Simonyi Károly Kar

BSc - Faipari mérnöki
alapszak

BSc - Faipari mérnöki
alapszak

BSc Gazdaságinformatikus
alapszak

alapképzés
(BA/BSc)

alapképzés
(BA/BSc)

alapképzés
(BA/BSc)

alapképzés
(BA/BSc)

Nappali

Levelező

Nappali

Nappali

6

6

8

7

7

Nyelvi követelmény
2006-2010

Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2016. 09.01.-2016. 12.31.

Nyelvi követelmény
2017 -

FIR Képzés neve

Képzés
kódja

Az alapfokozat megszerzéséhez Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga
komplex típusú nyelvvizsga
2007.09.03
vagy ezzel egyenértékű
vagy ezzel egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy
érettségi bizonyítvány vagy
oklevél szükséges
oklevél szükséges

2016.09.07 építőművészet

nincs

Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
államilag elismert legalább
államilag elismert legalább
államilag elismert legalább
középfokú C típusú nyelvvizsga
középfokú (B2) komplex típusú
középfokú (B2) komplex típusú
vagy azzal egyenértékű érettségi nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű
bizonyítvány, illetve oklevél
érettségi bizonyítvány, illetve
érettségi bizonyítvány, illetve
szükséges.
oklevél szükséges.
oklevél szükséges.

Az alapfokozat megszerzéséhez Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga
komplex típusú nyelvvizsga
2007.09.03
vagy ezzel egyenértékű
vagy ezzel egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy
érettségi bizonyítvány vagy
oklevél szükséges.
oklevél szükséges.

2016.09.07 formatervezés

nincs

Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
államilag elismert legalább
államilag elismert legalább
államilag elismert legalább
középfokú C típusú nyelvvizsga
középfokú (B2) komplex típusú
középfokú (B2) komplex típusú
vagy azzal egyenértékű érettségi nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű
bizonyítvány, illetve oklevél
érettségi bizonyítvány, illetve
érettségi bizonyítvány, illetve
szükséges.
oklevél szükséges.
oklevél szükséges.

Az alapfokozat megszerzéséhez Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga
komplex típusú nyelvvizsga
2007.09.03
vagy ezzel egyenértékű
vagy ezzel egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy
érettségi bizonyítvány vagy
oklevél szükséges.
oklevél szükséges.

2016.09.07 tervezőgrafika

nincs

Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
államilag elismert legalább
államilag elismert legalább
államilag elismert legalább
középfokú C típusú nyelvvizsga
középfokú (B2) komplex típusú
középfokú (B2) komplex típusú
vagy azzal egyenértékű érettségi nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű
bizonyítvány, illetve oklevél
érettségi bizonyítvány, illetve
érettségi bizonyítvány, illetve
szükséges.
oklevél szükséges.
oklevél szükséges.

Az alapfokozat megszerzéséhez Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga
komplex típusú nyelvvizsga
2006.09.04
vagy azzal egyenértékű
vagy azzal egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy
érettségi bizonyítvány vagy
oklevél szükséges.
oklevél szükséges.

2016.09.12 faipari mérnöki

nincs

Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
államilag elismert legalább
államilag elismert legalább
államilag elismert legalább
középfokú (B2) komplex típusú
középfokú (B2) komplex típusú
középfokú C típusú nyelvvizsga
vagy azzal egyenértékű érettségi nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű
bizonyítvány, illetve oklevél
érettségi bizonyítvány, illetve
érettségi bizonyítvány, illetve
szükséges.
oklevél szükséges.
oklevél szükséges.

Az alapfokozat megszerzéséhez Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga
komplex típusú nyelvvizsga
2006.07.01
vagy azzal egyenértékű
vagy azzal egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy
érettségi bizonyítvány vagy
oklevél szükséges.
oklevél szükséges.

2016.09.09 faipari mérnöki

nincs

Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy élő idegen nyelvből
államilag elismert legalább
államilag elismert, középfokú (B2)
középfokú C típusú nyelvvizsga
komplex típusú nyelvvizsga vagy
vagy azzal egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
megszerzése szükséges.”

Az alapfokozat megszerzéséhez Az alapfokozat megszerzéséhez
egy élő idegen nyelvből
egy élő idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú államilag elismert, középfokú
(B2), komplex típusú
(B2), komplex típusú
2005.09.01
nyelvvizsga vagy azzal
nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
megszerzése szükséges.

2016.09.07 gazdaságinformatikus

Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább egy élő idegen nyelvből
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.”

FB_OETM

nincs

Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
államilag elismert legalább
államilag elismert legalább
államilag elismert legalább
középfokú (B2) komplex típusú
középfokú (B2) komplex típusú
középfokú C típusú nyelvvizsga
vagy azzal egyenértékű érettségi nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű
bizonyítvány, illetve oklevél
érettségi bizonyítvány, illetve
érettségi bizonyítvány, illetve
szükséges.
oklevél szükséges.
oklevél szükséges.

FB_OFTM

Nappali

6

Nyelvi követelmény
2002-2006

FB_TERV

BA - Tervezőgrafika
alapképzési szak

alapképzés
(BA/BSc)

Nappali

Képzési
idő

FB_FML

BA - Formatervezés
alapképzési szak

alapképzés
(BA/BSc)

Tagozat

FB_FMN

BA - Építőművészet
alapképzési szak

Képzési szint

FB_GAIN

Képzés neve

Hallgatói
Hallgató
jogviszony
jogviszony
keletkezés
keletkezés
legkorábban legkésőbb a
a képzésen
képzésen

Simonyi Károly Kar

BSc - Mechatronikai
mérnöki alapszak

E - Építész szak

alapképzés
(BA/BSc)

alapképzés
(BA/BSc)

Levelező

Nappali

egyetemi képzés Nappali

E - Faipari mérnöki szak egyetemi képzés Nappali

7

7

7

10

10

Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2016. 09.01.-2016. 12.31.

Nyelvi követelmény
2017 -

FIR Képzés neve

nincs

Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
államilag elismert legalább
államilag elismert legalább
államilag elismert legalább
középfokú C típusú nyelvvizsga
középfokú (B2) komplex típusú
középfokú (B2) komplex típusú
vagy azzal egyenértékű érettségi nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű
bizonyítvány, illetve oklevél
érettségi bizonyítvány, illetve
érettségi bizonyítvány, illetve
szükséges.
oklevél szükséges.
oklevél szükséges.

Az alapfokozat megszerzéséhez Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga
komplex típusú nyelvvizsga
2006.09.04
vagy azzal egyenértékű
vagy azzal egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy
érettségi bizonyítvány vagy
oklevél szükséges.
oklevél szükséges.

2016.09.01

nincs

Az alapfokozat megszerzéséhez
államilag elismert legalább
középfokú C típusú nyelvvizsga
vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges.

Az alapfokozat megszerzéséhez Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga
komplex típusú nyelvvizsga
2006.09.04
vagy azzal egyenértékű
vagy azzal egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy
érettségi bizonyítvány vagy
oklevél szükséges.
oklevél szükséges.

2009.02.13 könnyűipari mérnöki

nincs

Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
államilag elismert legalább
államilag elismert legalább
középfokú (B2) komplex típusú
középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű
érettségi bizonyítvány, illetve
érettségi bizonyítvány, illetve
oklevél szükséges.
oklevél szükséges.

Az alapfokozat megszerzéséhez Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga
komplex típusú nyelvvizsga
2011.02.01
vagy azzal egyenértékű
vagy azzal egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy
érettségi bizonyítvány vagy
oklevél szükséges.
oklevél szükséges.

2015.08.27

mechatronikai
mérnöki

nincs

Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
államilag elismert legalább
államilag elismert legalább
középfokú (B2) komplex típusú
középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű
érettségi bizonyítvány, illetve
érettségi bizonyítvány, illetve
oklevél szükséges.
oklevél szükséges.

Az alapfokozat megszerzéséhez Az alapfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2),
elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga
komplex típusú nyelvvizsga
2010.08.26
vagy azzal egyenértékű
vagy azzal egyenértékű
érettségi bizonyítvány vagy
érettségi bizonyítvány vagy
oklevél szükséges.
oklevél szükséges.

2016.09.07

mechatronikai
mérnöki

nincs

nincs

nincs

A záróvizsgára bocsátás
A záróvizsgára bocsátás feltétele Az alapfokozat megszerzéséhez
feltétele az egyetemi szintű az egyetemi szintű végzettség
államilag elismert legalább
megszerzéséhez C típusú
középfokú (B2) komplex típusú
végzettség megszerzéséhez C
típusú államilag elismert
államilag elismert középfokú, nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű
középfokú, vagy azzal
vagy azzal egyenértékű
érettségi bizonyítvány, illetve
nyelvvizsga.
oklevél szükséges.
egyenértékű nyelvvizsga.

nincs

A záróvizsgára bocsátás feltétele
az egyetemi szintű végzettség
megszerzéséhez C típusú
államilag elismert középfokú,
vagy azzal egyenértékű
nyelvvizsga.

nincs

nincs

ipari termék- és
formatervező mérnöki

Képzés
kódja

FB_ITFN

Nyelvi követelmény
2006-2010

FB_KMN

Nappali

7

Nyelvi követelmény
2002-2006

FB_MML

BSc - Mechatronikai
mérnöki alapszak

alapképzés
(BA/BSc)

Nappali

Képzési
idő

FB_MMN

BSc - Könnyűipari
mérnöki alapszak

alapképzés
(BA/BSc)

Tagozat

nincs

nincs

nincs

2002.09.01

2010.09.01 építész

FK_OETM

BSc - Ipari termék- és
formatervező mérnöki
alapszak

Képzési szint

nincs

nincs

nincs

2000.08.28

2009.02.03 faipari mérnöki

FK_OFMN

Képzés neve

Hallgatói
Hallgató
jogviszony
jogviszony
keletkezés
keletkezés
legkorábban legkésőbb a
a képzésen
képzésen

Simonyi Károly Kar

nincs

A záróvizsgára bocsátás feltétele
az egyetemi szintű végzettség
megszerzéséhez C típusú
államilag elismert középfokú,
vagy azzal egyenértékű
nyelvvizsga.

nincs

nincs

nincs

nincs

2002.08.28

2009.09.16 formatervező

nincs

nincs

nincs

nincs

2000.09.04

2008.09.08 könnyűipari mérnök

nincs

nincs

nincs

nincs

2014.07.18

2016.09.07 gazdaságinformatikus

6

A záróvizsgára bocsátás
feltétele a főiskolai szintű Az alapfokozat megszerzéséhez
végzettség megszerzéséhez
államilag elismert legalább
államilag elismert alapfokú C középfokú C típusú nyelvvizsga
típusú, vagy középfokú A vagy azzal egyenértékű érettségi
vagy B típusú, illetve azzal
bizonyítvány, illetve oklevél
egyenértékű nyelvvizsga
szükséges.
letétele.

nincs

nincs

nincs

nincs

1998.09.01

2007.03.01 faipari mérnöki

Főiskolai faipari mérnöki
főiskolai képzés Levelező
szak

8

A záróvizsgára bocsátás
feltétele a főiskolai szintű
Az alapfokozat megszerzéséhez
végzettség megszerzéséhez
államilag elismert legalább
államilag elismert alapfokú C középfokú C típusú nyelvvizsga
típusú, vagy középfokú A vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél
vagy B típusú, illetve azzal
egyenértékű nyelvvizsga
szükséges.
letétele.

nincs

nincs

nincs

nincs

2001.09.01

2008.07.17 faipari mérnöki

FSZ - Faipari
termelésszervező

felsőfokú
szakképzés

Nappali

4

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2012.09.03

2012.09.03

faipari
termelésszervező

FSZ - Gépipari
mérnökasszisztens

felsőfokú
szakképzés

Levelező

4

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2010.09.02

2016.01.25

gépipari
mérnökasszisztens

FSZ - Gépipari
mérnökasszisztens

felsőfokú
szakképzés

Nappali

4

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2012.09.04

2012.09.14

gépipari
mérnökasszisztens

FSZ - Mechatronikai
mérnökasszisztens

felsőfokú
szakképzés

Nappali

4

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2010.08.24

2011.09.07

mechatronikai
mérnökasszisztens

10

Egyetemi szintű képzésben a
diploma megszerzésének
feltétele élő idegen nyelvből
két középfokú C típusú
államilag elismert, szakmai
nyelvvizsga letétele.

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2002.09.01

2005.02.07 gazdasági informatikai

E - Formatervező szak

egyetemi képzés Nappali

10

E - Könnyűipari mérnöki
egyetemi képzés Nappali
szak

10

nincs

A záróvizsgára bocsátás feltétele
az egyetemi szintű végzettség
megszerzéséhez C típusú
államilag elismert középfokú,
vagy azzal egyenértékű
nyelvvizsga.

FOKSZ Gazdaságinformatikus

4

nincs

nincs

felsőoktatási
szakképzés

Nappali

Főiskolai faipari mérnöki
főiskolai képzés Nappali
szak

Gazdasági informatika
szak

egyetemi képzés Nappali

FIR Képzés neve

Képzés
kódja

FK_OFTM

Nyelvi követelmény
2017 -

FK_OKMN

Nyelvi követelmény
2016. 09.01.-2016. 12.31.

F0_GAIN

Nyelvi követelmény
2014-2016

FK_FFMN

Nyelvi követelmény
2010-2013

Tagozat

FK_FFML

Nyelvi követelmény
2006-2010

Képzési szint

F0_MM
F0_GM
F0_GMN
F0_FSZ
N
L

Nyelvi követelmény
2002-2006

Képzés neve

FK_GAIN

Képzési
idő

Hallgatói
Hallgató
jogviszony
jogviszony
keletkezés
keletkezés
legkorábban legkésőbb a
a képzésen
képzésen

Simonyi Károly Kar

MA - BelsőépítészKörnyezettervező
Művész

MA - Építőművész
mesterképzési szak

MA - Formatervező
művész mesterképzési
szak

egyetemi képzés Levelező

mesterképzés
(MA/MSc)

mesterképzés
(MA/MSc)

mesterképzés
(MA/MSc)

Nappali

Nappali

Nappali

Nyelvi követelmény
2006-2010

Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2016. 09.01.-2016. 12.31.

Nyelvi követelmény
2017 -

5

A záróvizsgára bocsátás
feltétele az egyetemi szintű
végzettség megszerzéséhez C
típusú államilag elismert
középfokú vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsga
letétele.

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2002.09.02

2007.02.28 könnyűipari mérnök

5

A záróvizsgára bocsátás
feltétele az egyetemi szintű
végzettség megszerzéséhez C
típusú államilag elismert
középfokú vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsga
letétele.

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2003.02.17

2006.09.04 faipari mérnöki

4

4

4

nincs

nincs

nincs

FIR Képzés neve

Képzés
kódja

FK_OKMK

Nyelvi követelmény
2002-2006

FK_OFMK

egyetemi képzés Levelező

Képzési
idő

nincs

nincs

A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat
A mesterfokozat
bármely olyan élő idegen nyelvből, megszerzéséhez egy élő idegen megszerzéséhez egy élő idegen
amelyen az adott szakmának
nyelvből államilag elismert,
nyelvből államilag elismert,
tudományos szakirodalma van,
középfokú (B2), komplex
középfokú (B2), komplex
2014.09.03
államilag elismert, középfokú (B2) típusú nyelvvizsga vagy ezzel típusú nyelvvizsga vagy ezzel
komplex típusú nyelvvizsga vagy
egyenértékű érettségi
egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
szükséges.
szükséges.

nincs

A mesterfokozat megszerzéséhez
bármely olyan élő idegen nyelvből,
amelyen az adott szakmának
tudományos szakirodalma van,
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat
A mesterfokozat
bármely olyan élő idegen nyelvből, megszerzéséhez egy élő idegen megszerzéséhez egy élő idegen
amelyen az adott szakmának
nyelvből államilag elismert,
nyelvből államilag elismert,
tudományos szakirodalma van,
középfokú (B2), komplex
középfokú (B2), komplex
2010.08.30
államilag elismert, középfokú (B2) típusú nyelvvizsga vagy ezzel típusú nyelvvizsga vagy ezzel
komplex típusú nyelvvizsga vagy
egyenértékű érettségi
egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
szükséges.
szükséges.

2016.09.07 építőművész

nincs

A mesterfokozat megszerzéséhez
bármely olyan élő idegen nyelvből,
amelyen az adott szakmának
tudományos szakirodalma van,
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat
A mesterfokozat
bármely olyan élő idegen nyelvből, megszerzéséhez egy élő idegen megszerzéséhez egy élő idegen
amelyen az adott szakmának
nyelvből államilag elismert,
nyelvből államilag elismert,
tudományos szakirodalma van,
középfokú (B2), komplex
középfokú (B2), komplex
2010.08.31
államilag elismert, középfokú (B2) típusú nyelvvizsga vagy ezzel típusú nyelvvizsga vagy ezzel
komplex típusú nyelvvizsga vagy
egyenértékű érettségi
egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
szükséges.
szükséges.

2016.09.06 formatervező művész

belsőépítész
2016.09.06 környezettervező
művész

FM_BKMN

keresztfélév - Faipari
mérnöki szak kieg.

Tagozat

FM_OETM

keresztfélév Könnyűipari mérnöki
szak kieg.

Képzési szint

FM_OFTM

Képzés neve

Hallgatói
Hallgató
jogviszony
jogviszony
keletkezés
keletkezés
legkorábban legkésőbb a
a képzésen
képzésen

Simonyi Károly Kar

Főiskolai Faipari Mérnök mesterképzés
levelező
(MA/MSc)

MSC - Faipari mérnöki
mesterszak

MSc Gazdaságinformatikus
mesterképzési szak

mesterképzés
(MA/MSc)

mesterképzés
(MA/MSc)

Levelező

Nappali

Nappali

4

4

4

4

Nyelvi követelmény
2002-2006

Nyelvi követelmény
2006-2010

Nyelvi követelmény
2010-2013

nincs

A mesterfokozat megszerzéséhez
bármely olyan élő idegen nyelvből,
amelyen az adott szakmának
tudományos szakirodalma van,
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2016. 09.01.-2016. 12.31.

Nyelvi követelmény
2017 -

FIR Képzés neve

Képzés
kódja

A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat
A mesterfokozat
bármely olyan élő idegen nyelvből, megszerzéséhez egy élő idegen megszerzéséhez egy élő idegen
amelyen az adott szakmának
nyelvből államilag elismert,
nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2), komplex
középfokú (B2), komplex
tudományos szakirodalma van,
2010.08.31
államilag elismert, középfokú (B2) típusú nyelvvizsga vagy ezzel típusú nyelvvizsga vagy ezzel
egyenértékű érettségi
egyenértékű érettségi
komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
szükséges.
szükséges.

2016.09.06 tervezőgrafika

nincs

A mesterfokozat
A mesterfokozat megszerzéséhez
megszerzéséhez államilag
bármely olyan élő idegen nyelvből,
elismert legalább középfokú C
amelyen az adott szakmának
típusú, illetve azzal egyenértékű
tudományos szakirodalma van,
nyelvvizsga letétele szükséges
államilag elismert, középfokú (B2)
bármely olyan élő idegen
komplex típusú nyelvvizsga vagy
nyelvből, amelyen az adott
azzal egyenértékű érettségi
szakmának tudományos
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
szakirodalma van.

A mesterfokozat
megszerzéséhez bármely olyan
A mesterfokozat megszerzéséhez
élő idegen nyelvből, amelyen
bármely olyan élő idegen nyelvből,
az adott szakmának
amelyen az adott szakmának
tudományos szakirodalma van,
tudományos szakirodalma van,
államilag elismert, középfokú
államilag elismert, középfokú (B2)
(B2), komplex típusú
komplex típusú nyelvvizsga vagy
nyelvvizsga vagy azzal
azzal egyenértékű érettségi
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
bizonyítvány, vagy oklevél
szükséges.

A mesterfokozat
megszerzéséhez bármely olyan
élő idegen nyelvből, amelyen
az adott szakmának
tudományos szakirodalma van,
államilag elismert, középfokú 2008.09.26
(B2), komplex típusú
nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, vagy oklevél
szükséges.

2016.09.06 faipari mérnöki

nincs

A mesterfokozat
A mesterfokozat megszerzéséhez
megszerzéséhez államilag
bármely olyan élő idegen nyelvből,
elismert legalább középfokú C
amelyen az adott szakmának
típusú, illetve azzal egyenértékű
tudományos szakirodalma van,
nyelvvizsga letétele szükséges
államilag elismert, középfokú (B2)
bármely olyan élő idegen
komplex típusú nyelvvizsga vagy
nyelvből, amelyen az adott
azzal egyenértékű érettségi
szakmának tudományos
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
szakirodalma van.

A mesterfokozat
megszerzéséhez bármely olyan
A mesterfokozat megszerzéséhez
élő idegen nyelvből, amelyen
bármely olyan élő idegen nyelvből,
az adott szakmának
amelyen az adott szakmának
tudományos szakirodalma van,
tudományos szakirodalma van,
államilag elismert, középfokú
államilag elismert, középfokú (B2)
(B2), komplex típusú
komplex típusú nyelvvizsga vagy
nyelvvizsga vagy azzal
azzal egyenértékű érettségi
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
bizonyítvány, vagy oklevél
szükséges.

A mesterfokozat
megszerzéséhez bármely olyan
élő idegen nyelvből, amelyen
az adott szakmának
tudományos szakirodalma van,
államilag elismert, középfokú 2008.09.29
(B2), komplex típusú
nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, vagy oklevél
szükséges.

2016.01.25 faipari mérnöki

nincs

A mesterfokozat
A mesterfokozat megszerzéséhez
megszerzéséhez államilag
bármely olyan élő idegen nyelvből,
elismert legalább középfokú C
amelyen az adott szakmának
típusú, illetve azzal egyenértékű
tudományos szakirodalma van,
nyelvvizsga letétele szükséges
államilag elismert, középfokú (B2)
bármely olyan élő idegen
komplex típusú nyelvvizsga vagy
nyelvből, amelyen az adott
azzal egyenértékű érettségi
szakmának tudományos
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
szakirodalma van.

A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat
A mesterfokozat
bármely olyan élő idegen nyelvből, megszerzéséhez egy élő idegen megszerzéséhez egy élő idegen
amelyen az adott szakmának
nyelvből államilag elismert,
nyelvből államilag elismert,
tudományos szakirodalma van,
középfokú (B2), komplex
középfokú (B2), komplex
2009.02.01
államilag elismert, középfokú (B2) típusú nyelvvizsga vagy ezzel típusú nyelvvizsga vagy ezzel
komplex típusú nyelvvizsga vagy
egyenértékű érettségi
egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
megszerzése szükséges.
megszerzése szükséges.

2015.08.27 gazdaságinformatikus

nincs

FM_TERV

Nappali

Képzési
idő

FM_FML

mesterképzés
(MA/MSc)

Tagozat

FM_FMN

MA - Tervezőgrafika
mesterképzési szak

Képzési szint

FM_GAIN

Képzés neve

Hallgatói
Hallgató
jogviszony
jogviszony
keletkezés
keletkezés
legkorábban legkésőbb a
a képzésen
képzésen

Simonyi Károly Kar

MSc - Műszaki
menedzser mesterszak

mesterképzés
(MA/MSc)

Levelező

4

4

Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2016. 09.01.-2016. 12.31.

Nyelvi követelmény
2017 -

FIR Képzés neve

nincs

A mesterfokozat
A mesterfokozat megszerzéséhez
megszerzéséhez államilag
bármely olyan élő idegen nyelvből,
elismert legalább középfokú C
amelyen az adott szakmának
típusú, illetve azzal egyenértékű
tudományos szakirodalma van,
nyelvvizsga letétele szükséges
államilag elismert, középfokú (B2)
bármely olyan élő idegen
komplex típusú nyelvvizsga vagy
nyelvből, amelyen az adott
azzal egyenértékű érettségi
szakmának tudományos
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
szakirodalma van.

A mesterfokozat
A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat
bármely olyan élő idegen nyelvből, megszerzéséhez egy élő idegen megszerzéséhez egy élő idegen
amelyen az adott szakmának
nyelvből államilag elismert,
nyelvből államilag elismert,
tudományos szakirodalma van,
középfokú (B2), komplex
középfokú (B2), komplex
2009.02.12
államilag elismert, középfokú (B2) típusú nyelvvizsga vagy ezzel típusú nyelvvizsga vagy ezzel
komplex típusú nyelvvizsga vagy
egyenértékű érettségi
egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
megszerzése szükséges.
megszerzése szükséges.

2016.02.01 könnyűipari mérnöki

nincs

A mesterfokozat
A mesterfokozat megszerzéséhez
megszerzéséhez államilag
bármely olyan élő idegen nyelvből,
elismert legalább középfokú C
amelyen az adott szakmának
típusú, illetve azzal egyenértékű
tudományos szakirodalma van,
nyelvvizsga letétele szükséges
államilag elismert, középfokú (B2)
bármely olyan élő idegen
komplex típusú nyelvvizsga vagy
nyelvből, amelyen az adott
azzal egyenértékű érettségi
szakmának tudományos
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
szakirodalma van.

A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat
A mesterfokozat
bármely olyan élő idegen nyelvből, megszerzéséhez egy élő idegen megszerzéséhez egy élő idegen
amelyen az adott szakmának
nyelvből államilag elismert,
nyelvből államilag elismert,
tudományos szakirodalma van,
középfokú (B2), komplex
középfokú (B2), komplex
2010.02.01
államilag elismert, középfokú (B2) típusú nyelvvizsga vagy ezzel típusú nyelvvizsga vagy ezzel
komplex típusú nyelvvizsga vagy
egyenértékű érettségi
egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
megszerzése szükséges.
megszerzése szükséges.

2016.02.01 könnyűipari mérnöki

nincs

A mesterfokozat
A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat
bármely olyan élő idegen nyelvből, megszerzéséhez egy élő idegen megszerzéséhez egy élő idegen
amelyen az adott szakmának
nyelvből államilag elismert,
nyelvből államilag elismert,
tudományos szakirodalma van,
középfokú (B2), komplex
középfokú (B2), komplex
2013.02.11
államilag elismert, középfokú (B2) típusú nyelvvizsga vagy ezzel típusú nyelvvizsga vagy ezzel
komplex típusú nyelvvizsga vagy
egyenértékű érettségi
egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
szükséges.
szükséges.

2016.09.01 műszaki menedzser

A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat
A mesterfokozat
bármely olyan élő idegen nyelvből, megszerzéséhez egy élő idegen megszerzéséhez egy élő idegen
amelyen az adott szakmának
nyelvből államilag elismert,
nyelvből államilag elismert,
tudományos szakirodalma van,
középfokú (B2), komplex
középfokú (B2), komplex
2012.09.03
államilag elismert, középfokú (B2) típusú nyelvvizsga vagy ezzel típusú nyelvvizsga vagy ezzel
komplex típusú nyelvvizsga vagy
egyenértékű érettségi
egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
szükséges.
szükséges.

2016.02.01 műszaki menedzser

nincs

nincs

Képzés
kódja

FM_KML

Nyelvi követelmény
2006-2010

Nappali

4

nincs

nincs

nincs

MSc - Részismeretek
megszerzésére irányuló Részismeret
képzés _ITF

Nappali

4

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2015.02.02

részismeret
2015.02.02 megszerzésére
irányuló képzés

FM_RÉSZ

mesterképzés
(MA/MSc)

Nappali

4

Nyelvi követelmény
2002-2006

MSc - Timber Industry
Engineering

Nappali

4

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2009.09.01

2015.01.29 faipari mérnöki

FM_FMNA

MSc - Műszaki
menedzser mesterszak

mesterképzés
(MA/MSc)

Levelező

Képzési
idő

FM_KMN

MSC - Könnyűipari
mérnöki mesterszak

mesterképzés
(MA/MSc)

Tagozat

FM_MUML

MSC - Könnyűipari
mérnöki mesterszak

Képzési szint

FM_MUMN

Képzés neve

Hallgatói
Hallgató
jogviszony
jogviszony
keletkezés
keletkezés
legkorábban legkésőbb a
a képzésen
képzésen

mesterképzés
(MA/MSc)

Simonyi Károly Kar

nincs

A mesterfokozat megszerzéséhez
bármely olyan élő idegen nyelvből,
amelyen az adott szakmának
tudományos szakirodalma van,
államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Az alapfokozat megszerzéséhez
államilag elismert legalább
Egy idegen nyelvből középfokú,
középfokú (B2) komplex típusú
C típusú nyelvvizsga,
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű
2006.09.01.-2010.09.01.
érettségi bizonyítvány, illetve
oklevél szükséges.

6

nincs

8

A záróvizsgára bocsátás
feltétele a főiskolai szintű
végzettség megszerzéséhez
államilag elismert alapfokú C
típusú, vagy középfokú A
vagy B típusú, illetve azzal
egyenértékű nyelvvizsga
letétele.

nincs

Főiskolai Faipari Mérnök főiskolai képzés Nappali

6

A záróvizsgára bocsátás
feltétele a főiskolai szintű
végzettség megszerzéséhez
államilag elismert alapfokú C
típusú, vagy középfokú A
vagy B típusú, illetve azzal
egyenértékű nyelvvizsga
letétele.

Műszaki Szakoktató

főiskolai képzés Levelező

6

Okleveles Építész
Tervező Művész

egyetemi képzés Nappali

Okleveles Faipari
Mérnök kiegészítő

egyetemi képzés Levelező

Főiskolai Faipari Mérnök főiskolai képzés Levelező

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2016. 09.01.-2016. 12.31.

Nyelvi követelmény
2017 -

A mesterfokozat
A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat
bármely olyan élő idegen nyelvből, megszerzéséhez egy élő idegen megszerzéséhez egy élő idegen
amelyen az adott szakmának
nyelvből államilag elismert,
nyelvből államilag elismert,
tudományos szakirodalma van,
középfokú (B2), komplex
középfokú (B2), komplex
2010.08.26
államilag elismert, középfokú (B2) típusú nyelvvizsga vagy azzal típusú nyelvvizsga vagy azzal
komplex típusú nyelvvizsga vagy
egyenértékű érettségi
egyenértékű érettségi
azzal egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
szükséges.
szükséges.

2016.01.25

FIR Képzés neve

ipari terméktervező
mérnöki

Képzés
kódja

FM_ITFN

Nyelvi követelmény
2010-2013

FK_MSZO

nincs

Nyelvi követelmény
2006-2010

nincs

nincs

nincs

2001.09.01

2010.10.14 műszaki szakoktató

nincs

nincs

nincs

nincs

1998.09.01

2004.09.01 faipari mérnöki

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

1999.09.01

2002.09.01 faipari mérnöki

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

1999.09.01

2002.02.04 műszaki szakoktató

10

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

1997.09.01

2001.09.01 építész-művész

5

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2000.02.04

2002.09.23 faipari mérnöki

FN_FFML

főiskolai képzés Levelező

4

Nyelvi követelmény
2002-2006

FN_FFMN

Műszaki szakoktatói
szak

Nappali

Képzési
idő

FN_MSZO

MSc- Ipari
mesterképzés
terméktervező mérnöki
(MA/MSc)
mesterszak- nappali

Tagozat

FN_OETM

Képzési szint

FN_OFMK

Képzés neve

Hallgatói
Hallgató
jogviszony
jogviszony
keletkezés
keletkezés
legkorábban legkésőbb a
a képzésen
képzésen

Simonyi Károly Kar
Képzési
idő

Nyelvi követelmény
2002-2006

Nyelvi követelmény
2006-2010

Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2016. 09.01.-2016. 12.31.

Nyelvi követelmény
2017 -

10

2002-től egyetemi szintű
képzésben egy élő idegen
nyelvből középfokú C típusú
államilag elismert, vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsga
letétele.

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

1996.09.01

2004.09.02 faipari mérnöki

10

2002-től egyetemi szintű
képzésben egy élő idegen
nyelvből középfokú C típusú
államilag elismert, vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsga
letétele.

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

1997.09.01

2004.09.02 formatervező

egyetemi képzés Levelező

5

Egyetemi szintű képzésben
egy élő idegen nyelvből
középfokú C típusú államilag
elismert, vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsga
letétele.

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2002.02.28

2002.09.23 könnyűipari mérnök

Okleveles Mérnök-tanár
egyetemi képzés Levelező
levelező

4

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2000.09.01

2000.09.01 mérnöktanári (agrár)

FN_OMTL

Okleveles Papíripari
Mérnök

10

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

1997.09.01

2001.09.03 papíripari mérnöki

FN_OPMN

Hallgatói
Hallgató
jogviszony
jogviszony
keletkezés
keletkezés
legkorábban legkésőbb a
a képzésen
képzésen

egyetemi képzés Nappali

Okleveles Formatervező
egyetemi képzés Nappali
Művész

Okleveles Könnyűipari
Mérnök kiegészítő

egyetemi képzés Nappali

FIR Képzés neve

Képzés
kódja

FN_OFMN

Tagozat

FN_OFTM

Okleveles Faipari
Mérnök

Képzési szint

FN_OKMK

Képzés neve

