Gyakorlatigényes alapképzési szakok

a) Képzési terület

b) Képzési ág

c) Alapképzési szakok
földmérő és földrendező mérnöki*

agrár műszaki

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki*
tájrendező és kertépítő mérnöki*

gazdasági,
vidékfejlesztési és
informatikus
agrármérnöki

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki*
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki*
élelmiszermérnöki*

agrár

élelmiszer- és
kertészmérnöki
környezetgazdálkodási
és természetvédelmi
mérnök

kertészmérnöki*
szőlész-borász mérnöki*
környezetgazdálkodási agrármérnöki*
természetvédelmi mérnöki,*
vadgazda mérnöki*
állattenyésztő mérnöki*
mezőgazdasági mérnöki*

mezőgazdasági

mezőgazdasági szakoktató*
növénytermesztő mérnöki*
szociális munka*

társadalom tudomány

szociális

szociálpedagógia*

informatika

informatikai

foglalkozási rehabilitáció*
gazdaságinformatikus*
mérnökinformatikus*
programtervező informatikus*
bűnügyi igazgatási*
(pl. bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó,
pénzügyi nyomozó szakirányokkal)

közigzgatási,
rendsézseti és
katonai

gazdaság tudományok

rendészeti

üzleti

rendészeti igazgatási*
(pl. biztonsági, büntetés-végrehajtási, határrendészeti,
igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi,
közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedéki
igazgatási, migrációs szakirányokkal)
gazdálkodási és menedzsment*
kereskedelem és marketing*
nemzetközi gazdálkodás*
pénzügy és számvitel*
turizmus-vendéglátás*
üzleti szakoktató*
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Gyakorlatigényes alapképzési szakok

a) Képzési terület

b) Képzési ág

c) Alapképzési szakok
anyagmérnöki*

anyag-, fa- és
könnyűipari mérnöki

faipari mérnöki*
könnyűipari mérnöki*
biomérnöki*

bio-, környezet- és
vegyészmérnöki

környezetmérnöki*
vegyészmérnöki*
molekuláris bionika*

építőmérnöki és
műszaki
földtudományi

műszaki

építészmérnök, ipari
termék- és
formatervező mérnöki

építőmérnöki*
műszaki földtudományi*
építészmérnöki*
ipari termék- és formatervező mérnöki*
gépészmérnöki*

gépész-, közlekedés-,
mechatronikai mérnöki

közlekedésmérnöki*
mechatronikai mérnöki*
járműmérnöki*

had- és
biztonságtechnikai
mérnöki
villamos- és energetikai
mérnöki

had- és biztonságtechnikai mérnöki*
energetikai mérnöki*
villamosmérnöki*
műszaki szakoktató*
ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, gyógytornász,
mentőtiszt, szülésznő szakirányokkal)*
egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi
ellenőr és védőnő szakirányokkal)*

orvos- és egészségegészségtudományi
tudomány

egészségügyi szervező (egészségbiztosítás, egészségügyi
ügyvitelszervező, egészségturizmus-szervező
szakirányokkal)*
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
(orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika, képalkotó
diagnosztika analitika, orvosi kutatólaboratóriumi analitika,
optometria szakirányokkal)*
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Gyakorlatigényes alapképzési szakok

a) Képzési terület
pedagógus képzés

természettudomány

b) Képzési ág
gyógypedagógia

c) Alapképzési szakok
gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak pedagógiája,
tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallássérültek
pedagógiája, logopédia, látássérültek pedagógiája,
szomatopedagógia, pszichopedagógia szakirányokkal)*

élő természettudomány

biológia*

élettelen
természettudomány

fizika*

föld- és
földrajztudományi
környezettudomány
matematikatudomány
természetismeret
építőművészet

kémia*
földrajz*
földtudományi*
környezettan (pl. technika szakirány)*
matematika*
természetismeret*
építőművészet*
kerámiatervezés*
üvegtervezés*
fémművesség*
formatervezés*

iparművészet

textiltervezés (szövő, kötő, nyomó, ruha, öltözékkiegészítés
szakirányokkal)*
tervezőgrafika*
fotográfia*

művészet
alkalmazott látványtervezés*
mozgókép (film- és televíziórendező, vágó, hangmester
szakirányokkal)*
film- és videoművészet

kameraman*
gyártásszervező*
televíziós műsorkészítő*

táncművészet

táncművész*(klasszikus balett, néptánc, moderntánc,
kortárstánc, színházi tánc szakirányokkal)
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