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Kiegészítés a 2012. évi felsőoktatási pótfelvételi eljáráshoz 

 

Intézmény/

Kar kódja 

Képzési 

forma 
További felvételi információk 

ÁVF A 

Alapszakokon: 

 

- 240 ponttól nyerhet felvételt, 

- 381 ponttól (felvételi pontszáma alapján) 50%-os, 

- 421 ponttól (felvételi pontszáma alapján) pedig 100%-os önköltségkedvezménnyel kezdheti meg  tanulmányát már az első félévtől! 

 

Felsőfokú szakképzéseken: 

- 140 ponttól nyerhet felvételt, 

- 301 ponttól (felvételi pontszáma alapján) 50%-os, 

- 401 ponttól (felvételi pontszáma alapján) 100%-os önköltségkedvezménnyel kezdheti meg tanulmányát már az első félévtől! 

Részleteket a honlapon talál: www.avf.hu 

ÁVF M 

A felvételi elbeszélgetés: 2012. augusztus 22. (szerda) 11 óra, I.em. 103-as szoba 

Oklevél, index, nyelvvizsga (esetleges pluszpontok igazolása) másolatát 2012. augusztus 20-ig kell elküldeni postán vagy e-mailen: 

honfi.blanka@avf.hu 

BCE-KTK M 

Az írásbeli és a szóbeli vizsgák 2012. augusztus 23-án lesznek. A pontos időpontról és helyről, valamint egyéb információkról augusztus 21-én 

kapnak értesítést.  

A Kar 4 000 Ft-os felvételi különeljárási díjat (vizsgadíjat) is szed, mely egyszeri díj, tehát megfizetése nem felvételi vizsgatárgyanként történik. 

A díj befizetésére szolgáló csekk kérhető a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalában (1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 187-es 

szoba). A befizetés tényét az eredeti csekkszelvény bemutatásával legkésőbb az első írásbeli felvételi vizsga alkalmával kell igazolni. Ennek 

hiányában a felvételi vizsgát megkezdeni nem lehet! 

Azoknak a jelentkezőknek, akik a 2012. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során egy adott szak írásbeli vizsgáján és szakmai és 

motivációs beszélgetésén részt vettek, a pótfelvételi eljárás keretében újabb felvételi vizsgát nem kell tenniük. A jelentkező természetesen 

dönthet úgy, hogy javító szándékkal újabb felvételi vizsgát tesz. Ebben az esetben a két felvételi eljárásban tett vizsgái közül annak az eredménye 

kerül beszámításra, amellyel a jelentkező jobban jár. A pótfelvételi eljárás során beszámíttatni csak a 2012. évi általános felsőoktatási felvételi 

eljárásban tett felvételi vizsgák eredményét lehet. Ha a jelentkező teljes egészében az általános felsőoktatási felvételi eljárás során tett vizsgáit 

kívánja beszámíttatni a pótfelvételi eljárásban, akkor a saját vizsga szervezési díját (4 000 Ft) nem kell megfizetnie. Ha azonban legalább egy 
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felvételi tárgyból javítani szándékozik, akkor a teljes összeget be kell fizetnie. 

Azoknak a jelentkezőknek, akik nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszakok valamelyikén végeztek, kreditelismerési 

eljárást kell lefolytatniuk. A kérelem letölthető a www.uni-corvinus.hu/kkar/felveteli oldalról. Az eljárási díj (5 825 Ft). A díj befizetésére 

szolgáló csekk kérhető a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalában és a kérvényeket is oda kell postai úton beküldeni vagy ott kell 

személyesen leadni az eljárási díj befizetését igazoló postai feladóvevény eredeti példányával együtt. (BCE-KTK, 1093 Budapest Fővám tér 8. I. 

emelet 187-es szoba). A kérelmeket legkésőbb 2012. augusztus 13-ig le kell adni. 

BKF-KMK M A mesterképzésen legkésőbb 2012. augusztus 10-ig kell beküldeni kreditelismerési kérelmet. 

DE-IK M A kreditelismertetéshez szükséges dokumentumok beküldési határideje 2012. augusztus 15. Cím: 4010 Debrecen, Pf. 12. 

DE-TTK M 

Az idő rövidségére való tekintettel kérjük, hogy a rendelkezésre álló dokumentum másolatokat 2012. augusztus 15-ig a Természettudományi és 

Technológiai Kar Tanulmányi Osztályára (4010 Debrecen, Pf. 18.) is beküldeni szíveskedjenek az előfeltétel ellenőrzések zökkenőmentes 

lebonyolítása érdekében. 

EKF-BTK A További részletes tájékoztatás a www.felvi.ektf.hu honlapon található. 

EKF-BTK M További részletes tájékoztatás a www.felvi.ektf.hu honlapon található. 

EKF-GTK A További részletes tájékoztatás a www.felvi.ektf.hu honlapon található. 

EKF-GTK M További részletes tájékoztatás a www.felvi.ektf.hu honlapon található. 

EKF-TKTK A További részletes tájékoztatás a www.felvi.ektf.hu honlapon található. 

EKF-TKTK M További részletes tájékoztatás a www.felvi.ektf.hu honlapon található. 

EKF-TTK A További részletes tájékoztatás a www.felvi.ektf.hu honlapon található. 

EKF-TTK M További részletes tájékoztatás a www.felvi.ektf.hu honlapon található. 

ELTE-BTK M 

A pótfelvételi eljárásban meghirdetett mesterképzési szakok felvételi vizsgáira 2012. augusztus 22-én kerül sor, a pontos időpont és helyszín 

szakonként a Kar honlapján www.btk.elte.hu/MA menüpontban olvasható, külön értesítést nem küld a Kar! 

A jelentkezéshez és a felvételhez szükséges követelmények és az ehhez kapcsolódó kredit-elismertetési kérelmek szintén a megjelölt kari 

honlapról tölthetők le. 

A szóbeli felvételi vizsga díjának befizetéséhez szükséges csekket az ELTE BTK Tanulmányi Hivatalában Budapest, Múzeum krt. 4/A fsz. 26. 

irodában a vizsga napján, a vizsgát megelőzően kell kérni. 
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KE-MK A 

Mozgóképkultúra és médiaismeret alapképzési szak alkalmassági-vizsga információ: 

A jelentkezőknek 2012. augusztus 14-én 24.00 óráig kell feltöltenie a felvételi anyagát ide: 

Az egyetemi szerveren, a vendég könyvtárba: webcím: ftp://193.224.55.75; név: vendeg; jelszó: vendeg123 

Gyakorlati vizsga: 2012. augusztus 21-én 12 óra Kaposvári Egyetem Művészeti Kar (Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10.) a földszinti mozgóképes 

tanteremben. 

A szak felvételi rendje: 

A felvételi két részre oszlik: alkalmassági és gyakorlati vizsgára. 

Alkalmassági vizsga (2012. augusztus 14-ig feltöltött anyag): 

Benyújtandó 

- vagy kb. 3 perces film 

- vagy kb. 30 darabból álló fotósorozat (egy témából) 

- vagy kb. 30 darabból álló rajzsorozat (egy témából) 

- vagy kb. 30 darabból álló képregény 

- vagy kb. 15000 karakterből (szóköz nélkül) álló filmnovella. 

Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű, a "nem felelt meg" minősítésű munkák készítői gyakorlati vizsgát nem tehetnek. 

Ajánlott formátum: 

filmnél - codec: DV PAL, képméret: 720X576, 25fps, formátum: avi, filenév: vezeteknev_keresztnev_mu_cime.avi (kisbetu_ekezet_nelkul.avi) 

fotósorozatnál - filetípus: tif, képméret: 13 cm x 18 cm, felbontás: 300 dpi, 1535 x 2126 pixel, illetve a fotók lehetnek megkötés nélkül *.jpg file-

ok is a sorozat egységesen vagy álló vagy fekvő képekből álljon 

filenév: vezeteknev_keresztnev_mu_cime01.tif vagy jpg, vezeteknev_keresztnev_mu_cime02.tif vagy jpg, 

vezeteknev_keresztnev_mu_cime03.tif vagy jpg stb. (kisbetu_ekezet_nelkul.tif vagy jpg) 

rajzsorozatnál és képregénynél - filetípus: tif, képméret: A/4 (21 x 29,7 cm), felbontás: 300 dpi, 2480 x 3508 pixel, illetve a képek lehetnek 

megkötés nélkül *.jpg file-ok is a sorozat egységesen vagy álló vagy fekvő képekből álljon 

ftp://193.224.55.75/
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KJF M 

Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak 

Pontszámítás 

100 pontos felvételi rendszer, mely az alábbiak szerint épül fel:  

- Oklevél minősítésének duplázása, max. 10 pont; 

- Pályaalkalmassági elbeszélgetés - motivációs elbeszélgetés a jelentkező szakmai felkészültségéről, jövőbeni terveiről, jelentkezés indokairól 

stb. max. 70 pont; 

Többletpontok  

max 20 pont az alábbiak szerint:  

- Előnyben részesítésért max. 10 pont (hátrányos helyzet 1 pont, halmozottan hátrányos helyzet 1 pont, fogyatékosság 4 pont, 

gyermekgondozás 4 pont);  

- TDK 1-3. helyezés: 2 pont, 

- OTDK 1-3 helyezés 2 pont, 

- középfokú (B2) komplex nyelvvizsga 2 pont, 

- egy másik idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex általános nyelvvizsga 4 pont. 

Választható szakirányok a nemzetközi tanulmányi mesterképzési szakon :regionális és civilizációs tanulmányok szakirány, nemzetközi gazdasági 

kapcsolatos szakirány. 

A szakirányok csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak el. 

KRF-GTK M A mesterképzésben a felvételi vizsga időpontja: 2012. augusztus 22. 

KRF-TVK M A mesterképzésben a felvételi vizsga időpontja: 2012. augusztus 22. 

ME-GTK M A pontszámításhoz és a kreditelismerési eljáráshoz a leckekönyv és az oklevél leadása az ME-GTK Dékáni Hivatala részére szükséges. 
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MTF A A táncos és próbavezető alapképzési szak, esti munkarend csak moderntánc szakirányon indul. 

NKE-HHK A 

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet, ezért amennyiben ez nem teljesül, úgy az Egyetem rektora a felsőoktatási 

intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI.27) kormányrendelet 13.§ (3) bekezdése alapján, valótlan adatszolgáltatásra hivatkozva, a 

felvételről szóló döntést megsemmisíti. 

NKE-RTK M 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 

A rendészeti vezető mesterképzési szakra történő jelentkezéshez szükséges végzettséget a Képzési és kimeneti követelmények tartalmazza, amely 

megtalálható az Intézmény honlapján is. 

A szakra a rendvédelmi szervek hivatásos állományviszonyú tagjai adhatnak be jelentkezési lapot. A jelentkezés további feltétele, hogy a 

jelentkezéshez szükséges felsőfokú (főiskolai, alapképzési) végzettség megszerzését követően - a jelentkezés évében - legalább kettő éves 

(rendvédelmi szervnél megszerzett) szakmai gyakorlattal rendelkezzenek. 

Írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2012. augusztus 23. 13 óra Fő épület „B” terem 

Helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (1121 Budapest Farkasvölgyi út 12.) 

NYF-MMK A 
A közlekedésmérnöki-légiközlekedési-hajózó alapképzési szakra csak az jelentkezhet, aki rendelkezik a 14/2002.(II.26.) KöViM-EüM együttes 

rendelet által előírt érvényes repülőorvosi alkalmassági és pályaalkalmassági vizsgálattal. 

NYF-PKK A 
Csecsemő és kisgyermeknevelő és tanító alapképzési szakra azok jelentkezhetnek, akik a 2012. évben rendelkeznek a szakon előírt alkalmassági 

vizsgával. 

NYF-PKK M 
A mesterképzési szakokra jelentkezők számára az intézmény szóbeli elbeszélgetést szervez, melyre behívó levelet nem küld. A szóbeli 

elbeszélgetés ideje és helye az intézmény honlapján (www.nyf.hu) megtekinthető. 

NYME-AK A 

Pótfelvételi eljárás keretében alábbi alkalmassági vizsgákat szervez az Intézmény. Az alkalmassági vizsgákra a behívó levelet e-mailben küldi ki 

az Intézmény a jelentkezők részére! Ezért minden jelentkezőt kérnek, hogy az aktuális, napi használatban lévő e-mail címét adja meg 

jelentkezésekor. 

Tanító alapképzési szakon az alkalmassági vizsga időpontja: 2012. augusztus 22. Az alkalmassági vizsgára a Kar honlapjáról letölthető 

jelentkezési lapot, illetve egészségügyi igazolást kell beküldeni 2012. augusztus 10-ig a Kar Felvételi Irodájába. 

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szakon az alkalmassági vizsga időpontja: 2012. augusztus 23. Az alkalmassági vizsgára 

honlapról letölthető jelentkezési lapot illetve sportorvosi igazolást 2012. augusztus 10-ig kell beküldeni. Amennyiben megfelelő minősítésű 

érettségivel kívánja kiváltani az alkalmassági vizsgát, az érettségi bizonyítvány fénymásolatát szintén augusztus 10-ig küldje meg a Kar Felvételi 

Irodájába. 

Második alapképzésben, gyógypedagógia alapképzési szakon résztvevő jelentkezők esetében, a logopédia szakirányt választóknak 2012. 
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augusztus 23-án tartja az Intézmény az alkalmassági vizsgát. Szükséges a képzés rövidítéséhez a honlapon található nyilatkozat beküldése 2012. 

augusztus 10-ig a Kar Felvételi Irodájába. 

NYME-AK M 

Pótfelvételi eljárás keretében az alábbi felvételi elbeszélgetéseket szervezi az Intézmény. A vizsgákra postai úton behívó levelet küldenek ki, a 

vizsgadíj befizetéséhez szükséges csekkel együtt! 

Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés időpontja: 2012. augusztus 22. A felvételi eljárásban szükséges 

témakörválasztó nyomtatvány letölthető a Kar honlapjáról. Ezt legkésőbb augusztus 10-ig kell a Felvételi Irodába elküldeni.  

 

Kulturális mediáció mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés időpontja: 2012. augusztus 22.  

 

Mesterképzésre való jelentkezéskor a kreditelismerési kérelmet - akiknek szükséges – legkésőbb 2012. augusztus 10-ig kell megküldeni a 

Felvételi Iroda címére. 

NYME-

BPK 
A 

Az óvodapedagógus és csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakokra jelentkezőknek A csecsemő- és kisgyermeknevelő-, tanító- és 

óvodapedagógus-képzés c. fejezetben ismertetettek szerint alkalmassági vizsgát kell tenniük, melynek része az egészségügyi alkalmasság. A 

formanyomtatvány a Kar honlapján megtalálható. A kitöltött és aláírt egészségügyi alkalmassági lapot, és az egy évnél nem régebbi tüdőszűrő 

eredményét az Oktatási Hivatalba kell elküldeni, másolatot pedig az alkalmassági vizsgára kell hozni. Ezen dokumentumok hiányában az 

alkalmassági vizsga érvénytelen. 

A sikertelen alkalmassági vizsga nem javítható. A sikertelen alkalmassági vizsga kizárja a jelentkezőt a további felvételi eljárásból. 

 

A vizsga helyszíne: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.). 

A vizsga időpontja: 2012. augusztus 22. 

A vizsga díja: 3 000 Ft. 

 

További információk a www.bpk.nyme.hu honlapon érhetők el. 

NYME-

BPK 
M 

A jelentkezőknek felvételi beszélgetésen kell résztvenniük. A felvételi beszélgetés anyaga a Kar honlapján megtalálható.  

Több felsőfokú végzettség esetén a Kar a szakterületnek megfelelő oklevél átlagát veszi alapul. 

A vizsga helyszíne: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.). 

A vizsga időpontja: 2012. augusztus 22. 

A vizsga díja: 3 000 Ft. 

 

További információk a www.bpk.nyme.hu honlapon érhetők el. 

NYME- M A szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontja, külön értesítés nélkül, 2012. augusztus 23. 10 óra 
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EMK Helye: Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsterem. Cím: Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. "A" épület 1. emelet. 

 

A pótfelvételi eljárás során, amennyiben a mesterképzésre történő jelentkezés esetén a felvételhez szükséges tanulmányai nem teljes 

kreditértékkel kerülnek beszámításra, kreditelismertetési eljárásra van szükség. 

 

A nyomtatvány és a további információk letölthetők a www.emk.nyme.hu honlapról. 

OE-BGK M 

A mechatronikai mérnöki mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. fszt. 45., ideje: 2012. augusztus 

23. 9 óra. 

Minden mesterképzési szakon a felvétel feltétele: felsőfokú oklevél (vagy oklevél-igazolás) és az utolsó négy félév leckekönyvi másolata.  

OE-KGK M 

A vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés helye: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17., ideje: 2012. augusztus 22-23. 

9 óra. A felvételi pontos dátumáról értesítést kap minden jelentkező. 

A jelentkezés benyújtása előtt mindenképpen olvassa el a tájékoztató anyagokat a képzésre való jelentkezés feltételeivel kapcsolatban. 

http://kgk.uni-obuda.hu/vallalkozasfejlesztes  

Minden mesterképzési szakon a felvétel feltétele: felsőfokú oklevél (vagy oklevél-igazolás) és részvétel a felvételi elbeszélgetésen. Korábbi évek 

felvételi beszélgetéseinek eredménye nem vehető figyelembe ismételt felvételi esetén.  

OE-KVK M 

A villamosmérnöki mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés helye: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. "A" épület Tanácsterem, ideje: 2012. 

augusztus 23. 14 óra. A felvételi elbeszélgetés pontos dátumáról értesítést kap minden jelentkező. 

Minden mesterképzési szakon a felvétel feltétele: felsőfokú oklevél (vagy oklevél-igazolás) és az utolsó négy félév leckekönyvi másolata. 

PE-MK M 

Szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek után járó többletpontok igazolására a szakmai tanulmányok írásbeli összefoglalása és a szakmai 

tevékenység igazolása szükséges (önéletrajz és motivációs levél nem kell). 

A kreditelismertetési eljárás lebonyolításához legkésőbb 2012. augusztus 17. napjáig kell megküldeni a szakvezető nevén a Mérnöki Kar címére 

(8200 Veszprém, Egyetem u. 10.) a leckekönyv másolatát, valamint az elismertetni kívánt tárgyak jegyzékét ismeretkörök szerinti bontásban 

(természettudományos, gazdasági-humán, szakmai ismeretek). Amennyiben a jelentkező az adott szak alapképzési diplomájával rendelkezik, 

kreditelismertetési eljárást nem kell külön indítani. 

A szóbeli felvételi vizsga követelményeiről, időpontjáról és helyéről részletesen a Kar honlapján olvashatnak (www.mk.uni-pannon.hu; 

http://felviweb.uni-pannon.hu). 

A felvételi elbeszélgetésre minden jelentkező hozza magával személyi igazolványát, oklevelét, leckekönyvét, valamint azokat az iratokat 

(oklevelek, bizonyítványok, publikációk), melyekkel a többletpontok igénylését igazolja. 

PPKE-BTK M 

A felvételi vizsgák időpontja: 2012. augusztus 23. 10 óra.   

A felvételi vizsgák helyszíne:  

Piliscsabán induló képzések esetén: 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1. 
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Budapesten induló képzések esetén: 1088 Budapest, Mikszáth tér 1. 

Annak a jelentkezőnek, aki a mesterképzési szakra nem a teljes kreditérték beszámításával igénybe vehető alapképzési szakról jelentkezik, 

előzetes kreditelismerési kérelmet kell beküldenie a Tanulmányi Osztályra, legkésőbb 2012. augusztus 16-ig.  

PTE-ÁJK A 
A költségtérítési kedvezményekről és a költségtérítés megfizetésének rendjéről a 2012/2013-as tanévre bővebb információt a Kar honlapján 

olvashatnak.  

PTE-ÁJK M 
A költségtérítési kedvezményekről és a költségtérítés megfizetésének rendjéről a 2012/2013-as tanévre bővebb információt a Kar honlapján 

olvashatnak. 

PTE-BTK M 

Mesterképzésre jelentkezők figyelmébe! 

a) alapdiploma 

A meghirdetett szakokra csak azon jelentkezők jelentkezését tudja fogadni az Intézmény, akiknek alapdiplomája teljes kreditbeszámítással 

fogadható el a kívánt mesterképzési szakra.  

Ennek oka, hogy minden más diploma esetében kreditelismerési kérelmet kell beadnia a jelentkezőnek, ennek elbírálására viszont a pótfelvételi 

eljárás rövidsége miatt nincs mód, de amennyiben a jelentkező rendelkezik korábbról érvényes kredithatározattal úgy a jelentkezését fogadja az 

Intézmény. A jelentkezéshez a kredithatározatot csatolni kell. 

b) csatolandó dokumentumok 

A jelentkezési laphoz csatolni kell a végzettséget igazoló dokumentum (diploma, esetleges kredithatározat, 50 kredit elvégzését igazoló 

kreditigazolás) egyszerű fénymásolatát, valamint minden egyéb, többletpont-igényt igazoló dokumentumot (nyelvvizsga, tanári munkaviszony 

igazolása, stb.) 

c) vizsgaidőpont és értesítés 

Postai értesítést a vizsga időpontjáról és helyszínéről az eljárás rövidsége miatt nem küldünk, e-mailben tájékoztatjuk majd jelentkezőinket. 

PTE-TTK M 

A PTE-TTK a mesterképzési szakokon a felvételi vizsgákat (szakmai beszélgetés) 2012. augusztus 23-án (csütörtökön) 8 órakor tartja. A 

jelentkezők a pótfelvételi eljárás rövidsége miatt a vizsgákról nem kapnak írásbeli értesítést.  

 

Mesterképzésre történő jelentkezés esetén szükséges arról tájékozódni, hogy a választott mesterképzési szakon az Intézmény elfogadja-e a 
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jelentkező szakképzettségét az előfeltételek teljesítéseként.  

A mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiben (KKK) meghatározásra került, hogy egy adott mesterképzési szakra történő 

belépésnél mely szakok fogadhatók el előzményként. Az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók: 

1. teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok, 

2. a szaknál meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok, 

3. minden egyéb szak. 

 

Aki a 2. vagy 3. csoportba sorolt szakon szerzett oklevelet és mesterképzési szakra kíván jelentkezni, annál a felsőoktatási intézmény a jelentkező 

által kezdeményezett kérelemre megvizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterképzési szakra felvehető-e. 

A kérvényhez mellékelni kell a már meglévő felsőfokú végzettséget igazoló oklevél és a leckekönyv másolatát, valamint az elfogadtatni kívánt 

kurzusok tantárgyleírásait is. A dokumentumokat a PTE-TTK Tanulmányi Osztályra kell eljuttatni (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.). 

További információ, valamint a kérvény letöltése: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink  

SZIE-ABPK A 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei  

Jászberényi képzési helyen az alkalmassági vizsga időpontja: 2012. augusztus 17.  

Szarvasi képzési helyen az alkalmassági vizsga időpontja: 2012. augusztus 22. 10 óra 

SZTE-

JGYPK 
A 

A felvételi gyakorlati vizsgák, alkalmassági vizsgák időpontja: 

2012. augusztus 22-én 8 óra 

A felvételi vizsgákra névre szóló behívót - az idő rövidsége miatt - nem küld az Intézmény! 

A kari felvételi díj befizetéséhez szükséges csekkszelvény átvehető a Boldogasszony sgt. 6. épület portáján. 
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Az alkalmassági vizsgára, ill. a gyakorlati vizsgára hozza magával és mutassa be: 

- személyazonosító igazolványát, 

- a felvételi díj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt. 

- érettségi bizonyítványát 

- a többletpontra jogosító dokumentumokat 

Az ének-zene alapképzési szakra jelentkezők gyakorlati vizsgájának helye: 

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet ének-zene Tanszék 

6725 Szeged, Hattyas u. 10. 8103-as terem. 

A szakra jelentkezők közül az, aki nem zongorázni tanult, hozza magával hangszerét. 

A gyógypedagógia alapképzési szakra jelentkezők alkalmassági vizsgájának helye: 

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet 

6725 Szeged, Hattyas u. 10. 6003-as terem. 

Az alkalmassági vizsgán a megjelenés kötelező. 

A képi ábrázolás alapképzési szakra jelentkezők gyakorlati vizsgájának helye: 

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet Rajz-művészettörténet Tanszék 

6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37.  

A szakra jelentkezők hozzanak rajzfelszerelést (rajztábla, rajzlap, rajzceruza, rajzszén, festék és ecset). 
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A vizsgakövetelmények az érintett intézetek/tanszékek honlapján olvashatók.  

A vizsgák a kiírt napokon befejeződnek, így a délutáni, illetve az esti órákban mindenki hazautazhat. 

SZTE-

JGYPK 
M 

A felvételi elbeszélgetések, gyakorlati vizsgák időpontja: 2012. augusztus 22-én 8 óra. 

A felvételi vizsgákra névre szóló behívót - az idő rövidsége miatt - nem küld az Intézmény! 

A kari felvételi díj befizetéséhez szükséges csekkszelvény átvehető a Boldogasszony sgt. 6. épület portáján. 

A mesterképzésre jelentkezőknek a pótfelvételi vizsgára hozniuk kell: 

- személyazonosító igazolványt 

- a felvételi díj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt 

- diplomájukat és egy másolati példányt  

- a többletpontra jogosító dokumentumokat. 

A mesterképzési szakokon (kivétel a tanár-vizuális és környezetkultúra-tanár mesterképzési szak) a pótfelvételi elbeszélgetés helye: 

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. 

A tanár-vizuális és környezetkultúra-tanár mesterképzési szakra jelentkezők hozzanak 5-10 db munkát bemutatásra, a munkák összeállítása 

tükrözze a jelölt érdeklődési területét, eddigi szakmai munkásságát, felkészültségének szintjét. A szakra jelentkezők elbeszélgetésének a helye: 

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet Rajz-művészettörténet Tanszék 

6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37.  

A tanár-ének-zenetanár mesterképzési szak pótfelvételi gyakorlati vizsgájának helye: 

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet ének-zene Tanszék 
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6725 Szeged, Hattyas u. 10. 8103-as terem. 

A szakra jelentkezők közül az, aki nem zongorázni tanult, hozza magával hangszerét. 

A vizsgakövetelmények az érintett intézetek/tanszékek honlapján olvashatók. 

 

A vizsgák a kiírt napokon befejeződnek, így a délutáni, illetve az esti órákban mindenki hazautazhat. 

TPF A 
Az alapképzésben meghirdetett szakok pontszámításáról bővebb tájékoztatót a Felsőoktatási felvételi tájékozató – 2012. szeptemberben induló 

képzések érettségizetteknek c. kiadványban, illetve a www.felvi.hu oldalon olvashatnak. 

ZSKF M 

A felvételi vizsgára minden meghirdetett mesterképzés esetén 2012. augusztus 22-én (szerdán) 14 órai kezdettel kerül sor a Főiskola épületében 

(Budapest III. kerület, Kelta utca 2.). A Főiskola a szóbeli felvételi vizsga időpontjáról külön postai értesítést nem küld! 

Amennyiben előzetes kreditelismerési eljárásra van szükség, kérelmét a Főiskola postacímére (1300 Budapest Pf. 47.) küldje meg, lehetőleg 

2012. augusztus 15-ig! 

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakok esetében a felvétel feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen legalább középfokú (B2) komplex 

(C) típusú nyelvvizsgával. A többi mesterképzési szak esetében ez nem feltétel, így egyenlő eséllyel jelentkezhet az is, aki - életkora vagy más ok 

miatt - nyelvvizsga nélkül kaphatott oklevelet. Ezen szakok esetében sem adnak többletpontot az első nyelvvizsgáért. A felvételi eljárás során 

minden nyelvvizsgát igazolni kell. 

 


