362/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról
[http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1100362.KOR]
A 2012. évtől a diákigazolványok nem csak kinézetükben térnek el elődeiktől, de az
igazolványok igénylésének menete is megváltozott. Ezen kormányrendelet tartalmazza az
igénylésre vonatkozó általános szabályokat, a folyamat menetét, a diákigazolványra
jogosultak körét, az azzal járó jogokat és kedvezményeket. Megfogalmazza az érvényességét
és az igazolvány érvényesítésének módját, az igazolvány díját.

289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint
a szakindítás rendjéről
[http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500289.KOR]
Rendelkezik az osztott képzési rend szerinti alap- és mesterképzési szakok definíciójáról:
meghatározza, hogy milyen adatokat és információkat kell tartalmaznia egy-egy alap-, vagy
mesterszak Képzési és Kimeneti Követelményeinek.
Meghatározza egy új szak indításának jogi feltételeit, valamint az eljárás rendjét – azt, hogy
egy szakindítási anyagban milyen információknak kell megjelennie. Ezzel párhuzamosan
rendelkezik a tanári mesterszak ugyane vonatkozásairól.
Mellékleteiben felsorolja a Magyarországon akkreditált alap- és mesterképzési, valamint
egységes, osztatlan képzésű szakokat, valamint hozzárendeli az abszolutóriumhoz teljesítendő
krediteket – a gyakorlatigényes szakok külön megjelölésével.
A tanári mesterszak esetében meghatározza, melyek az első, és melyek a csak másodikként
választható szakterületi modulok.
Megfelelteti egymásnak a régi rendszerű, osztatlan képzés és az új, osztott képzés szakjait
(azon felsőoktatási intézmények megjelölésével, amelyek szakindítási engedélyt kaptak a régi
képzés szakjaira).

237/2006. (XI. 27.) Kormányrendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól
[http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200423.KOR]
Meghatározza a felvételi eljárással kapcsolatos kötelezettségeket, a Felsőoktatási Felvételi
Tájékoztató összeállítását. Megfogalmazza a felvételi eljárás részeit és folyamatát, a felvételi
eljárásra való jelentkezés feltételeit, a pontszámítás menetét és a pontok megoszlását. Leírja a
besorolási és a felvételi döntés lehetséges kimenetelét, az elektronikus ügyintézés lehetőségét
és az esélyegyenlőség biztosítását. Tartalmazza a Mesterképzésre, Doktori képzésre és
Szakirányú továbbképzésre vonatkozó eltéréseket, illetve a felvételi eljárás díjait.

51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól
és az általuk fizetendő egyes térítésekről
[http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700051.KOR]

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti
követelményeiről
[http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600015.OM]
A tanári Mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről
[http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/kepzesi-rendszer/tanar-szak-kkk-100611]
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről
[http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300008.EMM&celpara=62]
A képzési és kimeneti követelmények megfogalmazza a képzés minden szintjének általános
követelményeit, a megszerzendő krediteket az adott képzésben résztvevők számára.
Meghatározza a végzettségi szintet, annak angol megnevezését és az oklevélben szereplő
megjelölését, továbbá a szakképzettségi elemek és a tanári felkészítés elemének kreditértékét.
Megállapítja a szabadon választható és a szakzáráshoz rendelt kreditértéket, a gyakorlati
ismeretek arányát, megszabja az idegennyelvi követelményeket. Definiálja a megszerezhető
tudást, és annak fejlesztését, meghatározza az egyes szakok ismeretköreit.

83/2012. (X. 4.) Kormányrendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és
a tanárszakok jegyzékéről
[http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200283.KOR]
Tartalmazza a tanári szakképzettség elemeit, a szakosodási rend általános szabályait, a
szakpárosítások feltételeit és lehetőségeit, leírja a tanárszakok jegyzékét, a tanári felkészítés
közös követelményeit.

