egyetem előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell átutalni,
melynek száma: 10032000-00291350-00000000. Az utaláskor a közlemény rovatban a következőket kell
feltüntetni: YMÉK, Név, MSc kreditelismerési díj. Az eljárási díj megfizetése nélkül a kérelmezési folyamat
érvénytelen.
Számla kiállításához a következő adatokat kérjük megadni, amennyiben nem magánszemélyként kér
számlát (Jogi személy által kért számla esetén):
jogi személy megnevezése: ……………………………………….
számlázási cím: ……………………………………………………..
adószám: …………………………………………………………….
hallgató neve: ……………………………………………………….
ÁFÁ-s számla-e: igen/nem
levelezési cím: ………………………………………………………
Maximálisan elérhető 170 kredit, a felvétel feltétele legalább 100 kredit.
A táblázatok elején felsorolt tárgyak hasonló nevű, 75 %-ban megegyező oktatott tananyaggal teljesített
tantárggyal is kiválthatók.
A krediteljárási kérelemhez csatolandó mellékletek: oklevél, teljes leckekönyv fénymásolata vagy
kreditigazolás, a legalább 16 hét szakmai gyakorlat teljesítéséről igazolás.
Budapest, 202…………….(hó)……(nap)
………………………………..
a jelentkező aláírása

A Felvételi Bizottság határozatának száma:………………………

Budapest, 202…………….(hó)……...(nap)

Dr. Gall Anthony PhD
mb. dékán
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