Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar
Matematikai Intézet

Alkalmazott matematikus mesterképzési szak
Felvételi eljárási rend
A jelentkezık tájékoztatása:
Az Országos Felsıoktatási Információs Központ (OFIK) által megjelentetett Felsıoktatási Felvételi
Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
• A felsıoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) kormányrendelet alapján elfogadott
intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata és annak a Természettudományi
és Technológiai Karra vonatkozó, Kari sajátosságokra kiterjedı melléklete) egységes
szerkezetben tartalmazza az elıírásokat.
• A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (illetve korábbi fıiskolai/egyetemi
szakokon) megszerzett alapfokozatok listája.
• Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy fıiskolai képzésben nyújtott
teljesítmény értékelésének módja, elvei.
• A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
Jelentkezéshez javasolt szakok:
A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak a matematika.
Feltételekkel elfogadott alapszakok: a természettudomány, mőszaki, informatikai képzési területek
valamennyi alapszakja, a gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési ágának
gazdaságelemzés alapképzési szakja.
A felvétel feltételei:
65 szakmai kredit teljesítése korábbi tanulmányok keretében az algebra, analízis, geometria,
halmazelmélet, kombinatorika, matematikai logika, operációkutatás, számelmélet, valószínőségszámítás
témákból.
Az alkalmazott matematikus mesterképzésre jelentkezıknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell
csatolni:
• fıiskolai, egyetemi, illetve BSc oklevél és mellékletei másolata
• a leckekönyv teljes másolata
• nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i)
• a 65 kredit elfogadásához, a jelentkezı által beszámítani kívánt tárgyak listája, mely tartalmazza a
krediteket, a kontaktórák számát, valamint a kérdéses tantárgyak tematikáját
• a szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér mellékelni
Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni. A tárgyévben
végzık felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes.
A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkezık mely
felsıoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket.

A jelentkezés elfogadása:
A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a jelentkezı
eleget tesz-e az elıírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a jelentkezıt a jelentkezés elfogadásáról vagy
elutasításáról, s a határozatban feltünteti az általa elismert kreditszámot. A jelentkezı a határozat ellen 15
napon belül felülbírálati kérelemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához írásban kell benyújtania. A
jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a jelentkezıt.
A felvételi vizsga:
A felvételi vizsga 3 tagú felvételi bizottság elıtt, szóban történik. A felvételi bizottság összetétele: MSc
szakfelelıs, egy fı az intézet képviseletében és egy fı hallgatói képviselı. Célja a jelentkezık szakmai
tájékozottságának, motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi
vizsga témakörei a Kar/Intézet honlapján megtekinthetık.
Pontszámítás:
Az összesen szerezhetı pontok száma 100.
• Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az oklevél átlagának
(minısítésének) nyolcszorosa.
• Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhetı.
• A többletpontok száma maximum 10 lehet.
Többletpont szerezhetı felsıfokú, vagy második nyelvbıl tett középfokú nyelvvizsgáért (max. 5
pont), a szakterületen végzett eredményes tudományos vagy diákköri tevékenységért (max. 5
pont), elınyben részesítés jogcímén (max. 5 pont).
Felvételi döntés:
A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján a felvételi döntést a Kar Felvételi Bizottsága
hozza meg, és a határozatról írásban értesíti a jelentkezıt.

