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H A T Á R O Z A T 
 

 

 

 

A(z) Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Felsőoktatási Intézmény) működési engedélyét  

 

 

m ó  d  o  s  í  t  o  m ,  

 

 

és a Felsőoktatási Intézmény működési engedélyét egységes szerkezetben az alábbiak szerint 

adom ki: 

 

 

„  M Ű K Ö D É  S  I    E N G E D É L Y  
 

 

1. A Felsőoktatási Intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem 

 

2. A Felsőoktatási Intézmény azonosítója: FI58544 

 

3. A Felsőoktatási Intézmény székhelye: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. 

 

4. A Felsőoktatási Intézmény által meghirdethető képzések: 

 
Képzés 

kódja 
Képzés neve 

Képzés típusa 

(szintje) 

Képzési terület vagy 

tudományterület 
Képzés helye 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munkarendje 

Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdetés 

utolsó féléve 

BSZKALM 

BSZIEZM 

alkotóművészet és 

muzikológia - 

elektronikus zenei 

médiaművészet 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
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BSZKALM 

BSZIEZM 

alkotóművészet és 

muzikológia - 

elektronikus zenei 

médiaművészet 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKALM 

BSZIEZM 

alkotóművészet és 

muzikológia - 

elektronikus zenei 

médiaművészet 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

BSZKALM 

BSZIZIS 

alkotóművészet és 

muzikológia - 

zeneismeret 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKANG anglisztika 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKANG anglisztika 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKANG anglisztika 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

BSZKANG anglisztika 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIAPO 

ápolás és betegellátás - 

ápoló 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zombor angol nappali 
2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIAPO 

ápolás és betegellátás - 

ápoló 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zombor angol levelező 
2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIAPO 

ápolás és betegellátás - 

ápoló 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zombor magyar levelező 
2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIAPO 

ápolás és betegellátás - 

ápoló 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely angol nappali 
2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIAPO 

ápolás és betegellátás - 

ápoló 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Székelyudvarhely magyar nappali 
2022/2023 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIAPO 

ápolás és betegellátás - 

ápoló 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Székelyudvarhely magyar levelező 
2022/2023 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIAPO 

ápolás és betegellátás - 

ápoló 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar levelező 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIAPO 

ápolás és betegellátás - 

ápoló 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zombor magyar nappali 
2015/2016 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIAPO 

ápolás és betegellátás - 

ápoló 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIAPO 

ápolás és betegellátás - 

ápoló 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Kaposvár magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIAPO 

ápolás és betegellátás - 

ápoló 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIAPO 

ápolás és betegellátás - 

ápoló 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIAPO 

ápolás és betegellátás - 

ápoló 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs angol nappali 
2006/2007 

II. félév 
  

BSZKAPB 

BSZIAPO 

ápolás és betegellátás - 

ápoló 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2006/2007 I. 

félév 
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BSZKAPB 

BSZIAPO 

ápolás és betegellátás - 

ápoló 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Frankfurt am 

Main 
német nappali 

2012/2013 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIDIE 

ápolás és betegellátás - 

dietetikus 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIDIE 

ápolás és betegellátás - 

dietetikus 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs angol nappali 
2006/2007 

II. félév 
  

BSZKAPB 

BSZIDIE 

ápolás és betegellátás - 

dietetikus 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIDIE 

ápolás és betegellátás - 

dietetikus 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIDIE 

ápolás és betegellátás - 

dietetikus 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Kaposvár magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIDIE 

ápolás és betegellátás - 

dietetikus 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIDIE 

ápolás és betegellátás - 

dietetikus 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar levelező 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIEAO 

ápolás és betegellátás - 

ergoterápia 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar nappali 
2020/2021 

II. félév 
  

BSZKAPB 

BSZIGYT 

ápolás és betegellátás - 

gyógytornász 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs angol nappali 
2006/2007 

II. félév 
  

BSZKAPB 

BSZIGYT 

ápolás és betegellátás - 

gyógytornász 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIGYT 

ápolás és betegellátás - 

gyógytornász 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Kaposvár magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIGYT 

ápolás és betegellátás - 

gyógytornász 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIGYT 

ápolás és betegellátás - 

gyógytornász 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIGYT 

ápolás és betegellátás - 

gyógytornász 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIGYT 

ápolás és betegellátás - 

gyógytornász 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar levelező 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIGYT 

ápolás és betegellátás - 

gyógytornász 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zombor magyar nappali 
2023/2024 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIGYT 

ápolás és betegellátás - 

gyógytornász 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg angol nappali 
2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIMEN 

ápolás és betegellátás - 

mentőtiszt 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar levelező 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIMEN 

ápolás és betegellátás - 

mentőtiszt 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIMEN 

ápolás és betegellátás - 

mentőtiszt 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
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BSZKAPB 

BSZIMEN 

ápolás és betegellátás - 

mentőtiszt 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIMEN 

ápolás és betegellátás - 

mentőtiszt 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Kaposvár magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIMEN 

ápolás és betegellátás - 

mentőtiszt 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZIMEN 

ápolás és betegellátás - 

mentőtiszt 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs angol nappali 
2006/2007 

II. félév 
  

BSZKAPB 

BSZISZU 

ápolás és betegellátás - 

szülésznő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs angol nappali 
2006/2007 

II. félév 
  

BSZKAPB 

BSZISZU 

ápolás és betegellátás - 

szülésznő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZISZU 

ápolás és betegellátás - 

szülésznő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Kaposvár magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZISZU 

ápolás és betegellátás - 

szülésznő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZISZU 

ápolás és betegellátás - 

szülésznő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZISZU 

ápolás és betegellátás - 

szülésznő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZISZU 

ápolás és betegellátás - 

szülésznő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar levelező 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKAPB 

BSZISZU 

ápolás és betegellátás - 

szülésznő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Kaposvár magyar levelező 
2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKBEC biotechnológia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

BSZKBIO biológia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2015/2016 I. 

félév 
  

BSZKBIO biológia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKCSK 
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

BSZKCSK 
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szombathely magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

BSZKCSK 
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

BSZKCSK 
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

BSZKCSK 
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szombathely magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

BSZKCSK 
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

BSZKEGP 

BSZINEE 

egészségügyi gondozás 

és prevenció - 

népegészségügyi ellenőr 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
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BSZKEGP 

BSZINEE 

egészségügyi gondozás 

és prevenció - 

népegészségügyi ellenőr 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Kaposvár magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKEGP 

BSZINEE 

egészségügyi gondozás 

és prevenció - 

népegészségügyi ellenőr 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKEGP 

BSZINEE 

egészségügyi gondozás 

és prevenció - 

népegészségügyi ellenőr 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKEGP 

BSZIVED 

egészségügyi gondozás 

és prevenció - védőnő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKEGP 

BSZIVED 

egészségügyi gondozás 

és prevenció - védőnő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKEGP 

BSZIVED 

egészségügyi gondozás 

és prevenció - védőnő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Kaposvár magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKEGP 

BSZIVED 

egészségügyi gondozás 

és prevenció - védőnő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKEGP 

BSZIVED 

egészségügyi gondozás 

és prevenció - védőnő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Kaposvár magyar levelező 
2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKEGP 

BSZIVED 

egészségügyi gondozás 

és prevenció - védőnő 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar levelező 
2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKEGS egészségügyi szervező 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2005/2006 I. 

félév 
  

BSZKEGS egészségügyi szervező 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar nappali 
2005/2006 I. 

félév 
  

BSZKEGS egészségügyi szervező 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2005/2006 I. 

félév 
  

BSZKEGS egészségügyi szervező 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar levelező 
2005/2006 I. 

félév 
  

BSZKEMU építőművészet 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKENE zenekultúra 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészetközvetítés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKEPO építőmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 

2005/2006 I. 

félév 
  

BSZKEPO építőmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2005/2006 I. 

félév 
  

BSZKEPO építőmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Pécs angol nappali 

2015/2016 I. 

félév 
  

BSZKEPT építészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Pécs angol nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKEPT építészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKEPT építészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKESO emberi erőforrások 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
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BSZKESO emberi erőforrások 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIEZE 

előadó-művészet - 

egyházzene 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKEN 

előadó-művészet - 

klasszikus ének 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKEN 

előadó-művészet - 

klasszikus ének 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKFA 

előadó-művészet - 

klasszikus fagott 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKFV 

előadó-művészet - 

klasszikus fuvola 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKFV 

előadó-művészet - 

klasszikus fuvola 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKGD 

előadó-művészet - 

klasszikus gordonka 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKGI 

előadó-művészet - 

klasszikus gitár 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKGI 

előadó-művészet - 

klasszikus gitár 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKGO 

előadó-művészet - 

klasszikus gordon 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKHE 

előadó-művészet - 

klasszikus hegedű 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKHE 

előadó-művészet - 

klasszikus hegedű 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKHS 

előadó-művészet - 

klasszikus harsona 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKKL 

előadó-művészet - 

klasszikus klarinét 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKKU 

előadó-művészet - 

klasszikus kürt 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKME 

előadó-művészet - 

klasszikus mélyhegedű 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKME 

előadó-művészet - 

klasszikus mélyhegedű 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKOB 

előadó-művészet - 

klasszikus oboa 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKOG 

előadó-művészet - 

klasszikus orgona 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKTR 

előadó-művészet - 

klasszikus trombita 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKTU 

előadó-művészet - 

klasszikus tuba 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKUT 

előadó-művészet - 

klasszikus 

ütőhangszerek 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKVZ 

előadó-művészet - 

kórusvezetés 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIKZO 

előadó-művészet - 

klasszikus zongora 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2007/2008 I. 

félév 
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BSZKEVV 

BSZIKZO 

előadó-művészet - 

klasszikus zongora 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKEVV 

BSZIZZE 

előadó-művészet - 

zenekarvezetés 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

BSZKFAL 
filozófia, politika, 

gazdaság 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2021/2022 

II. félév 
  

BSZKFAL 
filozófia, politika, 

gazdaság 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2021/2022 

II. félév 
  

BSZKFIZ fizika 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKFIZ fizika 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2015/2016 I. 

félév 
  

BSZKFOL földrajz 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

BSZKFOL földrajz 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKFOT földtudományi 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

BSZKFOT földtudományi 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

BSZKGAI gazdaságinformatikus  
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

informatika képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKGAM 
gazdálkodási és 

menedzsment 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKGAM 
gazdálkodási és 

menedzsment 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKGAM 
gazdálkodási és 

menedzsment 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKGAM 
gazdálkodási és 

menedzsment 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs angol levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKGEM gépészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKGEM gépészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKGER 

BSZINEM 
germanisztika - német 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKGER 

BSZINEM 
germanisztika - német 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKGER 

BSZINEM 
germanisztika - német 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs német nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKGER 

BSZINNE 

germanisztika - német 

nemzetiségi 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs német nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKGER 

BSZINNE 

germanisztika - német 

nemzetiségi 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKGER 

BSZINNE 

germanisztika - német 

nemzetiségi 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKGVA 
vidékfejlesztési 

agrármérnöki 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
agrár képzési terület Szekszárd magyar nappali 

2019/2020 

II. félév 
  

BSZKGVA 
vidékfejlesztési 

agrármérnöki 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
agrár képzési terület Szekszárd magyar levelező 

2019/2020 

II. félév 
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BSZKGYO 

BSZILOG 

gyógypedagógia - 

logopédia 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2019/2020 

II. félév 
  

BSZKGYO 

BSZILOG 

gyógypedagógia - 

logopédia 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2019/2020 

II. félév 
  

BSZKGYO 

BSZITAP 

gyógypedagógia - 

tanulásban 

akadályozottak 

pedagógiája 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2019/2020 

II. félév 
  

BSZKGYO 

BSZITAP 

gyógypedagógia - 

tanulásban 

akadályozottak 

pedagógiája 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2019/2020 

II. félév 
  

BSZKIGI igazságügyi igazgatási 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
jogi képzési terület Pécs magyar távoktatás 

2022/2023 

II. félév 
  

BSZKIGI igazságügyi igazgatási 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKIGI igazságügyi igazgatási 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
jogi képzési terület Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKINK informatikus könyvtáros  
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKINK informatikus könyvtáros  
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKITF 
ipari termék- és 

formatervező mérnöki 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

BSZKKEM 
kereskedelem és 

marketing 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKKMI kémia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKKMI kémia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2013/2014 

II. félév 
  

BSZKKOK környezetkultúra 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészetközvetítés 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

BSZKKOK környezetkultúra 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészetközvetítés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKKOK környezetkultúra 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészetközvetítés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKKOM 
kommunikáció- és 

médiatudomány 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKKOM 
kommunikáció- és 

médiatudomány 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKKOM 
kommunikáció- és 

médiatudomány 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKKOR környezetmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKKOR környezetmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKKOT környezettan 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKKZG 

BSZIHAT 

közösségszervezés - 

humánfejlesztés 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKKZG 

BSZIHAT 

közösségszervezés - 

humánfejlesztés 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
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BSZKKZG 

BSZIHAT 

közösségszervezés - 

humánfejlesztés 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKKZG 

BSZIHAT 

közösségszervezés - 

humánfejlesztés 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKKZG 

BSZIIZE 

közösségszervezés - 

ifjúsági 

közösségszervezés  

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKKZG 

BSZIIZE 

közösségszervezés - 

ifjúsági 

közösségszervezés  

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKKZG 

BSZIIZE 

közösségszervezés - 

ifjúsági 

közösségszervezés  

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKKZG 

BSZIIZE 

közösségszervezés - 

ifjúsági 

közösségszervezés  

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKKZG 

BSZIKRI 

közösségszervezés - 

kulturális 

közösségszervezés  

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKKZG 

BSZIKRI 

közösségszervezés - 

kulturális 

közösségszervezés 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKKZG 

BSZIKRI 

közösségszervezés - 

kulturális 

közösségszervezés  

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKKZG 

BSZIKRI 

közösségszervezés - 

kulturális 

közösségszervezés  

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKMAG magyar 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKMAG magyar 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKMAG magyar 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKMAT matematika 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKMAT matematika 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

BSZKMEI mérnökinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

informatika képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2015/2016 I. 

félév 
  

BSZKMEI mérnökinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

informatika képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKMEI mérnökinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

informatika képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKNEP néprajz 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKNEP néprajz 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKNET nemzetközi tanulmányok 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2012/2013 I. 

félév 
  

BSZKNET nemzetközi tanulmányok 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

BSZKNET nemzetközi tanulmányok 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2015/2016 I. 

félév 
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BSZKOLK 
orvosi diagnosztikai 

analitikus 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOLK 
orvosi diagnosztikai 

analitikus 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs angol nappali 
2008/2009 I. 

félév 
  

BSZKOLK 
orvosi diagnosztikai 

analitikus 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Kaposvár angol nappali 
2008/2009 I. 

félév 
  

BSZKOLK 
orvosi diagnosztikai 

analitikus 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Kaposvár magyar levelező 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOLK 
orvosi diagnosztikai 

analitikus 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Kaposvár magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOLK 
orvosi diagnosztikai 

analitikus 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOLK 
orvosi diagnosztikai 

analitikus 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar nappali 
2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKOLK 
orvosi diagnosztikai 

analitikus 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar levelező 
2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKONK 

BSZIKLF 

ókori nyelvek és 

kultúrák - klasszika-

filológia 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKONK 

BSZIKLF 

ókori nyelvek és 

kultúrák - klasszika-

filológia 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOVO óvodapedagógus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOVO óvodapedagógus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOVO óvodapedagógus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOVO óvodapedagógus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOVO óvodapedagógus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKOVO óvodapedagógus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd angol levelező 

2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKOVO 

BSZINEO 

óvodapedagógus - 

nemzetiségi 

óvodapedagógus (német) 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOVO 

BSZINEO 

óvodapedagógus - 

nemzetiségi 

óvodapedagógus (német) 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOVO 

BSZINEO 

óvodapedagógus - 

nemzetiségi 

óvodapedagógus (német) 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKOVO 

BSZINEO 

óvodapedagógus - 

nemzetiségi 

óvodapedagógus (német) 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKPED pedagógia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKPED pedagógia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
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BSZKPED pedagógia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKPOL politikatudományok 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKPOL politikatudományok 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKPSI pszichológia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKPSI pszichológia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKPSI pszichológia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKPSI pszichológia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs német nappali 

2015/2016 I. 

félév 
  

BSZKPSI pszichológia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKPSI pszichológia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs német levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKPSZ pénzügy és számvitel 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKPSZ pénzügy és számvitel 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKPTI 
programtervező 

informatikus 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

informatika képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2005/2006 I. 

félév 
  

BSZKPTI 
programtervező 

informatikus 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

informatika képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2015/2016 I. 

félév 
  

BSZKRCS rekreáció és életmód 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

sporttudomány képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

BSZKRCS rekreáció és életmód 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

sporttudomány képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

BSZKRCS rekreáció és életmód 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

sporttudomány képzési 

terület 
Zalaegerszeg magyar nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

BSZKRCS rekreáció és életmód 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

sporttudomány képzési 

terület 
Zalaegerszeg magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

BSZKREG régészet 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKREG régészet 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKREG régészet 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKREG régészet 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKRMG romológia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKRMG romológia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKRMG romológia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKROM 

BSZIFRA 

újlatin nyelvek és 

kultúrák - francia 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
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BSZKROM 

BSZIFRA 

újlatin nyelvek és 

kultúrák - francia 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKROM 

BSZIFRA 

újlatin nyelvek és 

kultúrák - francia 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs francia nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKROM 

BSZIFRA 

újlatin nyelvek és 

kultúrák - francia 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs francia levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKROM 

BSZIOLA 

újlatin nyelvek és 

kultúrák - olasz 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs olasz nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKROM 

BSZIOLA 

újlatin nyelvek és 

kultúrák - olasz 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs olasz levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKROM 

BSZIOLA 

újlatin nyelvek és 

kultúrák - olasz 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKROM 

BSZIOLA 

újlatin nyelvek és 

kultúrák - olasz 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKROM 

BSZISPA 

újlatin nyelvek és 

kultúrák - spanyol 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKROM 

BSZISPA 

újlatin nyelvek és 

kultúrák - spanyol 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKROM 

BSZISPA 

újlatin nyelvek és 

kultúrák - spanyol 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs spanyol nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKROM 

BSZISPA 

újlatin nyelvek és 

kultúrák - spanyol 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs spanyol levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKSAA szakoktató 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

BSZKSAA szakoktató 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

BSZKSAA szakoktató 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szombathely magyar nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

BSZKSAA szakoktató 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szombathely magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

BSZKSLA 

BSZIHOR 
szlavisztika - horvát 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKSLA 

BSZIHOR 
szlavisztika - horvát 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKSLA 

BSZINHO 

szlavisztika - horvát 

nemzetiségi 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKSLA 

BSZIORO 
szlavisztika - orosz 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKSLA 

BSZIORO 
szlavisztika - orosz 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKSLA 

BSZIORO 
szlavisztika - orosz 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs orosz nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKSOC szociológia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKSOC szociológia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKSVE sportszervezés  
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

sporttudomány képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

BSZKSVE sportszervezés  
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

sporttudomány képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
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BSZKSZB szabad bölcsészet 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

BSZKSZB szabad bölcsészet 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKSZB szabad bölcsészet 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKSZM szociális munka 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKSZM szociális munka 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKSZM szociális munka 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Székesfehérvár magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKSZM szociális munka 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szombathely magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKSZM szociális munka 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKSZM szociális munka 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKSZM szociális munka 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szombathely magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKSZM szociális munka 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Székesfehérvár magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKSZM szociális munka 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKSZM szociális munka 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs angol levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKSZO szőlész-borász mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
agrár képzési terület Pécs magyar levelező 

2015/2016 I. 

félév 
  

BSZKSZO szőlész-borász mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
agrár képzési terület Pécs magyar nappali 

2015/2016 I. 

félév 
  

BSZKSZO szőlész-borász mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
agrár képzési terület Szekszárd magyar nappali 

2015/2016 I. 

félév 
  

BSZKSZP szociálpedagógia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2023/2024 I. 

félév 
  

BSZKSZP szociálpedagógia 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2023/2024 I. 

félév 
  

BSZKTAL tárgyalkotás 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKTAL tárgyalkotás 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKTAN tanító 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTAN tanító 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTAN tanító 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTAN tanító 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTAN 

BSZINET 

tanító - nemzetiségi 

tanító (német) 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
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BSZKTAN 

BSZINET 

tanító - nemzetiségi 

tanító (német) 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTAN 

BSZINET 

tanító - nemzetiségi 

tanító (német) 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTAN 

BSZINET 

tanító - nemzetiségi 

tanító (német) 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTED turizmus-vendéglátás 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2019/2020 

II. félév 
  

BSZKTED turizmus-vendéglátás 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2019/2020 

II. félév 
  

BSZKTED turizmus-vendéglátás 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 

II. félév 
  

BSZKTES edző 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

sporttudomány képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTES edző 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

sporttudomány képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2015/2016 I. 

félév 
  

BSZKTES edző 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

sporttudomány képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTOR történelem 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKTOR történelem 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKVIL villamosmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKVIL villamosmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

BSZKVIL villamosmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Pécs angol nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKVIL villamosmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Pécs angol levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

DDISAJO 

DDTAAJT 

Állam- és Jogtudományi 

Doktori Iskola képzése - 

állam- és 

jogtudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISAJO 

DDTAAJT 

Állam- és Jogtudományi 

Doktori Iskola képzése - 

állam- és 

jogtudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs angol levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISAJO 

DDTAAJT 

Állam- és Jogtudományi 

Doktori Iskola képzése - 

állam- és 

jogtudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISAJO 

DDTAAJT 

Állam- és Jogtudományi 

Doktori Iskola képzése - 

állam- és 

jogtudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISBMC 

DDTAEMV 

Breuer Marcell Doktori 

Iskola képzése - 

építőművészet 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

művészetek 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISBMC 

DDTAEMV 

Breuer Marcell Doktori 

Iskola képzése - 

építőművészet 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

művészetek 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISBMC 

DDTAEMV 

Breuer Marcell Doktori 

Iskola képzése - 

építőművészet 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

művészetek 

tudományterület 
Pécs angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
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DDISBMC 

DDTAEMV 

Breuer Marcell Doktori 

Iskola képzése - 

építőművészet 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

művészetek 

tudományterület 
Pécs angol levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISBMC 

DDTAEPT 

Breuer Marcell Doktori 

Iskola képzése - 

építészmérnöki 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

műszaki tudományok 

tudományterület 
Pécs angol levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISBMC 

DDTAEPT 

Breuer Marcell Doktori 

Iskola képzése - 

építészmérnöki 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

műszaki tudományok 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISBMC 

DDTAEPT 

Breuer Marcell Doktori 

Iskola képzése - 

építészmérnöki 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

műszaki tudományok 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISBMC 

DDTAEPT 

Breuer Marcell Doktori 

Iskola képzése - 

építészmérnöki 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

műszaki tudományok 

tudományterület 
Pécs angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISBST 

DDTABIT 

Biológiai és 

Sportbiológiai Doktori 

Iskola képzése - 

biológiai tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

természettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISBST 

DDTABIT 

Biológiai és 

Sportbiológiai Doktori 

Iskola képzése - 

biológiai tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

természettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISBST 

DDTABIT 

Biológiai és 

Sportbiológiai Doktori 

Iskola képzése - 

biológiai tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

természettudományok 

tudományterület 
Pécs angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISDSC 

DDTASOT 

Demográfia és 

Szociológia Doktori 

Iskola képzése - 

szociológiai tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISDSC 

DDTASOT 

Demográfia és 

Szociológia Doktori 

Iskola képzése - 

szociológiai tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISEOV 

DDTAELT 

Elméleti 

Orvostudományok 

Doktori Iskola képzése - 

elméleti 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs magyar levelező 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISEOV 

DDTAELT 

Elméleti 

Orvostudományok 

Doktori Iskola képzése - 

elméleti 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs magyar nappali 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISEOV 

DDTAELT 

Elméleti 

Orvostudományok 

Doktori Iskola képzése - 

elméleti 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs angol nappali 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISEOV 

DDTAELT 

Elméleti 

Orvostudományok 

Doktori Iskola képzése - 

elméleti 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs német nappali 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISEOV 

DDTAELT 

Elméleti 

Orvostudományok 

Doktori Iskola képzése - 

elméleti 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs német levelező 
2016/2017 I. 

félév 
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DDISEOV 

DDTAELT 

Elméleti 

Orvostudományok 

Doktori Iskola képzése - 

elméleti 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs angol levelező 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISETU 

DDTAEGD 

Egészségtudományi 

Doktori Iskola képzése - 

egészségtudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs angol nappali 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISETU 

DDTAEGD 

Egészségtudományi 

Doktori Iskola képzése - 

egészségtudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs magyar nappali 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISETU 

DDTAEGD 

Egészségtudományi 

Doktori Iskola képzése - 

egészségtudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs magyar levelező 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISFIA 

DDTAFII 

Fizika Doktori Iskola 

képzése - fizikai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

természettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISFIA 

DDTAFII 

Fizika Doktori Iskola 

képzése - fizikai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

természettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISFIA 

DDTAFII 

Fizika Doktori Iskola 

képzése - fizikai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

természettudományok 

tudományterület 
Pécs angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISFIL 

DDTAFIT 

Filozófia Doktori Iskola 

képzése - filozófiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs angol nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

DDISFIL 

DDTAFIT 

Filozófia Doktori Iskola 

képzése - filozófiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs angol levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

DDISFIL 

DDTAFIT 

Filozófia Doktori Iskola 

képzése - filozófiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs francia nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

DDISFIL 

DDTAFIT 

Filozófia Doktori Iskola 

képzése - filozófiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs francia levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

DDISFIL 

DDTAFIT 

Filozófia Doktori Iskola 

képzése - filozófiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs német nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

DDISFIL 

DDTAFIT 

Filozófia Doktori Iskola 

képzése - filozófiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs német levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

DDISFIL 

DDTAFIT 

Filozófia Doktori Iskola 

képzése - filozófiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISFIL 

DDTAFIT 

Filozófia Doktori Iskola 

képzése - filozófiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISFLK 

DDTAFLT 

Földtudományok 

Doktori Iskola képzése - 

földtudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

természettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISFLK 

DDTAFLT 

Földtudományok 

Doktori Iskola képzése - 

földtudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

természettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISFLK 

DDTAFLT 

Földtudományok 

Doktori Iskola képzése - 

földtudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

természettudományok 

tudományterület 
Pécs angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISGAZ 

DDTAGST 

Gazdálkodástani Doktori 

Iskola képzése - 

gazdálkodás- és 

szervezéstudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
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DDISGAZ 

DDTAGST 

Gazdálkodástani Doktori 

Iskola képzése - 

gazdálkodás- és 

szervezéstudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISGAZ 

DDTAGST 

Gazdálkodástani Doktori 

Iskola képzése - 

gazdálkodás- és 

szervezéstudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISGYT 

DDTAELT 

Gyógyszertudományi 

Doktori Iskola képzése - 

elméleti 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs magyar levelező 
2020/2021 

II. félév 
  

DDISGYT 

DDTAELT 

Gyógyszertudományi 

Doktori Iskola képzése - 

elméleti 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs magyar nappali 
2020/2021 

II. félév 
  

DDISGYT 

DDTAELT 

Gyógyszertudományi 

Doktori Iskola képzése - 

elméleti 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs angol levelező 
2020/2021 

II. félév 
  

DDISGYT 

DDTAELT 

Gyógyszertudományi 

Doktori Iskola képzése - 

elméleti 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs angol nappali 
2020/2021 

II. félév 
  

DDISGYT 

DDTAELT 

Gyógyszertudományi 

Doktori Iskola képzése - 

elméleti 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs német nappali 
2020/2021 

II. félév 
  

DDISGYT 

DDTAELT 

Gyógyszertudományi 

Doktori Iskola képzése - 

elméleti 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs német levelező 
2020/2021 

II. félév 
  

DDISGYT 

DDTAGOT 

Gyógyszertudományi 

Doktori Iskola képzése - 

gyógyszerészeti 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs német levelező 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISGYT 

DDTAGOT 

Gyógyszertudományi 

Doktori Iskola képzése - 

gyógyszerészeti 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs német nappali 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISGYT 

DDTAGOT 

Gyógyszertudományi 

Doktori Iskola képzése - 

gyógyszerészeti 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs angol levelező 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISGYT 

DDTAGOT 

Gyógyszertudományi 

Doktori Iskola képzése - 

gyógyszerészeti 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs angol nappali 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISGYT 

DDTAGOT 

Gyógyszertudományi 

Doktori Iskola képzése - 

gyógyszerészeti 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs magyar nappali 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISGYT 

DDTAGOT 

Gyógyszertudományi 

Doktori Iskola képzése - 

gyógyszerészeti 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs magyar levelező 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISINT 

DDTANEA 

Interdiszciplináris 

Doktori Iskola képzése - 

néprajz és kulturális 

antropológiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISINT 

DDTANEA 

Interdiszciplináris 

Doktori Iskola képzése - 

néprajz és kulturális 

antropológiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
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DDISINT 

DDTANEA 

Interdiszciplináris 

Doktori Iskola képzése - 

néprajz és kulturális 

antropológiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs angol nappali 

2021/2022 

II. félév 
  

DDISINT 

DDTANEA 

Interdiszciplináris 

Doktori Iskola képzése - 

néprajz és kulturális 

antropológiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs angol levelező 

2021/2022 

II. félév 
  

DDISINT 

DDTAPOT 

Interdiszciplináris 

Doktori Iskola képzése - 

politikatudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs angol nappali 

2021/2022 

II. félév 
  

DDISINT 

DDTAPOT 

Interdiszciplináris 

Doktori Iskola képzése - 

politikatudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs angol levelező 

2021/2022 

II. félév 
  

DDISINT 

DDTAPOT 

Interdiszciplináris 

Doktori Iskola képzése - 

politikatudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISINT 

DDTAPOT 

Interdiszciplináris 

Doktori Iskola képzése - 

politikatudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISINT 

DDTATOT 

Interdiszciplináris 

Doktori Iskola képzése - 

történelemtudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISINT 

DDTATOT 

Interdiszciplináris 

Doktori Iskola képzése - 

történelemtudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISINT 

DDTATOT 

Interdiszciplináris 

Doktori Iskola képzése - 

történelemtudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs angol nappali 

2021/2022 

II. félév 
  

DDISINT 

DDTATOT 

Interdiszciplináris 

Doktori Iskola képzése - 

történelemtudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs angol levelező 

2021/2022 

II. félév 
  

DDISIOV 

DDTAELT 

Interdiszciplináris 

Orvostudományok 

Doktori Iskola képzése - 

elméleti 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs angol levelező 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISIOV 

DDTAELT 

Interdiszciplináris 

Orvostudományok 

Doktori Iskola képzése - 

elméleti 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs német levelező 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISIOV 

DDTAELT 

Interdiszciplináris 

Orvostudományok 

Doktori Iskola képzése - 

elméleti 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs angol nappali 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISIOV 

DDTAELT 

Interdiszciplináris 

Orvostudományok 

Doktori Iskola képzése - 

elméleti 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs német nappali 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISIOV 

DDTAELT 

Interdiszciplináris 

Orvostudományok 

Doktori Iskola képzése - 

elméleti 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs magyar nappali 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISIOV 

DDTAELT 

Interdiszciplináris 

Orvostudományok 

Doktori Iskola képzése - 

elméleti 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs magyar levelező 
2016/2017 I. 

félév 
  



 

 

 

19 

DDISIRM 

DDTAIKT 

Irodalom- és 

Kultúratudományi 

Doktori Iskola képzése - 

irodalom- és 

kultúratudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISIRM 

DDTAIKT 

Irodalom- és 

Kultúratudományi 

Doktori Iskola képzése - 

irodalom- és 

kultúratudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISIRM 

DDTAIKT 

Irodalom- és 

Kultúratudományi 

Doktori Iskola képzése - 

irodalom- és 

kultúratudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs angol nappali 

2021/2022 

II. félév 
  

DDISIRM 

DDTAIKT 

Irodalom- és 

Kultúratudományi 

Doktori Iskola képzése - 

irodalom- és 

kultúratudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs angol levelező 

2021/2022 

II. félév 
  

DDISKEA 

DDTAKET 

Kémia Doktori Iskola 

képzése - kémiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

természettudományok 

tudományterület 
Pécs angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISKEA 

DDTAKET 

Kémia Doktori Iskola 

képzése - kémiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

természettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISKEA 

DDTAKET 

Kémia Doktori Iskola 

képzése - kémiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

természettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISKIT 

DDTAKLO 

Klinikai 

Idegtudományok 

Doktori Iskola képzése - 

klinikai 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs magyar nappali 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISKIT 

DDTAKLO 

Klinikai 

Idegtudományok 

Doktori Iskola képzése - 

klinikai 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs magyar levelező 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISKIT 

DDTAKLO 

Klinikai 

Idegtudományok 

Doktori Iskola képzése - 

klinikai 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs angol nappali 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISKIT 

DDTAKLO 

Klinikai 

Idegtudományok 

Doktori Iskola képzése - 

klinikai 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs német nappali 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISKIT 

DDTAKLO 

Klinikai 

Idegtudományok 

Doktori Iskola képzése - 

klinikai 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs német levelező 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISKIT 

DDTAKLO 

Klinikai 

Idegtudományok 

Doktori Iskola képzése - 

klinikai 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs angol levelező 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISKOM 

DDTAKLO 

Klinikai 

Orvostudományok 

Doktori Iskola képzése - 

klinikai 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs angol levelező 
2016/2017 I. 

félév 
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DDISKOM 

DDTAKLO 

Klinikai 

Orvostudományok 

Doktori Iskola képzése - 

klinikai 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs német levelező 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISKOM 

DDTAKLO 

Klinikai 

Orvostudományok 

Doktori Iskola képzése - 

klinikai 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs angol nappali 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISKOM 

DDTAKLO 

Klinikai 

Orvostudományok 

Doktori Iskola képzése - 

klinikai 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs német nappali 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISKOM 

DDTAKLO 

Klinikai 

Orvostudományok 

Doktori Iskola képzése - 

klinikai 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs magyar levelező 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISKOM 

DDTAKLO 

Klinikai 

Orvostudományok 

Doktori Iskola képzése - 

klinikai 

orvostudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

orvos- és 

egészségtudományok 

tudományterület 

Pécs magyar nappali 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISOTN 

DDTANET 

Oktatás és Társadalom 

Neveléstudományi 

Doktori Iskola képzése - 

neveléstudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISOTN 

DDTANET 

Oktatás és Társadalom 

Neveléstudományi 

Doktori Iskola képzése - 

neveléstudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISOTN 

DDTANET 

Oktatás és Társadalom 

Neveléstudományi 

Doktori Iskola képzése - 

neveléstudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs angol nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

DDISOTN 

DDTANET 

Oktatás és Társadalom 

Neveléstudományi 

Doktori Iskola képzése - 

neveléstudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs angol levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

DDISPSC 

DDTAPST 

Pszichológia Doktori 

Iskola képzése - 

pszichológiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs angol nappali 

2021/2022 

II. félév 
  

DDISPSC 

DDTAPST 

Pszichológia Doktori 

Iskola képzése - 

pszichológiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs angol levelező 

2021/2022 

II. félév 
  

DDISPSC 

DDTAPST 

Pszichológia Doktori 

Iskola képzése - 

pszichológiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISPSC 

DDTAPST 

Pszichológia Doktori 

Iskola képzése - 

pszichológiai 

tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

bölcsészettudományok 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISPTM 

DDTAKEV 

Művészeti Doktori 

Iskola képzése - 

képzőművészet 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

művészetek 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISPTM 

DDTAKEV 

Művészeti Doktori 

Iskola képzése - 

képzőművészet 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

művészetek 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISPTM 

DDTAZEM 

Művészeti Doktori 

Iskola képzése - 

zeneművészet 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

művészetek 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
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DDISPTM 

DDTAZEM 

Művészeti Doktori 

Iskola képzése - 

zeneművészet 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

művészetek 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISRPG 

DDTAGST 

Regionális Politika és 

Gazdaságtan Doktori 

Iskola képzése - 

gazdálkodás- és 

szervezéstudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISRPG 

DDTAGST 

Regionális Politika és 

Gazdaságtan Doktori 

Iskola képzése - 

gazdálkodás- és 

szervezéstudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISRPG 

DDTAGST 

Regionális Politika és 

Gazdaságtan Doktori 

Iskola képzése - 

gazdálkodás- és 

szervezéstudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISRPG 

DDTAKOG 

Regionális Politika és 

Gazdaságtan Doktori 

Iskola képzése - 

közgazdaságtudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISRPG 

DDTAKOG 

Regionális Politika és 

Gazdaságtan Doktori 

Iskola képzése - 

közgazdaságtudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISRPG 

DDTAKOG 

Regionális Politika és 

Gazdaságtan Doktori 

Iskola képzése - 

közgazdaságtudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISRPG 

DDTAREI 

Regionális Politika és 

Gazdaságtan Doktori 

Iskola képzése - 

regionális tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISRPG 

DDTAREI 

Regionális Politika és 

Gazdaságtan Doktori 

Iskola képzése - 

regionális tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISRPG 

DDTAREI 

Regionális Politika és 

Gazdaságtan Doktori 

Iskola képzése - 

regionális tudományok 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

társadalomtudományok 

tudományterület 
Pécs angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

MSZKALM alkalmazott matematikus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKALM alkalmazott matematikus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKALN alkalmazott nyelvészet 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKALN alkalmazott nyelvészet 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKAME amerikanisztika 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2021/2022 

II. félév 
  

MSZKAME amerikanisztika 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2021/2022 

II. félév 
  

MSZKAME amerikanisztika 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2021/2022 

II. félév 
  

MSZKAND andragógia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

MSZKAND andragógia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
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MSZKAND andragógia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKANG anglisztika 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKANG anglisztika 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKANG anglisztika 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKANG anglisztika 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKAOE angol nyelvoktató 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2022/2023 

II. félév 
  

MSZKAOE angol nyelvoktató 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol levelező 

2022/2023 

II. félév 
  

MSZKBIO biológus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKBIO biológus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKBLU Balkán-tanulmányok 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2021/2022 

II. félév 
  

MSZKBLU Balkán-tanulmányok 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2021/2022 

II. félév 
  

MSZKBTE biotechnológia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2014/2015 I. 

félév 
  

MSZKBZR 
belsőépítész 

tervezőművész 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 

II. félév 
  

MSZKBZR 
belsőépítész 

tervezőművész 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

MSZKDOK 
dokumentumfilm-

rendező művész 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKDOK 
dokumentumfilm-

rendező művész 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKEET 
emberi erőforrás 

tanácsadó 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

MSZKEET 
emberi erőforrás 

tanácsadó 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

MSZKEET 
emberi erőforrás 

tanácsadó 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

MSZKEET 
emberi erőforrás 

tanácsadó 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKEET 
emberi erőforrás 

tanácsadó 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKEGM egészségügyi mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

MSZKEGM egészségügyi mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

MSZKEGM egészségügyi mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Pécs angol nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

MSZKEMI egészségügyi menedzser 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2016/2017 I. 

félév 
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MSZKEMI egészségügyi menedzser 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2016/2017 I. 

félév 
  

MSZKEMI egészségügyi menedzser 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Székelyudvarhely magyar levelező 
2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKEPI építész 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

MSZKEPI építész 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

MSZKEPI építész 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Pécs angol nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

MSZKEST esztétika 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKEST esztétika 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKESZ 
egészségügyi szociális 

munka 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKESZ 
egészségügyi szociális 

munka 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKEUJ 
európai és nemzetközi 

üzleti jog 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
jogi képzési terület Pécs angol nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

MSZKEUJ 
európai és nemzetközi 

üzleti jog 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
jogi képzési terület Pécs angol levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

MSZKFIK 
francia nyelv, irodalom 

és kultúra 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

MSZKFIK 
francia nyelv, irodalom 

és kultúra 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

MSZKFIL filozófia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKFIL filozófia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKFIT fizioterápia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2015/2016 I. 

félév 
  

MSZKFIT fizioterápia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2015/2016 I. 

félév 
  

MSZKFIT fizioterápia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar nappali 
2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKFIT fizioterápia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar levelező 
2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKFIT fizioterápia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs angol nappali 
2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKFIT fizioterápia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs angol levelező 
2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKFIZ fizikus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2018/2019 I. 

félév 
  

MSZKFIZ fizikus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
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MSZKFOT földtudomány 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

MSZKFOT földtudomány 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKGAI gazdaságinformatikus  
mesterképzés 

(MA/MSc) 

informatika képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

MSZKGAU gyermekkultúra 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2021/2022 

II. félév 
  

MSZKGAU gyermekkultúra 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2021/2022 

II. félév 
  

MSZKGEO geográfus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKGEO geográfus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKGEP gépészmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

MSZKGEP gépészmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

MSZKGNO geoinformatika 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2021/2022 

II. félév 
  

MSZKGNO geoinformatika 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKHIB hidrobiológus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2012/2013 I. 

félév 
  

MSZKHME hangművészet 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKHNI horvát nyelv és irodalom 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

MSZKHNI horvát nyelv és irodalom 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

MSZKHUK humánkineziológia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

sporttudomány képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKHUK humánkineziológia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

sporttudomány képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKHUN hungarológia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKHUN hungarológia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKHUO humánökológia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2023/2024 I. 

félév 
  

MSZKINK 
könyvtár- és 

információtudomány 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKINK 
könyvtár- és 

információtudomány 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKIRK 
irodalom- és 

kultúratudomány 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKIRK 
irodalom- és 

kultúratudomány 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKKEA 
kiterjesztett hatáskörű 

ápoló 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2021/2022 I. 

félév 
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MSZKKEA 
kiterjesztett hatáskörű 

ápoló 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2021/2022 I. 

félév 
  

MSZKKEA 
kiterjesztett hatáskörű 

ápoló 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs angol nappali 
2021/2022 I. 

félév 
  

MSZKKEH komplex rehabilitáció 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar nappali 
2021/2022 

II. félév 
  

MSZKKEH komplex rehabilitáció 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar levelező 
2021/2022 

II. félév 
  

MSZKKEH komplex rehabilitáció 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2021/2022 

II. félév 
  

MSZKKEH komplex rehabilitáció 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2021/2022 

II. félév 
  

MSZKKER kerámiatervezés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

MSZKKER kerámiatervezés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

MSZKKKE 
kreatív írás és művészeti 

kritika 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 

II. félév 
  

MSZKKKE 
kreatív írás és művészeti 

kritika 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 

II. félév 
  

MSZKKLE 

MSZIODA 

klasszikus énekművész - 

oratórium- és dalének 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

MSZKKLE 

MSZIOPE 

klasszikus énekművész - 

operaének 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

MSZKKLE 

MSZIOPE 

klasszikus énekművész - 

operaének 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2018/2019 I. 

félév 
  

MSZKKLF klasszika-filológia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

MSZKKLF klasszika-filológia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKKLH 

MSZIFUV 

klasszikus 

hangszerművész - fuvola 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKKLH 

MSZIFUV 

klasszikus 

hangszerművész - fuvola 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2014/2015 I. 

félév 
  

MSZKKLH 

MSZIGIT 

klasszikus 

hangszerművész - gitár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2014/2015 I. 

félév 
  

MSZKKLH 

MSZIGIT 

klasszikus 

hangszerművész - gitár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKKLH 

MSZIGOR 

klasszikus 

hangszerművész - 

gordonka 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

MSZKKLH 

MSZIHEG 

klasszikus 

hangszerművész - 

hegedű 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKKLH 

MSZIHEG 

klasszikus 

hangszerművész - 

hegedű 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2014/2015 I. 

félév 
  

MSZKKLH 

MSZIMHE 

klasszikus 

hangszerművész - 

mélyhegedű 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
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MSZKKLH 

MSZIZON 

klasszikus 

hangszerművész - 

zongora 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKKLH 

MSZIZON 

klasszikus 

hangszerművész - 

zongora 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2014/2015 I. 

félév 
  

MSZKKLK 
klinikai laboratóriumi 

kutató 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2011/2012 I. 

félév 
  

MSZKKLK 
klinikai laboratóriumi 

kutató 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2011/2012 I. 

félév 
  

MSZKKLK 
klinikai laboratóriumi 

kutató 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs angol nappali 
2019/2020 

II. félév 
  

MSZKKME kulturális mediáció 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

MSZKKME kulturális mediáció 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

MSZKKNA kóruskarnagy 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2015/2016 I. 

félév 
  

MSZKKNA kóruskarnagy 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

MSZKKOE közgazdasági elemző 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

MSZKKOE közgazdasági elemző 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKKOM 
kommunikáció- és 

médiatudomány 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKKOM 
kommunikáció- és 

médiatudomány 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKKUO 
kulturális örökség 

tanulmányok 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2014/2015 I. 

félév 
  

MSZKKUO 
kulturális örökség 

tanulmányok 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2014/2015 I. 

félév 
  

MSZKMAR marketing 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKMAR marketing 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKMBA 
Master of Business 

Administration (MBA) 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKMBA 
Master of Business 

Administration (MBA) 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKMBA 
Master of Business 

Administration (MBA) 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKMBA 
Master of Business 

Administration (MBA) 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs angol távoktatás 

2021/2022 I. 

félév 
  

MSZKMBA 
Master of Business 

Administration (MBA) 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs angol levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

MSZKMEI mérnökinformatikus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

informatika képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

MSZKMEI mérnökinformatikus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

informatika képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2015/2016 I. 

félév 
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MSZKMEI mérnökinformatikus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

informatika képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2012/2013 I. 

félév 
  

MSZKMNY 
magyar nyelv és 

irodalom 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKMNY 
magyar nyelv és 

irodalom 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKMUT művészettörténet 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2019/2020 

II. félév 
  

MSZKMUT művészettörténet 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKNEE népegészségügyi 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2010/2011 I. 

félév 
  

MSZKNEE népegészségügyi 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2010/2011 I. 

félév 
  

MSZKNER néprajz 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKNER néprajz 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKNET nemzetközi tanulmányok 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

MSZKNET nemzetközi tanulmányok 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2012/2013 

II. félév 
  

MSZKNET nemzetközi tanulmányok 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2012/2013 I. 

félév 
  

MSZKNET nemzetközi tanulmányok 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs angol levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

MSZKNIK 
német nyelv, irodalom és 

kultúra 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

MSZKNIK 
német nyelv, irodalom és 

kultúra 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs német nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

MSZKNIK 
német nyelv, irodalom és 

kultúra 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

MSZKNNI 
német nemzetiségi nyelv 

és irodalom 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKNNI 
német nemzetiségi nyelv 

és irodalom 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs német nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

MSZKNNI 
német nemzetiségi nyelv 

és irodalom 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKNTU neveléstudomány 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKNTU neveléstudomány 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKOBI orvosi biotechnológia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

informatika képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

MSZKONI orosz nyelv és irodalom 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2023/2024 I. 

félév 
  

MSZKONI orosz nyelv és irodalom 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2023/2024 I. 

félév 
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MSZKPOL politikatudomány 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKPOL politikatudomány 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKPSI pszichológia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKPSI pszichológia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKPSI pszichológia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2018/2019 I. 

félév 
  

MSZKPUG pénzügy 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKPUG pénzügy 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKRAD radiográfia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2021/2022 I. 

félév 
  

MSZKRAD radiográfia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Kaposvár magyar levelező 
2021/2022 I. 

félév 
  

MSZKREG régészet 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

MSZKREG régészet 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

MSZKREG régészet 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

MSZKREG régészet 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

MSZKROM romológia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKROM romológia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKSDO szakvédőnő 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar nappali 
2021/2022 

II. félév 
  

MSZKSDO szakvédőnő 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar levelező 
2021/2022 

II. félév 
  

MSZKSMU szociális munka 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 

II. félév 
  

MSZKSMU szociális munka 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKSMU szociális munka 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKSOP szociálpolitika 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKSOP szociálpolitika 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKSOP szociálpolitika 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 

II. félév 
  

MSZKSPE szociálpedagógia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2020/2021 I. 

félév 
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MSZKSPE szociálpedagógia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

MSZKSPM sportmenedzser 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

sporttudomány képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2015/2016 

II. félév 
  

MSZKSPM sportmenedzser 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

sporttudomány képzési 

terület 
Szombathely magyar levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

MSZKSPM sportmenedzser 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

sporttudomány képzési 

terület 
Szombathely magyar nappali 

2020/2021 

II. félév 
  

MSZKSPM sportmenedzser 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

sporttudomány képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2015/2016 

II. félév 
  

MSZKSZE szerkezet-építőmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Pécs angol nappali 

2015/2016 I. 

félév 
  

MSZKSZE szerkezet-építőmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKSZE szerkezet-építőmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKSZO szociológia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKSZO szociológia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKSZZ szakedző 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

sporttudomány képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2021/2022 

II. félév 
  

MSZKSZZ szakedző 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

sporttudomány képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2021/2022 

II. félév 
  

MSZKTAL tárgyalkotás 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2023/2024 I. 

félév 
  

MSZKTAP táplálkozástudományi 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2011/2012 I. 

félév 
  

MSZKTAP táplálkozástudományi 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2011/2012 I. 

félév 
  

MSZKTEL településmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

MSZKTEL településmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

MSZKTGR építőművész 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MSTADVI 

tanári - design- és 

vizuálisművészet-tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MSTAEGT 

tanári - egészségügyi 

tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MSTAEGT 

tanári - egészségügyi 

tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MSTAKPM 

tanári - 

képzőművésztanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MSTAKPM 

tanári - 

képzőművésztanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MSTAMKT 
tanári - mérnöktanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
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MSZKTNA 

MSTAMKT 
tanári - mérnöktanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MSTAPED 
tanári - pedagógiatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MSTAPED 
tanári - pedagógiatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MSTAPED 
tanári - pedagógiatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKBANG 

tanári - angol nyelv és 

kultúra tanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKBBIO 
tanári - biológiatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKBFIZ 
tanári - fizikatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKBFLD 
tanári - földrajztanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKBHNH 

tanári - horvát és 

nemzetiségi horvát nyelv 

és kultúra tanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKBINF 

tanári - informatikatanár 

(digitális kultúra tanára) 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKBKEM 
tanári - kémiatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKBMAG 

tanári - magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKBMAT 
tanári - matematikatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKBNEK 

tanári - német nyelv és 

kultúra tanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKBNEK 

tanári - német nyelv és 

kultúra tanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKBNNK 

tanári - német és 

nemzetiségi német nyelv 

és kultúra tanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKBROM 

tanári - romológiatanár 

(romani nyelv és kultúra 

vagy beás nyelv és 

kultúra tanára) 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKBTES 
tanári - testnevelő tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKBTOR 
tanári - történelemtanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKCEET 
tanári - etikatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKCEET 
tanári - etikatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKCEZN 
tanári - ének-zene tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKCFRA 

tanári - francia nyelv és 

kultúra tanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKCFRA 

tanári - francia nyelv és 

kultúra tanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2022/2023 I. 

félév 
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MSZKTNA 

MTKCHNI 

tanári - hon- és 

népismeret szakos tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKCKTR 
tanári - könyvtárostanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKCKTR 
tanári - könyvtárostanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKCLAT 

tanári - latin nyelv és 

kultúra tanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKCLAT 

tanári - latin nyelv és 

kultúra tanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKCMMK 

tanári - mozgóképkultúra 

és médiaismeret-tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKCOLA 

tanári - olasz nyelv és 

kultúra tanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKCOLA 

tanári - olasz nyelv és 

kultúra tanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKCORO 

tanári - orosz nyelv és 

kultúra tanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKCORO 

tanári - orosz nyelv és 

kultúra tanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKCORO 

tanári - orosz nyelv és 

kultúra tanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKEFIL 
tanári - filozófiatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKEFIL 
tanári - filozófiatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKEFIL 
tanári - filozófiatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKEMNI 

tanári - magyar mint 

idegen nyelv tanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKEMNI 

tanári - magyar mint 

idegen nyelv tanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTKFTIK 

tanári - 

természettudomány-

környezettan szakos 

tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSANG 

tanári - angol nyelv és 

kultúra szaktanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSANG 

tanári - angol nyelv és 

kultúra szaktanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSBIO 

tanári - biológia 

szaktanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSBIO 

tanári - biológia 

szaktanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSFIZ 
tanári - fizika szaktanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSFIZ 
tanári - fizika szaktanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSFLD 

tanári - földrajz 

szaktanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
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MSZKTNA 

MTSSFLD 

tanári - földrajz 

szaktanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSFRA 

tanári - francia nyelv és 

kultúra szaktanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSFRA 

tanári - francia nyelv és 

kultúra szaktanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSHNH 

tanári - horvát és 

nemzetiségi horvát nyelv 

és kultúra szaktanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSHNH 

tanári - horvát és 

nemzetiségi horvát nyelv 

és kultúra szaktanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSINF 

tanári - informatika-

szaktanár (digitális 

kultúra szaktanára) 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSINF 

tanári - informatika-

szaktanár (digitális 

kultúra szaktanára) 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSKEM 
tanári - kémia szaktanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSKEM 
tanári - kémia szaktanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSLAT 

tanári - latin nyelv és 

kultúra szaktanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSLAT 

tanári - latin nyelv és 

kultúra szaktanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSMAG 

tanári - magyar nyelv és 

irodalom szakos 

szaktanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSMAG 

tanári - magyar nyelv és 

irodalom szakos 

szaktanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSMAT 

tanári - matematika 

szaktanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSMAT 

tanári - matematika 

szaktanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSNEK 

tanári - német nyelv és 

kultúra szaktanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSNEK 

tanári - német nyelv és 

kultúra szaktanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSOLA 

tanári - olasz nyelv és 

kultúra szaktanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSOLA 

tanári - olasz nyelv és 

kultúra szaktanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSORO 

tanári - orosz nyelv és 

kultúra szaktanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSORO 

tanári - orosz nyelv és 

kultúra szaktanára 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSTOR 

tanári - történelem 

szaktanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTSSTOR 

tanári - történelem 

szaktanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAEZN 
tanári - ének-zene tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
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MSZKTNA 

MTZAEZN 
tanári - ének-zene tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAFAG 
tanári - fagott-tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAFAG 
tanári - fagott-tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAFUV 
tanári - fuvolatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAFUV 
tanári - fuvolatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAGIT 
tanári - gitártanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAGIT 
tanári - gitártanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAGRK 
tanári - gordonkatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAGRK 
tanári - gordonkatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAGRN 
tanári - gordontanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAGRN 
tanári - gordontanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAHEG 
tanári - hegedűtanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAHEG 
tanári - hegedűtanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAHRS 
tanári - harsonatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAHRS 
tanári - harsonatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAKLA 
tanári - klarinéttanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAKLA 
tanári - klarinéttanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAKRT 
tanári - kürttanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAKRT 
tanári - kürttanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAMEN 
tanári - magánénektanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAMEN 
tanári - magánénektanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAMHG 
tanári - mélyhegedűtanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAMHG 
tanári - mélyhegedűtanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAOBO 
tanári - oboatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAOBO 
tanári - oboatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
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MSZKTNA 

MTZAORG 
tanári - orgonatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAORG 
tanári - orgonatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZASZK 
tanári - szaxofontanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZATRO 
tanári - trombitatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZATRO 
tanári - trombitatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZATUB 
tanári - tubatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZATUB 
tanári - tubatanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAUTH 
tanári - ütőhangszertanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAUTH 
tanári - ütőhangszertanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAZES 

tanári - zeneismeret-

tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAZES 

tanári - zeneismeret-

tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAZON 
tanári - zongoratanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZAZON 
tanári - zongoratanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZCEZM 

tanári - ének-zene 

művésztanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZCKKA 

tanári - 

kóruskarnagyművész-

tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZEENM 

tanári - énekművész-

tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZEENM 

tanári - énekművész-

tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZEFUV 

tanári - fuvolaművész-

tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZEFUV 

tanári - fuvolaművész-

tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZEGMU 

tanári - gitárművész-

tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZEGMU 

tanári - gitárművész-

tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZEGOM 

tanári - 

gordonkaművész-tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZEHEM 

tanári - hegedűművész-

tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZEHEM 

tanári - hegedűművész-

tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
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MSZKTNA 

MTZEMEH 

tanári - 

mélyhegedűművész-

tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZEMEH 

tanári - 

mélyhegedűművész-

tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZEZOM 

tanári - zongoraművész-

tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTNA 

MTZEZOM 

tanári - zongoraművész-

tanár 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

MSZKTOR történelem 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKTOR történelem 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKTUR turizmus-menedzsment 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKTUR turizmus-menedzsment 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKVEG vegyész 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

MSZKVEG vegyész 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKVJS vállalkozásfejlesztés  
mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2015/2016 

II. félév 
  

MSZKVJS vállalkozásfejlesztés  
mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

MSZKVJS vállalkozásfejlesztés  
mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs angol levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

MSZKVJS vállalkozásfejlesztés  
mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2015/2016 

II. félév 
  

MSZKVSZ vezetés és szervezés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKVSZ vezetés és szervezés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

MSZKVSZ vezetés és szervezés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

OSZKAOR általános orvos osztatlan képzés  

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs angol nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

OSZKAOR általános orvos osztatlan képzés  

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs német nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

OSZKAOR általános orvos osztatlan képzés  

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

OSZKAOR általános orvos osztatlan képzés  

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Oslo angol nappali 
2013/2014 I. 

félév 
  

OSZKEPI építészmérnöki osztatlan képzés  műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 
2007/2008 I. 

félév 
  

OSZKEPI építészmérnöki osztatlan képzés  műszaki képzési terület Pécs angol nappali 
2013/2014 I. 

félév 
  

OSZKFMU festőművész osztatlan képzés  
művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  



 

 

 

36 

OSZKFMU festőművész osztatlan képzés  
művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

OSZKFMU festőművész osztatlan képzés  
művészet képzési 

terület 
Sepsiszentgyörgy magyar nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

OSZKFOG fogorvos osztatlan képzés  

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

OSZKFOG fogorvos osztatlan képzés  

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs angol nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

OSZKFOG fogorvos osztatlan képzés  

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs német nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

OSZKGEL 
gazdaság- és pénzügy-

matematikai elemzés  
osztatlan képzés  

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2018/2019 I. 

félév 
  

OSZKGRA grafikusművész osztatlan képzés  
művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

OSZKGRA grafikusművész osztatlan képzés  
művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2012/2013 I. 

félév 
  

OSZKGYO gyógyszerész osztatlan képzés  

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

OSZKGYO gyógyszerész osztatlan képzés  

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs angol nappali 
2009/2010 I. 

félév 
  

OSZKGYO gyógyszerész osztatlan képzés  

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs német nappali 
2018/2019 I. 

félév 
  

OSZKINM intermédia-művész osztatlan képzés  
művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2020/2021 

II. félév 
  

OSZKJOG jogász osztatlan képzés jogi képzési terület Pécs magyar nappali 
2006/2007 I. 

félév 
  

OSZKJOG jogász osztatlan képzés  jogi képzési terület Pécs magyar levelező 
2006/2007 I. 

félév 
  

OSZKRES restaurátor-művész osztatlan képzés  
művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

OSZKSMU szobrászművész osztatlan képzés  
művészet képzési 

terület 
Sepsiszentgyörgy magyar nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

OSZKSMU szobrászművész osztatlan képzés  
művészet képzési 

terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

OSZKSMU szobrászművész osztatlan képzés  
művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2006/2007 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OSTAMKT 

osztatlan tanári képzés - 

mérnöktanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBANG 

osztatlan tanári képzés - 

angol nyelv és kultúra 

tanára 

osztatlan képzés  
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBANG 

osztatlan tanári képzés - 

angol nyelv és kultúra 

tanára 

osztatlan képzés  
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBBIO 

osztatlan tanári képzés - 

biológiatanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBFIZ 

osztatlan tanári képzés - 

fizikatanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
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OSZKTNA 

OTKBFLD 

osztatlan tanári képzés - 

földrajztanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBFLD 

osztatlan tanári képzés - 

földrajztanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBHNH 

osztatlan tanári képzés - 

horvát és nemzetiségi 

horvát nyelv és kultúra 

tanára 

osztatlan képzés  
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBINF 

osztatlan tanári képzés - 

informatikatanár 

(digitális kultúra tanára) 

osztatlan képzés  
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBKEM 

osztatlan tanári képzés - 

kémiatanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBMAG 

osztatlan tanári képzés - 

magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár 

osztatlan képzés  
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBMAG 

osztatlan tanári képzés - 

magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár 

osztatlan képzés  
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBMAT 

osztatlan tanári képzés - 

matematikatanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBNEK 

osztatlan tanári képzés - 

német nyelv és kultúra 

tanára 

osztatlan képzés  
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBNEK 

osztatlan tanári képzés - 

német nyelv és kultúra 

tanára 

osztatlan képzés  
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBNNK 

osztatlan tanári képzés - 

német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra 

tanára 

osztatlan képzés  
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBNNK 

osztatlan tanári képzés - 

német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra 

tanára 

osztatlan képzés  
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBROM 

osztatlan tanári képzés - 

romológiatanár (romani 

nyelv és kultúra vagy 

beás nyelv és kultúra 

tanára) 

osztatlan képzés  
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBTES 

osztatlan tanári képzés - 

testnevelő tanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBTES 

osztatlan tanári képzés - 

testnevelő tanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBTOR 

osztatlan tanári képzés - 

történelemtanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKBTOR 

osztatlan tanári képzés - 

történelemtanár 
osztatlan képzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKCEET 

osztatlan tanári képzés - 

etikatanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKCEET 

osztatlan tanári képzés - 

etikatanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKCEZN 

osztatlan tanári képzés - 

ének-zene tanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKCFRA 

osztatlan tanári képzés - 

francia nyelv és kultúra 

tanára 

osztatlan képzés  
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
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OSZKTNA 

OTKCHNI 

osztatlan tanári képzés - 

hon- és népismeret 

szakos tanár 

osztatlan képzés 
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKCKTR 

osztatlan tanári képzés - 

könyvtárostanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKCLAT 

osztatlan tanári képzés - 

latin nyelv és kultúra 

tanára 

osztatlan képzés  
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKCMMK 

osztatlan tanári képzés - 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret-tanár 

osztatlan képzés  
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKCOLA 

osztatlan tanári képzés - 

olasz nyelv és kultúra 

tanára 

osztatlan képzés  
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKCORO 

osztatlan tanári képzés - 

orosz nyelv és kultúra 

tanára 

osztatlan képzés  
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTKFTIK 

osztatlan tanári képzés - 

természettudomány-

környezettan szakos 

tanár 

osztatlan képzés  
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZAEZN 

osztatlan tanári képzés - 

ének-zene tanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZAFAG 

osztatlan tanári képzés - 

fagott-tanár 
osztatlan képzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZAFUV 

osztatlan tanári képzés - 

fuvolatanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZAGIT 

osztatlan tanári képzés - 

gitártanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZAGRK 

osztatlan tanári képzés - 

gordonkatanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZAGRN 

osztatlan tanári képzés - 

gordontanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZAHEG 

osztatlan tanári képzés - 

hegedűtanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZAHRS 

osztatlan tanári képzés - 

harsonatanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZAKLA 

osztatlan tanári képzés - 

klarinéttanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZAKRT 

osztatlan tanári képzés - 

kürttanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZAMEN 

osztatlan tanári képzés - 

magánénektanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZAMHG 

osztatlan tanári képzés - 

mélyhegedűtanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZAOBO 

osztatlan tanári képzés - 

oboatanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZAORG 

osztatlan tanári képzés - 

orgonatanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZASZK 

osztatlan tanári képzés - 

szaxofontanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZATRO 

osztatlan tanári képzés - 

trombitatanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
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OSZKTNA 

OTZATUB 

osztatlan tanári képzés - 

tubatanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZAUTH 

osztatlan tanári képzés - 

ütőhangszertanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZAZES 

osztatlan tanári képzés - 

zeneismeret-tanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZAZON 

osztatlan tanári képzés - 

zongoratanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZCEZM 

osztatlan tanári képzés - 

ének-zene művésztanár 
osztatlan képzés  

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

OSZKTNA 

OTZCKKA 

osztatlan tanári képzés - 

kóruskarnagyművész-

tanár 

osztatlan képzés  
pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2022/2023 I. 

félév 
  

SFOKFSU 
felsőfokú egészségügyi 

adminisztrátor 

felsőoktatási 

szakképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar nappali 
2023/2024 I. 

félév 
  

SFOKFSU 
felsőfokú egészségügyi 

adminisztrátor 

felsőoktatási 

szakképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar levelező 
2023/2024 I. 

félév 
  

SFOKGME 
gazdálkodási és 

menedzsment 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

SFOKGME 
gazdálkodási és 

menedzsment 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

SFOKGSE gyártásszervező 
felsőoktatási 

szakképzés 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2020/2021 

II. félév 
  

SFOKGSE gyártásszervező 
felsőoktatási 

szakképzés 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

SFOKGSE gyártásszervező 
felsőoktatási 

szakképzés 

művészet képzési 

terület 
Szekszárd magyar nappali 

2020/2021 

II. félév 
  

SFOKGSE gyártásszervező 
felsőoktatási 

szakképzés 

művészet képzési 

terület 
Szekszárd magyar levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

SFOKJOI jogi 
felsőoktatási 

szakképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar távoktatás 

2020/2021 

II. félév 
  

SFOKJOI jogi 
felsőoktatási 

szakképzés 
jogi képzési terület Zalaegerszeg magyar levelező 

2019/2020 I. 

félév 
  

SFOKJOI jogi 
felsőoktatási 

szakképzés 
jogi képzési terület Szombathely magyar levelező 

2019/2020 I. 

félév 
  

SFOKJOI jogi 
felsőoktatási 

szakképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKJOI jogi 
felsőoktatási 

szakképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKKMA 

SSZIKER 

kereskedelem és 

marketing - 

kereskedelmi 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKKMA 

SSZIKLO 

kereskedelem és 

marketing - logisztika 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKKMA 

SSZIMRK 

kereskedelem és 

marketing - 

marketingkommunikáció 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKMAK műszaki 
felsőoktatási 

szakképzés 
műszaki képzési terület Pécs angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

SFOKMAK műszaki 
felsőoktatási 

szakképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 

2019/2020 I. 

félév 
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SFOKMGO mezőgazdasági 
felsőoktatási 

szakképzés 
agrár képzési terület Szekszárd magyar nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

SFOKMGO mezőgazdasági 
felsőoktatási 

szakképzés 
agrár képzési terület Szekszárd magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

SFOKORD 
orvosi diagnosztikai 

analitikus 

felsőoktatási 

szakképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Kaposvár magyar levelező 
2017/2018 I. 

félév 
  

SFOKORD 
orvosi diagnosztikai 

analitikus 

felsőoktatási 

szakképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Kaposvár magyar nappali 
2017/2018 I. 

félév 
  

SFOKPZS 

SSZIALH 

pénzügy és számvitel - 

államháztartási 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKPZS 

SSZIALH 

pénzügy és számvitel - 

államháztartási 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

SFOKPZS 

SSZINPR 

pénzügy és számvitel - 

nonprofit pénzügyi és 

számviteli 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

SFOKPZS 

SSZINPR 

pénzügy és számvitel - 

nonprofit pénzügyi és 

számviteli 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKPZS 

SSZIPZI 

pénzügy és számvitel - 

pénzintézeti 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKPZS 

SSZIPZI 

pénzügy és számvitel - 

pénzintézeti 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

SFOKPZS 

SSZIVAL 

pénzügy és számvitel - 

vállalkozási 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

SFOKPZS 

SSZIVAL 

pénzügy és számvitel - 

vállalkozási 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKSBE szőlész-borász 
felsőoktatási 

szakképzés 
agrár képzési terület Pécs magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

SFOKSBE szőlész-borász 
felsőoktatási 

szakképzés 
agrár képzési terület Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

SFOKSBE szőlész-borász 
felsőoktatási 

szakképzés 
agrár képzési terület Szekszárd magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

SFOKSBE szőlész-borász 
felsőoktatási 

szakképzés 
agrár képzési terület Szekszárd magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

SFOKTLV televíziós műsorkészítő 
felsőoktatási 

szakképzés 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKTLV televíziós műsorkészítő 
felsőoktatási 

szakképzés 

művészet képzési 

terület 
Szekszárd magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKTV2 

SSZITUR 

turizmus-vendéglátás - 

turizmus 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKTV2 

SSZITUR 

turizmus-vendéglátás - 

turizmus 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKTV2 

SSZIVEN 

turizmus-vendéglátás - 

vendéglátás 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKTV2 

SSZIVEN 

turizmus-vendéglátás - 

vendéglátás 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVAAS 
atomenergetikai 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar levelező 

2018/2019 I. 

félév 
  

TTOVAAZ 
atomerőművi 

üzemeltetési szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2019/2020 

II. félév 
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TTOVABA 

alkalmazott 

mechatronikai 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVAET 

alkalmazott 

mechatronikai 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVAI2 
általános és igazságügyi 

mediátor (közvetítő) 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2014/2015 I. 

félév 
  

TTOVAI2 
általános és igazságügyi 

mediátor (közvetítő) 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Szekszárd magyar nappali 

2014/2015 I. 

félév 
  

TTOVAI2 
általános és igazságügyi 

mediátor (közvetítő) 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Szekszárd magyar levelező 

2014/2015 I. 

félév 
  

TTOVAMB 

angol-magyar 

bölcsészettudományi 

szakfordító 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVAND andragógus pedagógus  
szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVAOU 
atomerőművi 

üzemeltetési szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2019/2020 

II. félév 
  

TTOVAVG 
atomenergetikai jogi 

szakokleveles tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar levelező 

2018/2019 I. 

félév 
  

TTOVBBO 
borturizmus és 

borgasztronómia 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVBBO 
borturizmus és 

borgasztronómia 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVBCH Business Coach 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVBCH Business Coach 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVBCH Business Coach 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar távoktatás 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVBCH Business Coach 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVBCH Business Coach 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVBCH Business Coach 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar távoktatás 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVBKZ BIM szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2020/2021 

II. félév 
  

TTOVBOS borjogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVBOS borjogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVBSS 
borjogi szakokleveles 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVCAI civilisztikai szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2014/2015 I. 

félév 
  

TTOVCAI civilisztikai szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2014/2015 I. 

félév 
  

TTOVCG2 családjogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
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TTOVCG2 családjogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVCJ2 
társasági jogi és cégjogi 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVCJ2 
társasági jogi és cégjogi 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVCO2 
fizetésképtelenségi 

(csődjogi) szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVCO2 
fizetésképtelenségi 

(csődjogi) szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVCO2 
fizetésképtelenségi 

(csődjogi) szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVCOG 
csődjogi jogi 

szakokleveles szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVCS2 
jogi szakokleveles 

családvédelmi tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVDAK digitális KKV (eKKV) 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVDAL dializáló szakápoló 
szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVDAL dializáló szakápoló 
szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar levelező 
2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVDAL dializáló szakápoló 
szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVDAL dializáló szakápoló 
szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar nappali 
2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVDET dokumentumfilm-alkotó 
szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVDET dokumentumfilm-alkotó 
szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVDEZ 

társadalomtudományi és 

gazdasági szakfordító és 

tolmács 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVDIY 
diplomás 

nyirokterapeuta 

szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVDIY 
diplomás 

nyirokterapeuta 

szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar levelező 
2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVDIY 
diplomás 

nyirokterapeuta 

szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVDIY 
diplomás 

nyirokterapeuta 

szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar nappali 
2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVDLZ díszletszobrász 
szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVDLZ díszletszobrász 
szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVDSE díszletfestő 
szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
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TTOVDSE díszletfestő 
szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVEAO mediátor 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVEAO mediátor 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVEIA 
energiajogi 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs angol nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVEIA 
energiajogi 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVEIA 
energiajogi 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVENR energiajogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVENR energiajogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVENR energiajogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs angol nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVENS energetikai szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVENS energetikai szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVENS energetikai szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVEOO 
előadó-művészeti 

gazdasági vezető 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVEOO 
előadó-művészeti 

gazdasági vezető 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVESA 
energiagazdálkodási 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVESA 
energiagazdálkodási 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVEST 

egészségtudományi 

szakfordító-tolmács 

(angol) 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVEST 

egészségtudományi 

szakfordító-tolmács 

(angol) 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVETN 

etnikai kisebbségi 

egészségfejlesztő 

referens 

szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar levelező 
2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVETT 
művészetterápia - 

zeneterápia 

szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVETT 
művészetterápia - 

zeneterápia 

szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar esti 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVEUM 
térségi 

humánszolgáltatás 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVEUM 
térségi 

humánszolgáltatás 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Székesfehérvár magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVEUM 
térségi 

humánszolgáltatás 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
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TTOVEUM 
térségi 

humánszolgáltatás 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVEUZ 
előadó-művészeti 

műszaki vezető 

szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVEUZ 
előadó-művészeti 

műszaki vezető 

szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVFJ2 
felsőoktatási jogi 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVFJ2 
felsőoktatási jogi 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVFKL 
fitness-, wellness- és 

táplálkozásterapeuta 

szakirányú 

továbbképzés 

sporttudomány képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVFMB 

francia-magyar 

bölcsészettudományi 

szakfordító 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVFMB 

francia-magyar 

bölcsészettudományi 

szakfordító 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVFS2 
jogi szakokleveles 

felsőoktatási szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVFSS 
forgatókönyv- és 

drámaíró 

szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVFSS 
forgatókönyv- és 

drámaíró 

szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVFTG 
FINTECH menedzsment 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVFZU 
fiatalkorúak ügyeinek 

szakjogásza 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVFZU 
fiatalkorúak ügyeinek 

szakjogásza 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVGER gyógyszerismertető 
szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVGER gyógyszerismertető 
szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Szombathely magyar levelező 
2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVGIS 
geoinformatikai 

szakasszisztens 

szakirányú 

továbbképzés 

természettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2017/2018 

II. félév 
  

TTOVGJO 
betegjogi, ellátottjogi, 

gyermekjogi szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVGON szociálgerontológia 
szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szombathely magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVGON szociálgerontológia 
szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVGON szociálgerontológia 
szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szombathely magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVGOS iskolai gyógytestnevelés  
szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVGOS iskolai gyógytestnevelés 
szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVGS2 

jogi szakokleveles 

gazdasági (agrár, 

gazdaságtudományi, 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
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informatikai, műszaki, 

természettudományi) 

szakember 

TTOVGSE 
gyermek- és ifjúsági 

irodalmi szakember 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2014/2015 

II. félév 
  

TTOVGUV pedagógus szakvizsga 
szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVGUV pedagógus szakvizsga 
szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVGYA 
gyakorlatvezető 

mentorpedagógus 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVGYA 
gyakorlatvezető 

mentorpedagógus  

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVGYM 

gyakorlatvezető 

mentortanár pedagógus-

szakvizsgára felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2018/2019 I. 

félév 
  

TTOVHG4 
hulladékgazdálkodási 

műszaki szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVHGA hulladékgazdálkodási 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVHGA hulladékgazdálkodási 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVHJ2 
jogi szakokleveles helyi 

jogszabály-szerkesztő 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2014/2015 I. 

félév 
  

TTOVHOA hatásvilágítás-tervező 
szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVHOA hatásvilágítás-tervező 
szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVHOR 

humán orvos-, 

gyógyszerész- és 

egészségtudományi 

szakfordító és 

szaktolmács 

szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVHS2 
helyi jogszabály-

szerkesztő szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2014/2015 I. 

félév 
  

TTOVHS2 
helyi jogszabály-

szerkesztő szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVHSP helyi szociális politika 
szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs angol levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVHZZ 
homlokzattervező 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs angol nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVHZZ 
homlokzattervező 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVICM 
infokommunikációs jogi 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

TTOVIDI 
reflektív addiktológiai 

szociális segítés  

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVIDI 
reflektív addiktológiai 

szociális segítés  

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs angol levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVIDI 
reflektív addiktológiai 

szociális segítés  

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2012/2013 I. 

félév 
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TTOVIMK 

az információs 

műveltség és a 

könyvtárpedagógia 

alapjai 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVIN2 
kriminalisztikai 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVIO2 
infokommunikációs 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVIO2 
infokommunikációs 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVIO2 
infokommunikációs 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVIO2 
infokommunikációs 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVIOS 
irodalmi szerkesztő és 

kritikus 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

TTOVIRI 
ifjúsági irodalmi 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

TTOVISM iskolai szociális munka 
szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2018/2019 I. 

félév 
  

TTOVITA ifjúsági tanulmányok 
szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVIUI igazságügyi régészet 
szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVIZU 
vizuális mediátor, iskolai 

designer 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVJAS 
játékpedagógia és 

szabadidő-szervező 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVJB2 

jogi szakokleveles 

betegjogi, ellátottjogi, 

gyermekjogi jogvédő 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVJET 
kulturális 

projektmenedzser 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVJET 
kulturális 

projektmenedzser 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVJFS 

jogi szakokleveles 

fogyasztóvédelmi 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVJLE 
egészségfejlesztő-

wellness terapeuta 

szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2007/2008 I. 

félév 
  

TTOVJLE 
egészségfejlesztő-

wellness terapeuta 

szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar nappali 
2007/2008 I. 

félév 
  

TTOVJLE 
egészségfejlesztő-

wellness terapeuta 

szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2007/2008 I. 

félév 
  

TTOVJLE 
egészségfejlesztő-

wellness terapeuta 

szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar levelező 
2007/2008 I. 

félév 
  

TTOVJMA 
jogi szakokleveles 

munkaügyi auditor 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVJMA 
jogi szakokleveles 
munkaügyi auditor 

szakirányú 
továbbképzés 

jogi képzési terület Budapest magyar nappali 
2013/2014 I. 

félév 
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TTOVJMA 
jogi szakokleveles 

munkaügyi auditor 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVJOS 

jogi szakokleveles "adó- 

és vámnyomozó" 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVJOS 

jogi szakokleveles "adó- 

és vámnyomozó" 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVJOS 

jogi szakokleveles "adó- 

és vámnyomozó" 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVJS3 
jogi szakokleveles 

közoktatási szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVJS3 
jogi szakokleveles 

közoktatási szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVJSJ 
jogi szakokleveles 

javadalmazási tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVJSJ 
jogi szakokleveles 

javadalmazási tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVJVS 
jogi szakokleveles 

vadászati szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVJVS 
jogi szakokleveles 

vadászati szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVKJ2 
közoktatási jogi 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVKJ2 
közoktatási jogi 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVKJS katonai jogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVKJT 
katonai jogi 

szakokleveles tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVKK2 
kulturális és kisebbségi 

jogi szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVKMM könyvmenedzsment 
szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2018/2019 I. 

félév 
  

TTOVKMV közösségi művelődés 
szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVKMV közösségi művelődés 
szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVKOX 
komplex rehabilitációs 

mentor 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVKOX 
komplex rehabilitációs 

mentor 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Zalaegerszeg magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVKOX 
komplex rehabilitációs 

mentor 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVKR2 

kriminalisztikai 

szakokleveles 

rendvédelmi szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVKSJ 
közmenedzsment 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVKTC 
az anyanyelvi 

kompetencia 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
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fejlesztésének korszerű 

módszerei 

TTOVKTL 
Kodály-módszer 

gyakorlatvezető oktató 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVKTL 
Kodály-módszer 

gyakorlatvezető oktató 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2019/2020 

II. félév 
  

TTOVKUA 
klinikai kutatási 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2022/2023 

II. félév 
  

TTOVKVP 
közoktatási vezető és 

pedagógus-szakvizsga 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVKVP 
közoktatási vezető és 

pedagógus-szakvizsga 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVKXS 
komplex szociális 

szolgáltatások 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVKXS 
komplex szociális 

szolgáltatások 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVKXS 
komplex szociális 

szolgáltatások 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs angol levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVKYK 
könyvvizsgálói 

szakreferens  

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 

II. félév 
  

TTOVLIO biblioterápia 
szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2013/2014 

II. félév 
  

TTOVLIO biblioterápia 
szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2013/2014 

II. félév 
  

TTOVLIO biblioterápia 
szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2013/2014 

II. félév 
  

TTOVLIT 
létesítményenergetikai 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVLIT 
létesítményenergetikai 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVMAD 
személyügyi 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVMAD 
személyügyi 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2008/2009 I. 

félév 
  

TTOVMAE 
magyar mint idegen 

nyelv szakos pedagógus  

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVMB2 
magánbiztonsági jogi 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVMHI 
mentálhigiéné és 

közösségi segítés  

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVMHI 
mentálhigiéné és 

közösségi segítés  

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVMIR 
minőségirányítási 

rendszermenedzser 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVMIR 
minőségirányítási 

rendszermenedzser 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVMJ2 munkajogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVMJ2 munkajogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
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TTOVMJ2 munkajogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVMJ2 munkajogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVMO2 
munkajogi szakokleveles 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVMO2 
munkajogi szakokleveles 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVMO2 
munkajogi szakokleveles 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVMO2 
munkajogi szakokleveles 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVMOP mozgóképalkotó 
szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVMOP mozgóképalkotó 
szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVMS2 

jogi szakokleveles 

magánbiztonsági 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVMTR management tréner 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVMTR management tréner 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVMVO 
munkavállalási 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVMVO 
munkavállalási 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVMYI 
önkormányzati 

kommunikáció 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVMYI 
önkormányzati 

kommunikáció 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVMYZ migrációs egészségügy 
szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVMYZ migrációs egészségügy 
szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs angol nappali 
2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVMZU 

mozgókép- és előadó-

művészeti szakíró, 

kritikus 

szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVMZU 

mozgókép- és előadó-

művészeti szakíró, 

kritikus 

szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVNKS 

nukleáris 

környezetvédelmi 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVNKS 

nukleáris 

környezetvédelmi 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVNKZ 

nukleáris 

környezetvédelmi 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVNKZ 

nukleáris 

környezetvédelmi 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 

2012/2013 I. 

félév 
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TTOVNTS intenzív szakápoló 
szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2007/2008 

II. félév 
  

TTOVNTS intenzív szakápoló 
szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2007/2008 

II. félév 
  

TTOVOFR 
orvosi és biomedicinális 

szakfordító  

szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2022/2023 I. 

félév 
  

TTOVOMB 

olasz-magyar 

bölcsészettudományi 

szakfordító 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVOMB 

olasz-magyar 

bölcsészettudományi 

szakfordító 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVOS2 

jogi szakokleveles orvos 

és egészségügyi 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVOVG óvodai gyógytestnevelés 
szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVOVG óvodai gyógytestnevelés 
szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Szekszárd magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVPOA 
protokoll szaktanácsadó 

és rendezvényszervező 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVPOA 
protokoll szaktanácsadó 

és rendezvényszervező 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVPUR 
Public Relations és 

szóvivő 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVPUR 
Public Relations és 

szóvivő 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVPUR 
Public Relations és 

szóvivő 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2019/2020 I. 

félév 
  

TTOVRLU 
irlandisztika 

tanulmányok 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs angol levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVRTP 

roma társadalomismereti 

szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVRTP 

roma társadalomismereti 

szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVSAE 

spontán és tervezett 

alkotás - zenei 

szakpedagógus  

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVSDL 
társadalomtudományi és 

gazdasági szakfordító 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVSDL 
társadalomtudományi és 

gazdasági szakfordító 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVSEA 
színpad- és televíziós 

stage menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVSEA 
színpad- és televíziós 

stage menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVSGM 
szociális gazdasági 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2014/2015 I. 

félév 
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TTOVSJ2 
sportjogi szakokleveles 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVSJ2 
sportjogi szakokleveles 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVSKE sportdietetikus 
szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVSKV 
szóvivő és 

kommunikációs vezető 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Szekszárd magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVSMK 
sörfőző mester 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
agrár képzési terület Pécs magyar levelező 

2022/2023 

II. félév 
  

TTOVSMT 
sörfőző mester 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
agrár képzési terület Pécs magyar levelező 

2022/2023 

II. félév 
  

TTOVSOC 
sportpszichológiai 

szakpszichológia 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

TTOVSOI 

szaktárgyak oktatása 

idegen/nemzetiségi 

nyelven 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVSP2 sportjogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVSP2 sportjogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVSSG 
szociális segítők 

gyakorlatvezető mentora 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVSUR 
sürgősségi és triage 

szakápoló 

szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2007/2008 

II. félév 
  

TTOVSUR 
sürgősségi és triage 

szakápoló 

szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2007/2008 

II. félév 
  

TTOVSZU személyügyi szervező 
szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVSZU személyügyi szervező 
szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVTEI természetpedagógia 
szakirányú 

továbbképzés 
agrár képzési terület Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVTEI természetpedagógia 
szakirányú 

továbbképzés 
agrár képzési terület Szekszárd magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVTET 

történeti 

épületdiagnosztikai és 

rehabilitációs 

szakmérnök  

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVTFT 
tantervfejlesztő 

pedagógus 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVTFT 
tantervfejlesztő 

pedagógus 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVTGH 

tüzelőanyag-cella és 

hidrogéntechnológia 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVTII 

történeti 

épületdiagnosztikai és 

rehabilitációs szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVTKO 

nemzetközi 

biztosításszervező 

referens 

szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar levelező 
2009/2010 I. 

félév 
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TTOVTRT 
tanulásmódszertani 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVTZD 

tüzelőanyag-cella és 

hidrogéntechnológia 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVUEV 
művészetterápia - 

képzőművészet-terápia 

szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar nappali 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVUEV 
művészetterápia - 

képzőművészet-terápia 

szakirányú 

továbbképzés 

művészet képzési 

terület 
Pécs magyar esti 

2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVUG2 Európa-jogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVUG2 Európa-jogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVURZ 
üzleti és tranzakciós 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVURZ 
üzleti és tranzakciós 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVUT2 
kulturális és kisebbségi 

politika 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVUTS műtő szakápoló 
szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2007/2008 I. 

félév 
  

TTOVUTS műtő szakápoló 
szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Kaposvár magyar levelező 
2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVUTS műtő szakápoló 
szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Kaposvár magyar nappali 
2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVUTS műtő szakápoló 
szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2007/2008 I. 

félév 
  

TTOVUVK 
üzleti szolgáltatások 

vezető 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs angol levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

TTOVUZU 
múzeumi 

kultúraközvetítés 

szakirányú 

továbbképzés 

bölcsészettudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVVCT 
vízjogi szakokleveles 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVVFT 
városfejlesztési 

társadalmi tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVVFT 
városfejlesztési 

társadalmi tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs angol nappali 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVVFT 
városfejlesztési 

társadalmi tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVVFT 
városfejlesztési 

társadalmi tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs angol levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVVHJ 
végrehajtási jogi 

szakokleveles tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVVHJ 
végrehajtási jogi 

szakokleveles tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVVHJ 
végrehajtási jogi 

szakokleveles tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVVJI vízjogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2015/2016 I. 

félév 
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TTOVVJI vízjogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVVJJ vadászati jogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVVJJ vadászati jogi szakjogász 
szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVVJO 
végrehajtási jogi 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVVJO 
végrehajtási jogi 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Budapest magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVVKA 
vállalatértékelési 

specialista  

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

TTOVVKA 
vállalatértékelési 

specialista  

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2022/2023 I. 

félév 
  

TTOVVOF 

vizsgaelnöki feladatokra 

felkészítő pedagógus 

szakvizsga 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar nappali 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVVOF 

vizsgaelnöki feladatokra 

felkészítő pedagógus 

szakvizsga 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVVRE 
városüzemeltető 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2019/2020 

II. félév 
  

TTOVWKM wellness szakmenedzser 
szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Zalaegerszeg magyar levelező 
2009/2010 I. 

félév 
  

TTOVYOG 
természetes élet- és 

gyógymódok 

szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar nappali 
2007/2008 I. 

félév 
  

TTOVYOG 
természetes élet- és 

gyógymódok 

szakirányú 

továbbképzés 

orvos- és 

egészségtudomány 

képzési terület 

Pécs magyar levelező 
2007/2008 I. 

félév 
  

TTOVZA2 
gazdasági büntetőjogi 

szakjogász 

szakirányú 

továbbképzés 
jogi képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVZAR 
zaj- és rezgésvédelmi 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVZAR 
zaj- és rezgésvédelmi 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVZAS zaj- és rezgésvédelmi 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVZAS zaj- és rezgésvédelmi 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Pécs magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVZIH 

reflektív 

pszichoszociális 

krízistanácsadó szociális 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVZIK 

zenei mentor- és 

gyakorlatvezető tanár 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVZJJ közösségfejlesztés 
szakirányú 

továbbképzés 

társadalomtudomány 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2018/2019 

II. félév 
  

TTOVZSE 
zeneimunkaképesség-

gondozó 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Pécs magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

BSZKOVO óvodapedagógus 
alapképzés 

(BA/BSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Hajdúböszörmény magyar levelező 

2006/2007. 

I. félév 
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5. A Felsőoktatási Intézmény maximális hallgatói létszáma: 

 

Képzési hely 
Munkarend 

Teljes idős Részidős Távoktatási 

Budapest 0 310 0 

Kaposvár 339 242 0 

Pécs 16998 4661 100 

Sepsiszentgyörgy 32 0 0 

Székelyudvarhely 60 100 0 

Szekszárd 440 550 0 

Szombathely 273 297 0 

Zalaegerszeg 462 88 0 

Zombor 30 18 0 

Összesen 
18634 6266 100 

25000 

 

6. A Felsőoktatási Intézmény által fenntartott gyakorló köznevelési intézmények és azok 

gyakorlóintézményi besorolása: 

 

Gyakorló köznevelési intézmény neve 
Gyakorló köznevelési 

intézmény azonosítója 

Gyakorló köznevelési 

intézményegysége(i) 

Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, 

Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda 
027406 

gimnázium, 

szakközépiskola 

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula 

Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Gyakorlóóvoda 

036282 
óvoda, általános iskola, 

alapfokú művészeti iskola 

 

7. A Felsőoktatási Intézmény megfelelése a felsőoktatási minőségbiztosítás európai 

sztenderdjeinek (ESG): 

 

Szervezet(i egység) Minősítés Minősítés hatálya 

Pécsi Tudományegyetem Megfelel 2023-12-31 

”  

 

A jelen eljárásért a Felsőoktatási Intézményt terhelő eljárási költség megállapításáról és 

viseléséről külön végzésben rendelkeztem. 
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I N D O K O L Á S 

 

 

A Felsőoktatási Intézmény kérelmet nyújtott be a maximális hallgatói létszámának 

módosítására, melynek a rendelkező részben foglaltak szerint helyt adtam. Az eljárás során a 

Felsőoktatási Intézmény jelezte, hogy minőségbiztosítási rendszerének értékelését a Magyar 

Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság meghosszabbította, melyet szintén feltüntettem a 

működési engedélyben. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény 2. melléklet I. rész 2. pont b) és f) alpontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. 

rendelet 2. melléklete. 

 

Tekintettel arra, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

(a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésére figyelemmel a rendelkezésemre álló adatok 

alapján a tényállás nem volt tisztázott, a sommás eljárás feltételei nem álltak fenn, ezért az Ákr. 

41. § (2) bekezdése alapján a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el, melyről az ügyfelet az Ákr. 

43. § (2) bekezdése szerint tájékoztattam. 

 

A Felsőoktatási Intézmény mint ügyfél kérelmének teljes egészében helyt adtam, és az ügyben 

nincs ellenérdekű ügyfél, ezért a rendelkező részben a jogorvoslatról szóló tájékoztatást az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdésének 

megfelelően mellőztem, az indokolásban pedig csak a döntést megalapozó jogszabályhelyeket 

tüntettem fel. 

 

 

Budapest, az elektronikus dátumbélyegző szerint 

 

 

 

 Brassói Sándor elnök nevében és megbízásából: 

 

 

 

 Dr. Fekete Zsolt 

 főosztályvezető 
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