
BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék Kommunikáció- 

és médiatudomány mesterképzési (MA) szak Kreditelismerési eljárás 

 
Tájékoztató az első diplomájukat nem kommunikáció- és médiatudomány alapszakon szerző 

jelentkezők számára 
 

A BME kommunikáció- és médiatudomány mesterszakára bármilyen első (legalább BA szintű) diplomával 

lehet jelentkezni, felvételizni és felvételt nyerni. Kommunikáció- és médiatudomány alapszakos (BA) 

végzettséggel (vagy korábbi főiskolai kommunikáció szakos  diplomával) rendelkezők számára a korábbi 

tanulmányokat teljes kreditérték beszámításával fogadhatjuk el. Ez azt jelenti, hogy kommunikáció- és 

médiatudomány alapdiplomával rendelkező (vagy a diploma megszerzése előtt álló) jelentkezőknek nincs 

szükségük az alábbiakban ismertetett kreditelismerési eljárásra. 

 
Nem kommunikáció- és médiatudomány alapszakos (vagy korábbi főiskolai kommunikáció szakos) 

diplomával rendelkező jelentkezők számára kreditelismeréssel számíthatjuk be korábbi tanulmányaikat. A 

képzésre vonatkozó (és a BME számára is kötelező érvényű) rendelkezés (Képzési és kimeneti 

követelmények) azt írja elő feltételként, hogy az alapképzés során végzett tanulmányokból legalább 30 

kredit értékű társadalomtudományi vagy kommunikáció- és médiatudományi ismeret elismerhető legyen. 

Ennek a feltételnek a legtöbb társadalomtudományi és bölcsészettudományi alapszakon végzett jelentkező 

könnyedén megfelel, de más alapszakokon végzettek is  jelentős számban teljesíthettek (minden bizonnyal 

teljesítettek is) beszámítható krediteket. 

 
Nem kommunikáció- és médiatudomány alapszakon végzett jelentkezők számára a kreditelismerési eljárás 

azt jelenti, hogy korábbi tanulmányaik alapján megállapítjuk, hogy rendelkeznek-e 30 elismerhető kredittel. 

A mesterszakra a jelentkező akkor is felvételt nyerhet, ha nem rendelkezik az előírt 30 kredittel, de ebben 

az esetben a hiányzó krediteket mesterszakos tanulmányai első két féléve során pótolnia kell. (Például ha 

egy mérnök informatikus alapszakon végzett jelentkező alapszakos tanulmányai során csak 20 elismerhető 

kreditet szerzett, akkor felvétele esetén 10 kreditet kell pótolnia.) Az esetlegesen hiányzó kreditek 

pótlásáról az írásbeli és a szóbeli felvételi vizsgán, a kommunikacio@szoc.bme.hu címre küldött levélben, 

illetve az őszi regisztrációs hét során tájékozódhatnak a jelentkezők. Célszerű előzetes kreditelismerést 

kérni, hiszen így derül ki, hogy egyáltalán szükség lesz-e hiányzó kreditek pótlására. 

 
Korábbi tapasztalataink szerint a nem kommunikáció- és médiatudomány alapszakon végzett jelentkezők 

döntő többsége rendelkezik az előírt 30 kredit értékű társadalomtudományi vagy kommunikáció- és 

médiatudományi ismerettel, a kreditelismerési eljárás eredménye az elmúlt években a legtöbb esetben az 

volt, hogy felvétel esetén a jelentkezőnek nem kellett hiányzó krediteket pótolnia. 

 
A mesterszakra jelentkezők előzetes kreditelismerést kérhetnek. (Ez nem kötelező, a kreditelismerés a 

felvételi eljárás során is lebonyolítható.) A kérelemhez a korábbi tanulmányok elektronikus 

dokumentációját kell csatolni (Neptun/ETR másolat az elvégzett tárgyakról vagy a leckekönyv szkennelt 

változata), valamint a honlapról (szoc.bme.hu/node/545) letöltött jegyzőkönyvet (kreditelismerési eljárás), 

kitöltve a jelentkező és a korábbi felsőfokú tanulmányok adataival. A jegyzőkönyvet a jelentkezőnek a 

megfelelő helyen alá is kell írnia. Az aláírt jegyzőkönyv elektronikus (szkennelt) változatát (a szükséges 

mellékletek szintén elektronikus változatával) a kommunikacio@szoc.bme.hu címre kérjük elküldeni. 
 

A korábbi felsőfokú tanulmányok eredeti dokumentációját az írásbeli felvételi vizsgára kell elhozni (és 

fénymásolatban leadni). Erre abban az esetben is szükség van, ha a jelentkező előzetes krediteljárás során 

már elküldte a dokumentumok elektronikus változatát. 
 

A döntésről a jelentkezőknek e-mailben értesítést küldünk, a Kreditelismerési Bizottság által kiállított 

jegyzőkönyvet a jelentkezők a szóbeli vizsgán átvehetik. 
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