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A. Tudományági besorolás1 

doktori hallgató, doktorjelölt, fiatal oktató, kutató pályázó esetén 

 

 Tudományterület  Tudomány- ill., művészeti ágak 

I. agrártudományok 1 állatorvosi tudományok 

 agrártudományok 2 állattenyésztési tudományok 

 agrártudományok 3 élelmiszertudományok 

 agrártudományok 4 erdészeti és vadgazdálkodási tudományok 

 agrártudományok 5 növénytermesztési és kertészeti tudományok 

II. bölcsészettudományok 1 filozófiai tudományok 

 bölcsészettudományok 2 irodalom- és kultúratudományok 

 

bölcsészettudományok 

3 művészettörténeti és művelődéstörténeti 

tudományok 

 bölcsészettudományok 4 művészettudomány 

 bölcsészettudományok 5 néprajz- és kulturális antropológia 

 bölcsészettudományok 6 neveléstudományok 

 bölcsészettudományok 7 nyelvtudományok 

 bölcsészettudományok 8 pszichológiai tudományok 

 bölcsészettudományok 9 történelemtudományok 

 bölcsészettudományok 10 vallástudományok 

III. hittudományok 1 hittudományok 

IV. műszaki tudományok 1 agrárműszaki tudományok 

 műszaki tudományok 2 anyagtudományok és technológiák 

 műszaki tudományok 3 bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok 

 műszaki tudományok 4 építészmérnöki tudományok 

 műszaki tudományok 5 építőmérnöki tudományok 

 műszaki tudományok 6 gépészeti tudományok 

 műszaki tudományok 7 informatikai tudományok 

 műszaki tudományok 8 katonai műszaki tudományok 

 műszaki tudományok 9 közlekedés- és járműtudományok 

 műszaki tudományok 10 villamosmérnöki tudományok 

V. művészetek 1 építőművészet 

 művészetek 2 film- és videoművészet 

 művészetek 3 iparművészet 

 művészetek 4 képzőművészet 

 művészetek 5 multimédia-művészet 

                                                 
1
 http://www.mab.hu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=387&Itemid=894&lang=hu 

 

http://www.mab.hu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=387&Itemid=894&lang=hu
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 Tudományterület  Tudomány- ill., művészeti ágak 

 művészetek 6 színházművészet 

 művészetek 7 tánc- és mozdulatművészet 

 művészetek 8 zeneművészet 

VI. orvostudományok 1 egészségtudományok 

 orvostudományok 2 elméleti orvostudományok 

 orvostudományok 3 gyógyszerészeti tudományok 

 orvostudományok 4 klinikai orvostudományok 

 orvostudományok 5 sporttudományok 

VII. társadalomtudományok 1 állam- és jogtudományok 

 társadalomtudományok 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok 

 társadalomtudományok 3 hadtudományok 

 társadalomtudományok 4 közgazdaságtudományok 

 társadalomtudományok 5 közigazgatás-tudományok 

 társadalomtudományok 6 média-és kommunikációs tudományok 

 társadalomtudományok 7 politikatudományok 

 társadalomtudományok 8 regionális tudományok 

 társadalomtudományok 9 rendészettudomány 

 társadalomtudományok 10 szociológiai tudományok 

VIII. természettudományok 1 biológiai tudományok 

 természettudományok 2 fizikai tudományok 

 természettudományok 3 földtudományok 

 természettudományok 4 kémiai tudományok 

 természettudományok 5 környezettudományok 

 természettudományok 6 matematika- és számítástudományok 

 összesen: 55  
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B. Képzési területek2  

alap, mester (osztatlan) képzésre jelentkező pályázó esetén 

 

 Képzési terület 

1. Agrár 

2. Államtudományi 

3. Bölcsészettudomány 

4. Gazdaságtudományok 

5. Informatika 

6. Jogi 

7. Műszaki 

8. Művészet 

9. Művészetközvetítés 

10. Orvos- és egészségtudomány 

11. Pedagógusképzés 

12. Sporttudomány 

13. Társadalomtudomány 

14.  Természettudomány 

 

                                                 
2
 a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a 

tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet alapján 

 

 


