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Intézményi/ 

Kar kód 

Képz. 

forma 
További felvételi információk 

AVKF A 

A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek. A részletek 

a Főiskola honlapján találhatók. 

 

A tanító és az óvodapedagógus alapképzési szakokon alkalmassági vizsga van, melyről az intézmény nem küld 

levelet az idő rövidsége miatt. 

 

Az alkalmassági vizsga időpontja: 2014. augusztus 19. 9.00 óra.  Fizetendő vizsgadíj: 4 000 Ft. Befizetés módja: 

Átutalás a 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlára. 

AVKF AH 

Kántor alapképzési szakon az ének-zene alkalmassági vizsga időpontja: 2014. augusztus 19. 13.00 óra. 

Fizetendő vizsgadíj: 4 000 Ft. 

Befizetés módja: Átutalás a 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlára. 

BCE-GTK M 

A pótfelvételi vizsga szervezési díja 4000 Ft.  Az eljárási díj befizetése banki átutalással teljesíthető a Budapesti 

Corvinus Egyetem számlaszámára utalva. Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem. 

Számlaszám:10032000-00282857-00000000. 

A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kell feltüntetni:  a 227000/200 számot, a „Felvételi 

vizsga 2014P” megnevezést és a jelentkező nevét! 

A felvételi vizsgákról külön értesítést nem küld az intézmény, a részletekről a BCE Gazdálkodástudományi Kar 

honlapján tájékozódhatnak. 

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2014. augusztus 21., szóbeli vizsga időpontja: 2014. augusztus 25. 

BCE-KTK A 

Az alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) alapképzési szakon az önköltséges hallgatók 300 000 Ft/félév 

idegen nyelvi hozzájárulást is fizetnek. Az alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) alapképzési szakon az 

eredményes tanuláshoz nyelvtudás - angol nyelvből általános vagy szakmai, B2 (korábban középfokú) komplex 

(korábban C típusú) nyelvvizsga megléte – szükséges. 

BKF-

HFTGK 
M 

Amennyiben a jelentkező nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakon végzett, 

akkor legkésőbb 2014. augusztus 15-ig kreditelismerési kérelmet kell benyújtani a Kreditátvételi Bizottsághoz.  A 

kérelem nyomtatványa letölthető az Intézmény honlapjáról. 

A vezetés és szervezés mesterképzési szakon, aki nem ér el 10 pontot az írásbeli vizsgán elérhető 20 pontból, nem 

vehet részt a motivációs és szakmai beszélgetésen. A motivációs és szakmai beszélgetésen az elérhető 40 pontból 
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minimum 15 pontot el kell érni a jelentkezőnek, különben nem nyerhet felvételt a képzésre. 

Turizmus–menedzsment mesterképzési szakon többletpontok az alábbi jogcímen szerezhetők: 

- max. 1 pont adható előnyben részesítés alapján, 

- 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt vagy lektorált szakkönyvért vagy 

szakkönyv-részletért, 

- max. 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt szakmai cikkért, publikációért 

(szakmai cikkenként 3-3 pont), 

- 5 pont adható a turizmus területén eltöltött, legalább 1 éves, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy 

munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével, 

- 10 pont adható a turizmus területén eltöltött, legalább 3 éves, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy 

munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével. 

Vezetés és szervezés mesterképzési szakon többletpontok az alábbi jogcímen szerezhetők: 

- max. 1 pont adható előnyben részesítés alapján, 

- 5 pont adható a gazdaságtudományok képzési területen meghirdetett Országos Tudományos Diákköri 

Konferencián elért 1-3. helyezésért, 

- 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt vagy lektorált szakkönyvért vagy 

szakkönyv-részletért, 

- max. 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt szakmai cikkért, publikációért 

(szakmai cikkenként 3-3 pont), 

- 5 pont adható a vezetési-, illetve tanácsadási, vagy mediátori területen eltöltött, minimum 6-12 hónapos gyakorlat 

estén, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével (nem 
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számítható be az alap végzettség megszerzéséhez szükséges kötelező szakmai gyakorlati idő), 

- 10 pont adható a vezetési-, illetve tanácsadási, vagy mediátori területen eltöltött, legalább 1 éves, a munkáltató által 

igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével. 

A szakmai és motivációs beszélgetésre való felkészüléshez javasolt szakirodalom a Főiskola honlapján olvasható 

(www.bkf.hu). 

BKF-KMK A 

A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek. Részletes 

tájékoztatás a www.bkf.hu  intézményi honlapon található. 

A felvételi vizsgák részletes követelményei és a vizsgákkal kapcsolatos minden egyéb részletes információ az 

Intézmény honlapján (www.bkf.hu) olvasható. 

A gyakorlati vizsgán elért pontok megkettőzésével számolják a felvételi összpontszámot. A gyakorlati vizsgán 

összesen 200 pont szerezhető. 

Tervezőgrafika alapképzési szak 

Alkalmassági vizsga: meghirdetett szakmai feladatra kötelezően beadandó felvételi munka, korábban készített 

munkák beadása, rajzkészség felmérése. 

Gyakorlati vizsga: szakmai kreatív feladat, felvételi beszélgetés. 

Kézműves alapképzési szak 

Alkalmassági vizsga: rajz, festés. 

Gyakorlati vizsga: szakmai kreatív feladat, korábban készített munkák bemutatása, interjú. 

Környezetkultúra alapképzési szak 
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Alkalmassági vizsga: rajz, festés, korábban készített munkák bemutatása. 

Gyakorlati vizsga: szakmai kreatív feladat, korábban készített munkák bemutatása, interjú. 

Képi ábrázolás alapképzési szak 

Alkalmassági vizsga: rajz, festés, korábban készített munkák bemutatása. 

Gyakorlati vizsga: szakmai kreatív feladat, korábban készített munkák bemutatása, interjú. 

Elektronikus ábrázolás alapképzési szak 

Alkalmassági vizsga: rajz, festés, korábban készített munkák bemutatása. 

Gyakorlati vizsga: szakmai kreatív feladat, korábban készített munkák bemutatása, interjú. 

Design- és művészetelmélet alapképzési szak 

Alkalmassági vizsga: Írásbeli teszt. 

Gyakorlati vizsga: Esszéírás, interjú. 

Animáció alapképzési szak 

Alkalmassági vizsga: korábban  készített munkák beadása. 

Gyakorlati vizsga: szakmai tervezési feladat, felvételi beszélgetés. 

Fotográfia alapképzési szak 

Alkalmassági vizsga: kötelezően beadandó szakmai feladatra meghirdetett felvételi munka, korábban készített 

munkák beadása. 
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Gyakorlati vizsga: írásbeli teszt, szakmai gyakorlati feladat, felvételi beszélgetés. 

Kameraman alapképzési szak 

Alkalmassági vizsga: kötelezően beadandó felvételi munka. 

Gyakorlati vizsga: film elemzése, forgatókönyv készítés, felvételi beszélgetés, mozgóképkészítése. 

Média design alapképzési szak 

Alkalmassági vizsga: korábban készített munkákból válogatás és beadás. 

Gyakorlati vizsga: írásbeli teszt, készséggyakorlat, felvételi beszélgetés. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret alapképzési szak 

Alkalmassági vizsga: korábban készített munkák beadása. 

Gyakorlati vizsga: írásbeli teszt, esszé, fotózás, mozgóképkészítés, felvételi beszélgetés. 

Televíziós műsorkészítő alapképzési szak 

Alkalmassági vizsga: korábban készített munkák beadása. 

Gyakorlati vizsga: írásbeli teszt, esszé, forgatási feladat, fotóetűd készítése, felvételi beszélgetés. 

 

BKF-KMK M 

Amennyiben a jelentkező nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakon végzett, 

akkor legkésőbb 2014. augusztus 15-éig kreditelismerési kérelmet kell benyújtani a Kreditátvételi Bizottsághoz.  A 

kérelem nyomtatványa letölthető az Intézmény honlapjáról. 
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DE-BTK A 

A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek.  

Az idegen nyelvi alapképzési szakokra (anglisztika, germanisztika, romanisztika) ill. az osztatlan kétszakos tanári 

mesterképzés idegen nyelvszakos (angol, német) képzéseire történő jelentkezés esetén a felvételizőnek a felsőfokú 

oklevél mellett rendelkeznie kell az alapképzési szaknak/idegen nyelvi tanári szaknak megfelelő nyelvből legalább 

középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi 

bizonyítvánnyal vagy felsőfokú oklevéllel. 

A pontszámítás során a felvételi összpontszám az oklevél minősítése szerinti pontszám duplázásával és a 

felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) sz. kormányrendelet 20-21. §-ban meghatározott 

többletpontok hozzáadásával alakul ki. 

DE-BTK M 

Mesterszakos jelentkezés esetén a jelentkezőknek a kar külön behívót nem küld, a lentebb megjelölt helyen és 

időben kell a felvételi vizsgán megjelenni. 

A felvételi vizsga eljárási díját (3 000 Ft) csekken kell befizetni, csekket a jelentkező a helyszínen kap, és a 

főépületben lévő postán tudja befizetni. 

Diszciplináris mesterképzések (tagozattól függetlenül) felvételi időpontja: 2014. augusztus 25. (hétfő) 9.00 óra 

Helyszínek: DE Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, Egyetem tér 1., főépület, ezen belül: 

 andragógia: I. emelet 142. terem 

 filozófia: II. emelet 232/d. terem 

 kommunikáció- és médiatudomány: földszint 17/4. terem 

 magyar nyelv és irodalom: III. emelet 342/b. terem 

 néprajz: III. emelet 346. terem 

 neveléstudomány: I. emelet 142. terem 

 szociálpolitika: földszint 46. terem 

 szociológia: földszint 46. terem 

 történelem: III. emelet 314. terem. 
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Tanári mesterképzések 

felvételi időpontja: 2014. augusztus 22. (péntek) 8.00 óra 

Regisztráció helyszíne: DE Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, Egyetem tér 1., főépület, földszint 7/8. terem (a 

szakos felvételi vizsgák helyszíne a regisztrációkor derül ki). 

DE-GVK M 
A kredit elismerési kérelem benyújtásának határideje: 2014. augusztus 19. A kérelem benyújtásának elmulasztása a 

felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után. 

DE-MK A 

Az építészmérnöki alapképzési szakra jelentkezőknek rajz alkalmassági vizsgán is részt kell venniük. A vizsga 

időpontja 2014. augusztus 26. 9.00. Gyülekező a vizsga megkezdése előtt 8.45 órakor a Tanulmányi Osztály 101-es 

iroda előtt (Debrecen, Ótemető u. 2-4. I. emelet). 

 

 A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek. 

DE-MK M 

A mesterképzési szakra jelentkezőknek szaktól függően rajz és szakmai alkalmassági vizsgán vagy felvételi vizsgán 

vagy motivációs beszélgetésen is részt kell venniük. A vizsga (vagy motivációs beszélgetés) időpontja 2014. 

augusztus 26. 9.00. Gyülekező a vizsga megkezdése előtt 8.45 órakor a Tanulmányi Osztály 101-es iroda előtt 

(Debrecen, Ótemető u. 2-4. I. emelet). 

DE-TTK A 

A kar a pótfelvételi eljárás rövid határidejére való tekintettel az alkalmassági vizsgák időpontjáról postai értesítőt 

nem küld a jelentkezők részére, a tájékoztatás csak email-ben történik. 

Osztatlan tanárszakra jelentkezők esetében az alkalmassági vizsga időpontja: 2014. augusztus 22. Vizsgadíj nincs. 

DE-TTK M 

A kar a pótfelvételi eljárás rövid határidejére való tekintettel a felvételi vizsgák időpontjáról postai értesítőt nem 

küld a jelentkezők részére, a tájékoztatás csak email-ben történik. 

Diszciplinális (nem tanári szak) felvételi vizsga időpontja: 2014. augusztus 18-26. Vizsgadíj: 3000 Ft 

Mestertanári felvételi vizsga időpontja: 2014. augusztus 22.(péntek) Vizsgadíj: 3000 Ft 

 

Azok a jelentkezők, akik nem teljes kreditértékű szakról jelentkeznek mesterszakra, a kreditelismertetési eljárás 

lefolytatásához be kell nyújtsák a hiteles leckekönyv másolatukat vagy oklevél melléklet másolatát legkésőbb 2014. 

augusztus 15-ig a DE Természettudományi Kar Tanulmányi Osztályára. 

DE-ZK A 
A felvételi eljárásra és a pontszámításra a 2014. évi általános felvételi eljárás felvételi tájékoztatójában megjelentek 

az irányadóak.  
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Az osztatlan tanár szakokra jelentkezők pályaalkalmassági vizsgán vesznek részt, melynek időpontja: 2014. 

augusztus 22. 8 óra - Debreceni Egyetem Főépület fsz. 7/8. 

A főtárgy gyakorlati vizsgák időpontja 2014. augusztus 25. 10 óra. (A regisztráció időpontja: 9 óra; helyszíne: 

Tanulmányi Iroda.) 

A hangszeres és magánének szakokon a főtárgy felvételi vizsgát szolfézs, zeneelmélet és (a zongora szak 

kivételével) zongora kötelező melléktárgyakból alkalmassági vizsga követi. Az alkalmassági vizsgán azok a 

jelentkezők vehetnek részt, akik a főtárgy vizsgán legalább 150 pontot elértek. A vizsga kezdő időpontja: 2014. 

augusztus 25. 13 óra. Az a jelentkező, aki az alkalmassági vizsgán nem felelt meg, kiesik a felvehetők köréből akkor 

is, ha eredményes főtárgy felvételi vizsgát teljesített. 

 

A felvételi vizsgakövetelmények megtalálhatóak a www.music.unideb.hu honlapon a "Felvételi" menüpontban. A 

tanári pályaalkalmassági vizsgával kapcsolatos információkról a jelentkezők a www.tanarkepzes.unideb.hu 

honlapon tájékozódhatnak. 

 

A pótfelvételire jelentkezők értesítése minden esetben e-mail-ben történik. 

A felvételi vizsga bármely részeleméről való távolmaradás a 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásból 

való kizárást vonja maga után. A főtárgy felvételi vizsgák különeljárási díja 3 000 Ft, melyet a főtárgy felvételi 

napján, a regisztrációkor kapott csekken kell befizetni. 

DE-ZK M 

A felvételi eljárásra és a pontszámításra a 2014. évi általános felvételi eljárás felvételi tájékoztatójában megjelentek 

az irányadóak.  

A tanári mester szakképzettségekre jelentkezők pedagógiai-pszichológiai vizsgájának időpontja: 2014. augusztus 22. 

8 óra - Debreceni Egyetem Főépület fsz. 7/8. 

A főtárgy gyakorlati vizsgák időpontja 2014. augusztus 25. 10 óra. (A regisztráció időpontja: 9 óra; helyszíne: 

Tanulmányi Iroda.) 

A felvételi vizsgakövetelmények megtalálhatóak a www.music.unideb.hu honlapon a "Felvételi" menüpontban. A 

pedagógia-pszichológia témakörben szervezett felvételi vizsga követelmények a www.tanarkepzes.unideb.hu 

honlapon olvashatóak. 

 

A pótfelvételire jelentkezők értesítése minden esetben e-mail-ben történik. 

 

A felvételi vizsga bármely részeleméről való távolmaradás a 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásból 

való kizárást vonja maga után. A főtárgy felvételi vizsgák különeljárási díja 3 000 Ft, melyet a főtárgy felvételi 
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napján, a regisztrációkor kapott csekken kell befizetni. 

DRHE AH 
A hitéleti szakokra az egyetem saját jelentkezési lapján kell jelentkezni. A jelentkezési lap és további információk a 

www.drhe.hu oldalon érhető el. 

DRHE MH 
A hitéleti szakokra az egyetem saját jelentkezési lapján kell jelentkezni. A jelentkezési lap és további információk a 

www.drhe.hu oldalon érhető el. 

EKF-BTK A 

Alapképzésben, osztatlan képzésben és felsőoktatási szakképzésben a felsőfokú végzettséggel rendelkező 

jelentkezőket a Főiskola – amennyiben a felvételi követelmény középszintű vagy emelt szintű érettségi – a korábbi 

felsőoktatási oklevél minősítése figyelembevételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is 

rangsorolja. Ebben az esetben maximum 200 pont adható a jelentkezőknek, és annak megkettőzésével, valamint a 

jogszabályban meghatározott többletpontok hozzáadásával határozzák meg számukra az összpontszámot. (Jeles 

minősítés  200 pont, jó minősítés 180 pont, közepes minősítés 150 pont, elégséges minősítés 120 pont.) 

Nem kell felvételi vizsgát tenni és nem kell vizsgadíjat fizetni azoknak a jelentkezőknek, akik a 2014. évi 

általános felvételi eljárásban az adott szakon felvételi vizsgát tettek és érvényes felvételi vizsga eredménnyel 

rendelkeznek. A más intézményben elért vizsgaeredményt igazoló besorolási döntés másolatát – melyet a 

www.felvi.hu honlap E-felvételi felületéről lehet letölteni - augusztus 22-ig az EKF Felvételi Irodája számára kérjük 

a felvi@ektf.hu címre megküldeni. 

További részletes tájékoztatás a www.felvi.ektf.hu honlapon található. 

EKF-CK A 

Alapképzésben, osztatlan képzésben és felsőoktatási szakképzésben a felsőfokú végzettséggel rendelkező 

jelentkezőket a Főiskola – amennyiben a felvételi követelmény középszintű vagy emeltszintű érettségi – a korábbi 

felsőoktatási oklevél minősítése figyelembevételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is 

rangsorolja. Ebben az esetben maximum 200 pont adható a jelentkezőknek, és annak megkettőzésével, valamint a 

jogszabályban meghatározott többletpontok hozzáadásával határozzák meg számukra az összpontszámot. (Jeles 

minősítés  200 pont, jó minősítés 180 pont, közepes minősítés 150 pont, elégséges minősítés 120 pont.) 

Nem kell felvételi vizsgát tenni és nem kell vizsgadíjat fizetni azoknak a jelentkezőknek, akik a 2014. évi 

általános felvételi eljárásban az adott szakon felvételi vizsgát tettek és érvényes felvételi vizsga eredménnyel 

rendelkeznek. A más intézményben elért vizsgaeredményt igazoló besorolási döntés másolatát – melyet a 
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www.felvi.hu honlap E-felvételi felületéről lehet letölteni - augusztus 22-ig az EKF Felvételi Irodája számára kérjük 

a felvi@ektf.hu címre megküldeni. 

További részletes tájékoztatás a www.felvi.ektf.hu honlapon található. 

EKF-GTK A 

Alapképzésben, osztatlan képzésben és felsőoktatási szakképzésben a felsőfokú végzettséggel rendelkező 

jelentkezőket a Főiskola – amennyiben a felvételi követelmény középszintű vagy emeltszintű érettségi – a korábbi 

felsőoktatási oklevél minősítése figyelembevételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is 

rangsorolja. Ebben az esetben maximum 200 pont adható a jelentkezőknek, és annak megkettőzésével, valamint a  

jogszabályban meghatározott többletpontok hozzáadásával határozzák meg számukra az összpontszámot. (Jeles 

minősítés  200 pont, jó minősítés 180 pont, közepes minősítés 150 pont, elégséges minősítés 120 pont.) 

Nem kell felvételi vizsgát tenni és nem kell vizsgadíjat fizetni azoknak a jelentkezőknek, akik a 2014. évi 

általános felvételi eljárásban az adott szakon felvételi vizsgát tettek és érvényes felvételi vizsga eredménnyel 

rendelkeznek. A más intézményben elért vizsgaeredményt igazoló besorolási döntés másolatát – melyet a 

www.felvi.hu honlap E-felvételi felületéről lehet letölteni - augusztus 22-ig az EKF Felvételi Irodája számára kérjük 

a felvi@ektf.hu címre megküldeni. 

További részletes tájékoztatás a www.felvi.ektf.hu honlapon található. 

EKF-TKTK A 

Alapképzésben, osztatlan képzésben és felsőoktatási szakképzésben a felsőfokú végzettséggel rendelkező 

jelentkezőket a Főiskola – amennyiben a felvételi követelmény középszintű vagy emeltszintű érettségi – a korábbi 

felsőoktatási oklevél minősítése figyelembevételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is 

rangsorolja. Ebben az esetben maximum 200 pont adható a jelentkezőknek, és annak megkettőzésével, valamint a  

jogszabályban meghatározott többletpontok hozzáadásával határozzák meg számukra az összpontszámot. (Jeles 

minősítés  200 pont, jó minősítés 180 pont, közepes minősítés 150 pont, elégséges minősítés 120 pont.) 

Nem kell felvételi vizsgát tenni és nem kell vizsgadíjat fizetni azoknak a jelentkezőknek, akik a 2014. évi 

általános felvételi eljárásban az adott szakon felvételi vizsgát tettek és érvényes felvételi vizsga eredménnyel 

rendelkeznek. A más intézményben elért vizsgaeredményt igazoló besorolási döntés másolatát – melyet a 

www.felvi.hu honlap E-felvételi felületéről lehet letölteni - augusztus 22-ig az EKF Felvételi Irodája számára kérjük 

a felvi@ektf.hu címre megküldeni. 

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

Alapképzésben, osztatlan képzésben és felsőoktatási szakképzésben a felsőfokú végzettséggel rendelkező 

jelentkezőket a Főiskola – amennyiben a felvételi követelmény középszintű vagy emeltszintű érettségi – a korábbi 

felsőoktatási oklevél minősítése figyelembevételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is 

rangsorolja. Ebben az esetben maximum 200 pont adható a jelentkezőknek, és annak megkettőzésével, valamint a  

jogszabályban meghatározott többletpontok hozzáadásával határozzák meg számukra az összpontszámot. (Jeles 

minősítés  200 pont, jó minősítés 180 pont, közepes minősítés 150 pont, elégséges minősítés 120 pont.) 

Nem kell felvételi vizsgát tenni és nem kell vizsgadíjat fizetni azoknak a jelentkezőknek, akik a 2014. évi 

általános felvételi eljárásban az adott szakon felvételi vizsgát tettek és érvényes felvételi vizsga eredménnyel 

rendelkeznek. A más intézményben elért vizsgaeredményt igazoló besorolási döntés másolatát – melyet a 

www.felvi.hu honlap E-felvételi felületéről lehet letölteni - augusztus 22-ig az EKF Felvételi Irodája számára kérjük 

a felvi@ektf.hu címre megküldeni. 

További részletes tájékoztatás a www.felvi.ektf.hu honlapon található. 

ELTE-BTK A 

A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek.  

Az ének-zene gyakorlati vizsgára 2014. augusztus 26-án 9.00 órai kezdettel kerül sor, amely a karvezetői vizsgával 

zárul. A vizsga pontos helyszíne és további fontos információk a Kar honlapján 

(www.btk.elte.hu/BA/felvetelizoknek) olvashatók. A felvételi vizsgadíj befizetéséhez szükséges „sárga csekk” 2014. 

augusztus 25-től vehető át a kari Felvételi irodában. 

ELTE-BTK M 

A szóbeli felvételi vizsgákra 2014. augusztus 26-án 9.00 órai kezdettel (logika és tudományelmélet szakon 2014. 

augusztus 25-én 14.00 órától) kerül sor. Vizsgabehívót nem küld a Kar, a vizsgák pontos helyszíne és további fontos 

tudnivalók a Kar honlapján (www.btk.elte.hu/MA/felvetelizoknek) olvashatók. A felvételi vizsgadíj befizetéséhez 

szükséges „sárga csekk” 2014. augusztus 25-től vehető át a kari Felvételi irodában. Szükség esetén a 

kreditelismerési kérelmet a vizsga napján kell leadni ugyanott. 

ELTE-

TÁTK 
M 

A szóbeli felvételi vizsgák 2014. augusztus 25-én (hétfőn) 10 órakor lesznek. (A pontos helyszínt 2014. augusztus 

22-én e-mailen küldi meg a kar.) 

Az egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (angol nyelven) nappali tagozatos mesterképzéshez szükséges esszé és 

motivációs levél beérkezési határideje: 2014. augusztus 20. Kizárólag elektronikus úton a th@tatk.elte.hu e-

mailcímre küldhetik meg a jelentkezők. 

ELTE-TTK M 

Specializálódás a képzés során: 

 

A tudománykommunikáció a természettudományban  mesterképzési szakon két specializáción valamint a 
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kutatásmenedzsment szakterületen  lehet felkészülni a tudományos médiában vagy a természettudományi és műszaki 

jellegű múzeumokban és kiállítóhelyeken folytatott munkára, illetve a tudomány eredményeinek széleskörű 

ismertetésére, projektvezetésre. 

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei: 

 

A felvételi vizsgákkal kapcsolatos információk és a vizsgatematikák a Kar honlapján érhetők el (http://ttk.elte.hu) 

 

A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, valamint a leckekönyv azon része, amelyik a szakdolgozati jegyet és a 

záróvizsga minősítését valamint a félévek során elért súlyozott tanulmányi átlagot igazolja. Indexkivonat esetén az 

igazolásnak tartalmaznia kell a felsorolt eredményeket! 

 

Ha a jelentkező nem rendelkezik a mesterképzésre történő belépéshez szükséges teljes kreditérték beszámítással 

elfogadható oklevéllel, akkor az előzetes kreditelismerési eljárást az ELTE Informatikai Kar, Természettudományi 

Kar Felvételi Iroda kezdeményezi. Amennyiben a jelentkező előzetesen kíván tájékozódni az arról, hogy oklevele 

elfogadható-e a mesterképzésre történő belépéshez, ez ügyben az érintett szakfelelőssel kell egyeztetnie. 

Amennyiben a jelentkezőt kreditvizsgálati eljárás megindítására szólítjuk fel a pótfelvételi eljárásában, a 

jelentkezőnek a felvételi vizsgára magával kell hoznia a kreditvizsgálathoz szükséges dokumentumokat. 

 

A tudománykommunikáció a természettudományban mesterképzésre jelentkezőknek beküldendő egyéb 

dokumentumok: önéletrajz; motivációs levél; előnyt jelent a portfólió beadása, ami lehet íráskészséget vagy más, 

médiumban való munkát, vagy a szakdolgozat témáját dokumentáló szöveg, fotó, fotósorozat (a digitális munkát 

kérjük kinyomtatni), kisfilm, vagy film részlete, oktatási szoftver demo, stb. 

 

Felvételi pontok számítása: 
 

Amennyiben a pontszámítás, vagy annak bármely része kreditek alapján történik (kredittel súlyozott átlag), de a 

jelentkező nem kredites rendszerben tanult, a vonatkozó tárgy heti óraszámát kell kreditértéknek venni. 

 

Többletpontként maximálisan 10 pont adható. 

 

Szerzett és hozott pontok jogcímen legfeljebb 90 pont szerezhető. Amennyiben a hozott pontok számítása során nem 

egész szám adódik, a végösszeget a kerekítés általános szabályai szerint egészre kell kerekíteni. 
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Többletpontból az előtanulmányokhoz kötelezően előírt nyelvvizsgán túli nyelvtudásért adható többletpont, a 

nyelvvizsgák számától és szintjétől függetlenül. (Az összes nyelvvizsga-bizonyítvány másolat beküldendő). Az ezen 

a jogcímen szerezhető többletpontok száma 5 pont. 

 

Geográfus mesterképzési szak: 

Publikációért többletpont azzal a kikötéssel jár, hogy egy adott témából írt dolgozatra csak egy jogcímen lehet 

pontot szerezni. Szakmai publikáció jogcímen referált folyóiratban megjelent cikkre adható többletpont, publikáció 

jogcímen ismeretterjesztő lapban megjelent cikkre adható többletpont. Földtudományi mesterszintű oklevéllel 

rendelkezőknek szakirányú oklevél többletpont jogcímen 2 pont jár. 

Tudománykommunikáció a természettudományban mesterképzési szak: 

Az ismeretterjesztő publikáció a felvételi pontszámításban egyenrangúnak számít a tudományos közleménnyel. A 

közlésre elfogadott publikáció megjelentnek számít, az elfogadás tényét, szerkesztőségi visszaigazolással kell 

tanúsítani. Többletponttal elismerhető publikációnak számít: megjelent, vagy kiállított díjnyertes fotó; megjelent 

fotósorozat; filmszemlén, vagy bármilyen televízióban bemutatott film; dokumentáltan használatban lévő, 

működőképes szoftver; közgyűjteményben tartott kiállítás. 

A szóbeli felvételi, beszélgetés a tudományos média magyar műhelyeinek munkájáról (újságok-, folyóiratok 

megfelelő rovatainak ismertetése, televíziós és rádiós műsorok, tudományos portálok ismerete). Előnyt jelenthet egy, 

közérdeklődésre számot tartó természettudományos téma 5 perces, a felvételire behozható prezentáció keretében 

történő bemutatása. 

GDF A 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 

 

A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek.  

 

Felvételi pontok számítása 

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. 

táblázatban tekintheti át. 

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és 
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érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű végzettségekről 

szóló részében, illetve a www.felvi.hu weboldalon találhat bővebb információt. 

KF-

GAMFK 
A 

A Főiskola alapképzésére és felsőoktatási szakképzésére történő jelentkezés során 200 pont illeti azt a jelentkezőt, 

aki főiskolai/egyetemi, alap, osztatlan, vagy mesterképzésben szerzett felsőfokú oklevéllel rendelkezik. 

KF-KFK A 
A Főiskola alapképzésére és felsőoktatási szakképzésére történő jelentkezés során 200 pont illeti azt a jelentkezőt, 

aki főiskolai/egyetemi, alap, osztatlan, vagy mesterképzésben szerzett felsőfokú  oklevéllel rendelkezik. 

KF-TFK A 
A Főiskola alapképzésére és felsőoktatási szakképzésére történő jelentkezés során 200 pont illeti azt a jelentkezőt, 

aki főiskolai/egyetemi, alap, osztatlan, vagy mesterképzésben szerzett felsőfokú  oklevéllel rendelkezik. 

KJF A 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 

A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek. 

http://www.kodolanyi.hu/felveteli/tudnivalok/diplomabeszamitas 

Specializálódás a képzés során 

A felvételi tájékoztatóban szakonként megtalálhatóak a specializációk. 

A meghirdetett szaki specializációk más szakos hallgatók számára is elérhetők és felvehetők. 

Az egyes specializációk csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak. 

A szakokról és specializációkról bővebb információ az Intézmény honlapján illetve kiadványaiban olvasható. 

KJF M 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 
Az előzetes kreditelismerési eljárást annak a jelentkezőnek kell kezdeményezni, aki nem ún. teljes értékű oklevéllel 

érkezik a képzésre. Az eljárás részleteiről bővebben az Intézmény honlapján (http://www.kodolanyi.hu) olvashat. 

KRE-ÁJK A 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 

A Kar annak a jelentkezőnek a jelentkezését fogadja el, aki tiszteletben tartja a református keresztény erkölcsi és 
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szellemi értékeket, és ezeknek megfelelő viselkedést tanúsít. 

A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek.  

Részletes tájékoztatás az alábbi intézményi honlapon található: 

http://www.kre.hu/felveteli/index.php/pontszamitas/felsofoku-vegzettseguek-pontszamitasa 

Felvételi pontok számítása 

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. 

táblázatban tekintheti át. 

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és 

érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű végzettségekről 

szóló részében, illetve a www.felvi.hu weboldalon találhat bővebb információt. 

KRE-BTK A 

Specializálódás a képzés során  
Tanulmányaik során a hallgatók 50 kredit értékben összefüggő differenciált szakmai képzési egységet választhatnak, 

amely lehet egyrészt 

- a saját alapképzési szakjuk másik szakiránya vagy az alapképzési szak adott szakirányának további szakterületi 

ismereteit tartalmazó specializáció (illetve specializációs csomag), 

- másrészt egy másik alapképzési szak alapvető szakterületi ismereteire épülő, ún. modul. 

 

Germanisztika [néderlandisztika] alapképzési szak specializációi: a fordítás alapjai specializáció, kultúra és identitás 

specializáció. 

Germanisztika [német] alapképzési szak specializációja: társadalomtudományi és gazdasági fordítói specializáció. 

 

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakon a következő specializációk közül választhatnak a hallgatók: 

nemzetközi kommunikáció, szervezeti kommunikáció, PR, marketing, újságírás (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, 

online). 
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Magyar alapképzési szak specializációi: irodalom, mint médium a kultúra rendszerében specializáció; alkalmazott 

irodalomtudomány specializáció; vallási, irodalmi és kulturális (református) hagyományok Magyarországon és 

Európában specializáció; világirodalom/komparatisztika specializáció. 

 

Szabad bölcsészet alapképzési szakon belül vallástudományi specializáció indul továbbá művészettörténet. A 

specializáció helyett más szak minor képzése is választható.  

 

Történelem alapképzési szak specializációi: egyház-, vallás- és művelődéstörténet, hadtörténet és fegyvertörténet, 

politikai rendszerek. 

A szakterületi specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 

A Kar annak a jelentkezőnek a jelentkezését fogadja el, aki tiszteletben tartja a református keresztény erkölcsi és 

szellemi értékeket, és ezeknek megfelelő viselkedést tanúsít. 

A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek.  Részletes 

tájékoztatás az alábbi intézményi honlapon található: 

http://www.kre.hu/felveteli/index.php/pontszamitas/felsofoku-vegzettseguek-pontszamitasa 

 

A szociológia alapképzési szak az alapozó társadalomismereti, szociológiaelméleti, szociológiatörténeti és 

szakszociológia tárgyakon túl a képzés középpontjába a módszertani-gyakorlati oktatást helyezi 

(projektmenedzsment, prezentációs technikák, tárgyalási és pályázatírási technikák oktatása) 

 

Külföldi jelentkezőnek igazolnia kell, hogy magyar nyelvtudással rendelkezik. 

 

A hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak esetén az érettségi pontok esetén megszerezhető max. 200 pontból 100 

pontért az alábbi érettségi vizsgatárgyak:  
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- magyar nyelv és irodalom,  

- történelem és  

- hittan  

közül egyet kell választani. 

 

A hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak esetén az alkalmassági vizsga időpontja: 2014. augusztus 25. 

 

A hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszakra jelentkezőknek a kötelező csatolandó dokumentumokon kívül az 

alábbiakat kell a jelentkezéshez mellékelni: 

• motivációs levél a jelentkező pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút fejlődési terveiről, arról, hogy 

miért kíván tanár lenni; 

• születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya másolata; 

• lelkipásztori ajánlás a parókus lelkész és esperes aláírásával, amit szolgálati úton kell eljuttatni a Hittudományi Kar 

Dékáni Hivatalába (1092 Budapest, Ráday u. 28.) 

• vallástanári ajánlás az egyházi iskolákban végzőktől, 

• konfirmációi igazolás legalább 2012. június 30. előtti, 

• kézzel írott részletes önéletrajz. 

KRE-BTK M 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 

A Kar annak a jelentkezőnek a jelentkezését fogadja el, aki tiszteletben tartja a református keresztény erkölcsi és 

szellemi értékeket, és ezeknek megfelelő viselkedést tanusít. 

Külföldi jelentkezőnek igazolnia kell, hogy magyar nyelvtudással rendelkezik. 

A jelentkezés időpontjában rendelkezésre álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát - így a 

pontszámításhoz szükséges eredményeket (pl.: oklevélmásolatot) és a többletpontokat igazoló dokumentumokat 

mellékelni kell a felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz, vagy a hiánypótlási határidőn belül megküldeni az 

Oktatási Hivatal számára. Annak a jelentkezőnek, aki mesterképzési szakra nem a teljes kreditérték beszámításával 

figyelembe vehető szakról jelentkezik, előzetes kreditelismertetési kérelmet kell benyújtania. A sajátos 

dokumentumokat portfóliót, motivációs levelét (nyelvi szakokon az adott idegen nyelven írt motivációs levél), 

kreditelismerési eljárás kezdeményezése esetén a teljesítéseket igazoló index teljes fénymásolatát legkésőbb 2014. 

augusztus 12-ig a Tanulmányi Osztályon kell leadni, vagy postai úton eljuttatni.  
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A tanári végzettséggel rendelkező pályázók esetén a képzési idő hosszát - 2 illetve 3 félév - az előképzettség 

határozza meg. E képzés esetén egy szakképzettség szerezhető. Bővebb információt a szaktanszékek/intézetek 

nyújtanak. Elérhetőségük a Kar honlapján megtalálhatóak. 

 

A tanári [2félév [-magyar mint idegen nyelv tanára]] mesterképzési szak csak második tanári szakképzettségként 

választható. 

Az anglisztika mesterképzési szak felvételi elbeszélgetése során vizsgálja a bizottság, hogy a pályázó milyen 

irodalmi műveket (dráma, líra, regény, novella) olvasott angol nyelven, illetve milyen angol, amerikai irodalmi 

műveket olvasott magyar fordításban. 

 

A német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szakra jelentkezőknek csatolniuk kell német nyelvű motivációs 

levelet, valamint a korábbi végzettséghez kapcsolódó munkákat bemutató portfóliót vagy szakdolgozatot. 

A képzés célja olyan bölcsészek képzése, akik a német nyelv, irodalom és kultúra tudományának átfogó ismeretével, 

valamint a két szakirány által biztosított speciális felkészültséggel rendelkeznek. 

Az irodalom és kultúratudományi specializáció a medialitás, az interkulturális, a kultúraközvetítés és az 

összehasonlító irodalomtudomány kérdéseit helyezi a középpontba. A tanulmányok során lehetőség nyílik 

műfordítási ismeretek megszerzésére is.  

Az alkalmazott nyelvészet specializációt választók a nemzetközi diplomát adó lexikográfiai mesterprogramban 

(EMIex) bekapcsolódva sajátíthatják el a szótárszerkesztés és szótárkészítés modern eljárásait. 

 

A tanári-[némettanár] (bármely képzési idejű) mesterképzési szakra jelentkezőknek csatolniuk kell német nyelvű 

motivációs levelet, valamint a korábbi végzettséghez kapcsolódó munkákat bemutató portfóliót vagy szakdolgozatot. 

 

A színháztudomány mesterképzési szakra jelentkezőnek 2014. augusztus 12-ig a Károli Gáspár Református Egyetem 

Színháztudományi Tanszékének postacímére (1088 Bp., Reviczky u. 4.) kell elküldenie azt a két-három oldalas 

leírást és esetlegesen csatolandó mellékleteket, amely a jelentkező előzetes színházi (elméleti, történeti vagy 

gyakorlati) ismereteit igazolja. Részleteket a kari honlapon találhatnak. 

A terminológia mesterképzési szakra bölcsész és nem bölcsész végzettségűek jelentkezését egyaránt várja az 

Intézmény. 

 

Abban az esetben, ha az adott mesterképzési szakra történő belépésnél nem teljes kreditérték vehető figyelembe, úgy 
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előzetes kreditelismerést kell írásban kezdeményezni, melyet a Tanulmányi Osztályon kell leadni. 

KRE-HTK AH 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 
Jelentkezési határidő 2014. augusztus 18.  

Az Intézmény saját jelentkezési lapja elérhető a Kar honlapján, illetve a Kar Dékáni Hivatalában kapható (kérésre 

postán és elektronikusan is elküldik) és oda is kell visszajuttatni személyesen vagy postai úton. Cím: 1092 Budapest 

Ráday u. 28. II. Dékáni Hivatal. 

 

A felvételi eljárás díja: 

- hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszakon, protestáns teológia osztatlan mesterképzéseken 4000 Ft. 

 

 

A református teológia [lelkész] osztatlan mesterképzési szak hallgatóinak a kollégiumi bentlakás kötelező (felvétel 

esetén méltányossági alapon felmentés kérhető). 

A hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszak esetén az alkalmassági vizsga és pályaalkalmassági vizsga időpontja: 

2014. augusztus 25. 

 

Felvételi pontok számítása 
Protestáns teológia osztatlan mesterképzési szakokon, hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszakon a felvételi pontok 

számítása a tanulmányi és érettségi pontok alapján, 500 pontos rendszerben (400 pont + 100 többletpont) történik. 

Az érettségi pontoknál kizárólag az alábbi érettségi vizsgatárgyak vehetők figyelembe: magyar nyelv és irodalom, 

történelem és hittan érettségi vizsgatárgy. 

 

Csatolandó dokumentumok 
Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárszakon: 

- születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya másolata, 

- középiskolai bizonyítvány másolata (9., 10., 11., 12. (13.) évfolyam év végi) 

- érettségi bizonyítvány másolata (amint kézhez kapja), 

- nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van), 

- felvételi eljárási díj befizetésének igazolása, 

- lelkipásztori ajánlás a parókus lelkész és esperes aláírásával, amit szolgálati úton kell eljuttatni a Dékáni Hivatalba 

- vallástanári ajánlás az egyházi iskolákban végzőktől, 
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- konfirmációi igazolás legalább 2012. június 30. előtti, 

- kézzel írott részletes önéletrajz. 

 

Protestáns teológia osztatlan mesterképzési szakon, esti munkarendű képzésen: 

- születési anyakönyvi kivonat másolata, 

- középiskolai bizonyítvány másolata (9., 10., 11., 12. (13.) évfolyam év végi) 

- érettségi bizonyítvány másolata (amint kézhez kapja), 

- nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van), 

- felvételi eljárási díj befizetésének igazolása. 

 

KRE-HTK MH 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 
Jelentkezési határidő 2014. augusztus 18.  

Az Intézmény saját jelentkezési lapja elérhető a Kar honlapján, illetve a Kar Dékáni Hivatalában kapható (kérésre 

postán és elektronikusan is elküldik) és oda is kell visszajuttatni személyesen vagy postai úton. Cím: 1092 Budapest 

Ráday u. 28. II. Dékáni Hivatal. 

 

A felvételi eljárás díja a tanári [5 félév [hittanár-nevelő tanár]] mesterképzésen 4000 Ft. 

 

Felvételi pontok számítása 
Mesterképzésen: 

Az oklevél minősítése alapján 100 pontos rendszerben. 

Felvételi pontok: 

oklevél minősítése alapján: 90 pont 

Többletpontok: 

maximum 10 többletpont adható előnyben részesítésért. 

 

 

Csatolandó dokumentumokTanári [5 félév [hittanár-nevelő tanár]] mesterképzési szakon: 

- születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya másolata 

- oklevél másolata (lelkészi vagy református hitoktatói alapképzési) 

- érettségi bizonyítvány másolata 

- nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van) 
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- felvételi eljárási díj befizetésének igazolása. 

KRE-TFK A 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 

A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek.   

Részletes tájékoztatás az alábbi intézményi honlapon található:  

http://www.kre.hu/felveteli/index.php/pontszamitas/felsofoku-vegzettseguek-pontszamitasa 

Nappali munkarendű képzésben: 

- a tanító alapképzési szak önállóan, illetve párhuzamos képzés keretében egy hitéleti szakkal együtt is elvégezhető. 

Választható: tanító-kántor vagy tanító-református hittanoktató. 

- az óvodapedagógus alapképzési szak önállóan, illetve párhuzamos képzés keretében egy hitéleti szakkal együtt is 

elvégezhető. Választható: óvodapedagógus-kántor vagy óvodapedagógus-református hittanoktató. 

- a szociális munka alapképzési szak önállóan, illetve párhuzamos képzés keretében egy hitéleti szakkal együtt is 

elvégezhető. Választható: szociális munka-diakónia. 

A Kar annak a jelentkezőnek a jelentkezését fogadja el, aki tiszteletben tartja a református keresztyén erkölcsi és 

szellemi értékeket, és ezeknek megfelelő viselkedést tanúsít. 

A hitéleti képzésekről részletes információ az Egyházi felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzések c. 

fejezetben olvasható. 

A pótfelvételi eljárás alkalmassági vizsga időpontja: 2014.08.25. 9:30 

A pótfelvételi alkalmassági vizsga helyszíne: KRE-TFK 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. 

A Kar igény esetén kollégiumi szállást tud biztosítani az alkalmassági vizsgára érkezőknek.  

 

Specializálódás a képzés során 

A levelező munkarendű tanító alapképzési szakon idegen nyelvi (angol, német) műveltségi terület legalább 10 fő 
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jelentkezése esetén, hétköznapokon, térítés ellenében indul. 

 

Felvételi pontok számítása 
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. 

táblázatban tekintheti át. 

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és 

érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű végzettségekről 

szóló részében, illetve a www.felvi.hu weboldalon találhat bővebb információt. 

 

Csatolandó dokumentumok 
A szükséges eredményeket igazoló dokumentumok (pl. minden alapképzésen és osztatlan képzésen érettségi 

bizonyítvány) mellett az Intézmény az alábbi egyéb dokumentum(ok) csatolását kéri: 

-          lelkészi ajánlás, 

-          konfirmációról szóló igazolás. 

KRE-TFK AH 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 
Nappali munkarendben: 

-          a református hittanoktató alapképzési szak önállóan, illetve párhuzamos képzés keretében egy világi szakkal 

együtt is elvégezhető. Választható: református hittanoktató-tanító vagy református hittanoktató-óvodapedagógus. 

-          a kántor alapképzési szak önállóan, illetve párhuzamos képzés keretében egy világi szakkal együtt is 

elvégezhető. Választható: kántor-tanító vagy kántor-óvodapedagógus. 

-          a diakónia alapképzési szak önállóan, illetve párhuzamos képzés keretében egy világi szakkal együtt is 

elvégezhető. Választható: diakónia-szociális munka. 

A hitéleti szakokra jelentkezéshez lelkészi ajánlás és a konfirmációról szóló igazolás szükséges. 

A hitéleti szakokra a jelentkezés a Kar honlapján lévő on-line regisztrációval történhet a 

http://www.kre.hu/tfkfelveteli/  weboldalon. 
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A pótfelvételi eljárás alkalmassági vizsga időpontja: 2014. augusztus 25. 9.30 

A pótfelvételi eljárás alkalmassági vizsga helyszíne: KRE-TFK 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. 

A felvételi eljárás díja egyszakos, levelező vagy nappali munkarendű diakónia, református hittanoktató vagy kántor 

alapképzési szakokra jelentkező hallgatók esetében 4000 Ft. 

KRF A 

Az alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkező felsőfokú végzettséggel rendelkező 

jelentkezők rangsorolása a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével és az emelt szintű érettségi 

követelménytől való eltekintéssel is történhet. 

Ebben az esetben maximum 200 pontot kaphatnak a jelentkezők, és annak megkettőzésével, valamint az adható 

maximum 100 többletpont hozzáadásával történik számukra az összpontszám meghatározása. 

A pontszámítás módját részletesen az alábbi táblázatban szerepeltetjük: 

 

A korábbi felsőoktatási 

tanulmányok során szerzett 

oklevél minősítése 

Felvételi pontszám 

alapképzés, felsőoktatási 

szakképzés esetén 

(maximum 200 pont) 

Felvételi összpontszám 

alapképzés, felsőoktatási 

szakképzés esetén 

(maximum 500 pont) 

elégséges (2) 125 125 X 2 = 250 + 100 

közepes (3) 150 150 X 2 = 300 + 100 

jó (4) 175 175 X 2 = 350 + 100 

jeles/kitűnő (5) 200 200 X 2 = 400 + 100 

A fenti pontszámítási módot abban az esetben veszi figyelembe az intézmény, amennyiben a jelentkező bármely 

felsőfokú végzettségét és szakképzettségét igazoló oklevél másolatát (amely tartalmazza az oklevél minősítését) 

mellékeli a jelentkezéshez. Amennyiben az oklevél minősítését nem tartalmazza az oklevél, úgy az oklevelet kiállító 
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felsőoktatási intézmény oklevél minősítéséről szóló igazolását is csatolni szükséges. 

MTF A 

Táncos és próbavezető alapképzési szakon moderntánc és néptánc specializáció indul. 

 

Táncos és próbavezető alapszakra azok jelentkezhetnek, akik:  

középiskolai érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében várhatóan megszerzik, továbbá  

- legalább öt éves igazolt színpadi gyakorlattal (táncos vagy koreográfus), vagy 

- művészeti szakközépiskolában táncos szakképesítéssel, vagy  

- az adott szakirány formanyelvének magas fokú ismeretével rendelkeznek. 

NYF A 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő és a tanító alapképzési szakokon az alkalmassági vizsga időpontja 2014. augusztus 

25. 10.00 óra. Vizsgabehívót a jelentkezőknek nem küldenek, a vizsga pontos helyét a vizsga napján az "A" épület 

előterében 9.00 órától tekinthetik meg. 

Osztatlan tanár szakokon a pályaalkalmassági és gyakorlati vizsga időpontja 2014. augusztus 25. 10.00 óra. 

Vizsgabehívót a jelentkezőknek nem küldenek, a vizsga pontos helyét a vizsga napján az "A" épület előterében 9.00 

órától tekinthetik meg. 

Képi ábrázolás alapképzési szakon a gyakorlati vizsga időpontja 2014. augusztus 25. 10.00 óra. Vizsgabehívót a 

jelentkezőknek nem küldenek, a vizsga pontos helyét a vizsga napján az "A" épület előterében 9.00 órától 

tekinthetik meg. 

NYF M 

Mesterképzési szakokon a felvételi elbeszélgetés időpontja 2014. augusztus 25. 10.00 óra. Vizsgabehívót a 

jelentkezőknek nem küldenek, a vizsga pontos helyét a vizsga napján az "A" épület előterében 9.00 órától 

tekinthetik meg. 

NYME-AK A 

Tanító, rekreációszervezés és egészségfejlesztés valamint második alapképzésben gyógypedagógia alapképzési 

szakon tartott alkalmassági vizsgák ideje 2014. augusztus 25. Az alkalmassági vizsgákról, beküldendő 

dokumentumokról a Kar tematikus honlapján bővebb információt talál http://ak.nyme.hu/felveteli. Minden a Kar 

felé beküldendő dokumentum beérkezési határideje 2014. augusztus 12.  

 

NYME-AK M 

A mesterképzési szakok esetében a felvételi elbeszélgetés időpontja 2014. augusztus 25. Az egyes képzésekhez 

kapcsolódó felvételi követelményekről és előírásokról, beküldendő dokumentumokról a Kar tematikus honlapján 

bővebb információt talál http://ak.nyme.hu/felveteli . Minden a Kar felé beküldendő dokumentum beérkezési 
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határideje 2014. augusztus 12. A felvételi elbeszélgetés díjának befizetéséhez szükséges csekket a vizsga napján 

kapják meg a felvételizők, melyet még aznap be kell fizetni valamint a csekk feladóvevényét a Kar Felvételi 

Irodájában be kell mutatni. 

NYME-

BPK 
A 

Azoknak a jelentkezőknek, akik az általános felvételi eljárás során sikeres alkalmassági vizsgát tettek, nem kell 

ismételten alkalmassági vizsgát tenniük abban az esetben, amennyiben ezt jelzik az alkalmassagi@bpk.nyme.hu e-

mail címen. 

A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek. (További 

tájékoztatás megtalálható a http://www.nyme.hu/index.php?id=22845&L=4 oldalon) 

NYME-

EMK 
A 

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése értelmében a 

felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőknek a korábbi felsőoktatási tanulmányaik alapján számolunk 

összpontszámot, amennyiben felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre, osztatlan képzésre jelentkeznek. A 

pontszámítás az alapképzésben, mesterképzésben, főiskolai képzésben, egyetemi képzésben szerzett oklevél 

minősítése alapján történik, a képzés szintjétől függetlenül: 

- kiváló diploma minősítése 200 pont 

- jó diploma minősítése 180 pont 

- közepes diploma minősítése 160 pont 

- elégséges diploma minősítése 140 pont 

Az osztatlan erdőmérnöki szak esetében szükséges a képzési terület azonossága. 

NYME-

MÉK 
A 

A Kar alapképzésre felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkező számára korábbi felsőfokú tanulmánya(i) után 

pontot ad, függetlenül az oklevél minősítésétől. 

OE-BGK A 

A gépészmérnöki (német nyelven) alapképzési szakon az eredményes tanuláshoz német nyelvtudás szükséges, amit a 

2014. évi pótfelvételi eljárásban igazolni nem kell. Az állami ösztöndíjas képzésre felvetteknek félévente 35 000 Ft 

idegen nyelvi képzési hozzájárulást is kell fizetniük.  

A mechatronikai mérnöki (angol nyelven) alapképzési szakon az eredményes tanuláshoz angol nyelvtudás 

szükséges, amit a 2014. évi pótfelvételi eljárásban igazolni nem kell. Az állami ösztöndíjas képzésre felvetteknek 

félévente 35 000 Ft idegen nyelvi képzési hozzájárulást is kell fizetniük. 

 A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek. 
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OE-BGK M 

A biztonságtechnikai mérnöki, valamint a mechatronikai mérnöki (Budapest) és mechatronikai mérnöki 

(Székesfehérvár) mesterképzési szakokon a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. fsz. 45. A 

felvételi elbeszélgetés pontos dátumáról értesítést kap minden jelentkező a jelentkezés során megadott e-mail címére 

és/vagy postai úton. 

 

A tanári [4 félév [mérnöktanár (gépészmérnök)]] és a tanári [4 félév [mérnöktanár (had- és biztonságtechnika)]] 

mesterképzési szakokon a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. em. 218.  A felvételi 

elbeszélgetés pontos dátumáról értesítést kap minden jelentkező a jelentkezés során megadott e-mail címére és/vagy 

postai úton. 

A tanári [4 félév [mérnöktanár (gépészmérnök)]] és a tanári [4 félév [mérnöktanár (had- és 

biztonságtechnika)]] mesterképzési szakokon a felvételi elbeszélgetésre a következő dokumentumokat kérik a 

jelentkezőktől: a) régebben végzetteknél: a felsőfokú oklevél másolata, az index teljes másolata és a nyelvvizsga 

bizonyítvány, ha van a jelentkezőnek; b) idén végzetteknél: felsőfokú oklevél vagy oklevél-átlag igazolás vagy 

záróvizsga-bejegyzés a leckekönyvben, az utolsó 4 félév indexmásolata, nyelvvizsga bizonyítvány.  

 

Biztonságtechnikai mérnöki mesterképzési szak, mechatronikai mérnöki (Budapest) és mechatronikai mérnöki 

(Székesfehérvár) mesterképzési szak: 

- Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 

- A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző 

nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 10 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt 

többletpontjainak összege ezt meghaladná. 

tanári [4 félév [mérnöktanár (gépészmérnök)]]  és a tanári [4 félév [mérnöktanár (had- és biztonságtechnika)]] : 

- Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 

- A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző 

nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 8 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt 

többletpontjainak összege ezt meghaladná. 

OE-KGK A 

Távoktatás munkarendű képzésben a tankönyveket a Távoktatási Iroda térítésmentesen biztosítja, a fizetett önköltség 

összege magában foglalja a képzés során használt tananyagok árát is. Nappali és levelező munkarendű képzésben a 

tankönyvek térítési díját az önköltség összege nem tartalmazza. A távoktatási munkarenden a konzultációs rendre 

tekintettel a képzési idő hosszabb lehet. 

A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek. 
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OE-KGK M 

A vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés helye: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 14-18. 

A felvételi elbeszélgetés névre szóló időpontjáról értesítést kap minden jelentkező a jelentkezés során megadott e-

mail címére. 

A vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakra történő jelentkezés benyújtása előtt mindenképpen olvassa el 

honlapunkon a tájékoztató anyagokat a képzésre való jelentkezés feltételeivel kapcsolatban (http://kgk.uni-

obuda.hu/vallalkozasfejlesztes). 

Minden mesterképzési szakon a kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtási 

határideje a felvételi beszélgetés időpontja. A kreditelismerési eljárásról a kari honlapon tájékozódhat 

(Felvételizőknek menüpont). 

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. 

A tanári [4 félév [mérnöktanár (gazdálkodási mérnök)]] mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 

Budapest, Népszínház u. 8. II. em. 218. 

A tanári [4 félév [mérnöktanár (gazdálkodási mérnök)]] mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetésre a 

következő dokumentumokat kérik a jelentkezőktől: a) régebben végzetteknél: a felsőfokú oklevél másolata, az index 

teljes másolata és a nyelvvizsga bizonyítvány, ha van a jelentkezőnek; b) idén végzetteknél: felsőfokú oklevél vagy 

oklevél-átlag igazolás vagy záróvizsga-bejegyzés a leckekönyvben, az utolsó 4 félév indexmásolata, nyelvvizsga 

bizonyítvány.  A tanári [4 félév [mérnöktanár (gazdálkodási mérnök)]] mesterképzési szakra a műszaki menedzser 

és a gazdálkodási mérnök alapvégzettséggel rendelkezők is egyaránt jelentkezhetnek. 

 

Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak: 

- Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 

- A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző 

nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 10 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt 

többletpontjainak összege ezt meghaladná. 

tanári [4 félév [mérnöktanár (gazdálkodási mérnök)]] mesterképzési szak : 

- Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 

- A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző 

nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 8 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt 
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többletpontjainak összege ezt meghaladná. 

OE-KVK A 

Távoktatás munkarendű képzésben a tankönyveket a Távoktatási Iroda térítésmentesen biztosítja. Nappali és 

levelező munkarendű képzésben a tankönyvek térítési díját az önköltség összege nem tartalmazza. 

Villamosmérnöki (angol nyelven) (Budapest) alapképzési szakon a tanulmányok folytatásának az államilag elismert, 

angol középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű nyelvtudás, amit a jelentkezéskor igazolni nem 

kell.  

 A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek. 

OE-KVK M 

A villamosmérnöki mesterképzési szakon a felvételi  elbeszélgetés helye: 

1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. 

A felvételi elbeszélgetés pontos dátumáról értesítést kap minden jelentkező a jelentkezés során megadott e-mail 

címére és/vagy postai úton. 

A villamosmérnöki mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetésre a következő dokumentumokat kérik a 

jelentkezőktől: egyetemi/főiskolai oklevél másolata, az utolsó 4 félév indexmásolata, oklevél-átlag igazolás vagy 

záróvizsga-bejegyzés a leckekönyvben. 

A villamosmérnöki mesterképzési szakon a felvétel feltétele: főiskolai/BSc oklevél (igazolás nem elegendő). 

Csatolandó dokumentum másolatok: oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány(ok), utolsó négy félév, valamint záróvizsga-

bejegyzés a leckekönyvben. 

 

A tanári [4 félév [mérnöktanár (villamosmérnök)]] mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 

Budapest, Népszínház u. 8. II. em. 218. A felvételi elbeszélgetésre a következő dokumentumokat kérik a 

jelentkezőktől: a) régebben végzetteknél: a felsőfokú oklevél másolata, az index teljes másolata és a nyelvvizsga 

bizonyítvány, ha van a jelentkezőnek; b) idén végzetteknél: felsőfokú oklevél vagy oklevél-átlag igazolás vagy 

záróvizsga-bejegyzés a leckekönyvben, az utolsó 4 félév indexmásolata, nyelvvizsga bizonyítvány. A felvételi 

elbeszélgetés pontos dátumáról értesítést kap minden jelentkező a jelentkezés során megadott e-mail címére és/vagy 

postai úton. 

Csatolandó dokumentum másolatok: oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány(ok), utolsó négy félév, valamint záróvizsga-

bejegyzés a leckekönyvben. 

 

Villamosmérnöki mesterképzési szak (nappali és levelező munkarend): 
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- Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 

- A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző 

nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 10 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt 

többletpontjainak összege ezt meghaladná. 

Tanári [4 félév [mérnöktanár (villamosmérnök)]] mesterképzési szak (nappali és levelező munkarend): 

- Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 

- A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző 

nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 8 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt 

többletpontjainak összege ezt meghaladná. 

OE-NIK M 

Az alkalmazott matematikus és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon a felvételi elbeszélgetés helye: 1034 

Budapest, Bécsi út 96/B.A felvételi elbeszélgetés pontos dátumáról értesítést kap minden jelentkező a jelentkezés 

során megadott e-mail címére és/vagy postai úton.  

A felvételi elbeszélgetésre kézzel írott önéletrajzot kérnek.  

 

A tanári [4 félév [mérnöktanár (mérnök informatikus)]]  mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 

Budapest, Népszínház u. 8. II. em. 218. 

A felvételi elbeszélgetésre a következő dokumentumokat kérik a jelentkezőktől: a) régebben végzetteknél: a 

felsőfokú oklevél másolata, az index teljes másolata és a nyelvvizsga bizonyítvány, ha van a jelentkezőnek; b) idén 

végzetteknél: felsőfokú oklevél vagy oklevél-átlag igazolás vagy záróvizsga-bejegyzés a leckekönyvben, az utolsó 4 

félév indexmásolata, nyelvvizsga bizonyítvány.  

A felvételi elbeszélgetés pontos dátumáról értesítést kap minden jelentkező a jelentkezés során megadott e-mail 

címére és/vagy postai úton. 

 

Mérnökinformatikus és alkalmazott matematikus mesterképzési szak: 

- Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 

- A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb három államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző 

nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 10 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt 

többletpontjainak összege ezt meghaladná.  

Tanári [4 félév [mérnöktanár (mérnök informatikus)]] mesterképzési szak: 

- Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 

- A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző 

nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 8 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt 

többletpontjainak összege ezt meghaladná. 
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OE-RKK A 

A környezetmérnöki (angol nyelven) alapképzési szakon a tanulmányok folytatásának feltétele az államilag elismert, 

angol középfokú (B2) komplex nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű nyelvtudás, amit a jelentkezéskor igazolni nem 

kell. 

 A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek. 

OE-RKK M 

A tanári [4 félév [mérnöktanár (könnyűipari mérnök)]] mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 

Budapest, Népszínház u. 8. II. em. 218. A felvételi elbeszélgetés pontos dátumáról értesítést kap minden jelentkező a 

jelentkezés során megadott e-mail címére és/vagy postai úton.  

A felvételi elbeszélgetésre a következő dokumentumokat kérik a jelentkezőktől: a) régebben végzetteknél: a 

felsőfokú oklevél másolata, az index teljes másolata és a nyelvvizsga bizonyítvány, ha van a jelentkezőnek; b) idén 

végzetteknél: felsőfokú oklevél vagy oklevél-átlag igazolás vagy záróvizsga-bejegyzés a leckekönyvben, az utolsó 4 

félév indexmásolata, nyelvvizsga bizonyítvány.  

Tanári [4 félév [mérnöktanár (könnyűipari mérnök)]] mesterképzési szak: 

- Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 

- A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző 

nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 8 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt 

többletpontjainak összege ezt meghaladná. 

PE-MIK A 
Mérnökinformatikus alapképzési szakon akadémiai specializáció felvételét javasolják azoknak, akik  mester szakon 

kívánják tanulmányaikat tovább folytatni. Informatikai alapszakokon a tárgyak egy részét angol nyelven hallgatják. 

PE-MIK M 
A mérnökinformatikus mesterképzési szakon az egészségügyi informatika, a számítógép-hálózatok tervezése és 

üzemeltetése, a rendszer- és folyamatoptimalizálás specializáció választható 

PPKE-BTK M 

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

alapképzési szakról jelentkezik, illetve felsőfokú oklevelében minor programja nem került feltüntetésre, előzetes 

kreditelismerési kérelmet kell benyújtania a Tanulmányi Osztályra, legkésőbb a pótfelvételi jelentkezési 

határidejének napjáig. A részletes tudnivalók megtalálhatók a kari honlap Felvételizőknek rovatában.  

 

A tanári mesterképzésre jelentkezők az alapképzést során elvégzett 10 kredites pedagógiai-pszichológiai modult az 

alábbi formanyomtatvány kitöltésével tudják igazolni: 

http://btk.ppke.hu/uploads/articles/344390/file/Kreditelismer%C3%A9si%20k%C3%A9relem-1.pdf 

A kérelem benyújtási határideje megegyezik a pótfelvételi jelentkezési határidejének napjával. A kérelem 
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benyújtásának helye Karunk piliscsabai Tanulmányi Osztálya. 

PRTA AH Pótfelvételi 2014. szeptember 3-4-én. Érdeklődni a PRTA rektori hivatalában lehet. 

PTE-ÁJK A 
A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek.   

Bővebb információ az alábbi oldalon található: http://felveteli.pte.hu/menu/93/2 

PTE-BTK A 

A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek.  Erről 

bővebben a potfelveteli.btk.pte.hu oldalon olvashatnak. 

A pszichológia (angol nyelven) alapképzési szakon résztvevők (a finanszírozási formától függetlenül) további 100 

000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulást fizetnek. 

PTE-BTK M 

Felhívjuk figyelmüket, hogy mesterképzésre csak olyan jelentkezéseket fogadnak el, ahol az alapdiplomát teljes 

kreditérték beszámítással lehet elfogadni a kívánt mesterszakra, vagy ha a jelentkező rendelkezik érvényes 

kreditelbírálással.  

 

Kreditelismerési kérelmek elbírálását az eljárás rövidsége miatt nem tudják vállalni. 

 

A mesterképzésben felvételi vizsgát tartunk. A vizsganapokat a meghirdetés tartalmazza. Vizsgabehívást az egyetem 

csak e-mail-ben küld. 

PTE-TTK A 
Az osztatlan tanárszakpárra jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgán kell részt venniük, melynek időpontja: 2014. 

augusztus 25. 

PTE-TTK M A szakmai, motivációs beszélgetés időpontja: 2014. augusztus 22. 

SSTF AH A Pótfelvételi eljárás jelentkezés határideje 2014. augusztus 15. 
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SSZHF A 

Valamennyi osztatlan tanárképzési szakra (szakpárra) a felvi.hu oldalon kell jelentkezni.  

A hittanár-nevelő tanár - erkölcstan- és etikatanár szak a főiskola önálló képzése, a többi meghirdetett osztatlan 

tanárszak az ELTE-vel közös képzés, amelyben a hittani ismereteket a Sapientia Főiskola, a tanárszak másik 

szakjának szakterületi ismereteit az ELTE oktatja. 

 Valamennyi képzésre jelentkezéshez a jelentkezőnek be kell nyújtania egy motivációs levelet és egy önéletrajzot a 

honlapon, www.sapientia.hu felvételi jelentkezés oldalán megadott szempontrendszer és formai követelmény 

szerint. A jelentkezéssel egyidejűleg kérjük, hogy az intézmény részére postai úton (H-1364 Budapest, Pf: 235) vagy 

személyesen (1052 Budapest, Piarista köz 1., II. emelet 205. szoba) juttassák el a keresztlevelet és az egyházi 

ajánlást. 

SSZHF M 

A tanár-etikatanár és a tanár-család- és gyermekvédő tanár (2-3 félév) képzésre a felvi.hu oldalon keresztül lehet 

jelentkezni. Akik hittanár-nevelő tanár képzésre vagy két szakképzettség megszerzésére irányuló képzésre 

jelentkeznek (hittanár-nevelő tanár- etikatanár, hittanár-nevelő tanár - család- és gyermekvédő tanár), a 

jelentkezést a főiskola jelentkezési lapján kell benyújtaniuk a főiskola címére.  

 

A tanár- etikatanár képzésre jelentkezők esetén annak eldöntésére, hogy a jelentkező rendelkezik-e a képzési és 

kimeneti követelményekben előfeltételként meghatározott ismerettel (megfelelő mennyiségű szakterületi kredittel) 

előzetes kreditelismerési eljárást folytatunk le. Az ehhez szükséges dokumentumok listáját, valamint az eljárási 

határidőket a főiskola honlapján olvashatják.  

 

Valamennyi képzésre jelentkezéshez a jelentkezőnek be kell nyújtania egy motivációs levelet és egy önéletrajzot a 

honlapon, a www.sapientia.hu felvételi jelentkezés oldalán megadott szempontrendszer és formai követelmény 

szerint. 

SSZHF AH 

A hitéleti képzésekre a jelentkezést a főiskolának címezve, a főiskola jelentkezési lapján kell benyújtani.  

Részletek a főiskola honlapján olvashatóak: www.sapientia.hu 

A felvételi eljárás díja 3000 Ft. A jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkező befizette az eljárási díjat.  

 

Valamennyi képzésre jelentkezéshez a jelentkezőnek be kell nyújtania egy motivációs levelet és egy önéletrajzot a 

honlapon, www.sapientia.hu felvételi jelentkezés oldalán megadott szempontrendszer és formai követelmény 

szerint.  

 

A jelentkezéssel egyidejűleg kérjük, hogy az intézmény részére postai úton (H-1364 Budapest, Pf: 235) vagy 
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személyesen (1052 Budapest, Piarista köz 1., II. emelet 205. szoba) juttassák el a keresztlevelet és az egyházi 

ajánlást. 

SSZHF MH 

A hitéleti képzésekre a jelentkezést a főiskolának címezve, a főiskola jelentkezési lapján kell benyújtani.  

Részletek a főiskola honlapján olvashatóak: www.sapientia.hu 

A felvételi eljárás díja 3000 Ft. A jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkező befizette az eljárási díjat. 

 

Valamennyi képzésre jelentkezéshez a jelentkezőnek be kell nyújtania egy motivációs levelet és egy önéletrajzot a 

honlapon, www.sapientia.hu felvételi jelentkezés oldalán megadott szempontrendszer és formai követelmény 

szerint. 

 

A jelentkezéssel egyidejűleg kérjük, hogy az intézmény részére postai úton (H-1364 Budapest, Pf: 235) vagy 

személyesen (1052 Budapest, Piarista köz 1., II. emelet 205. szoba) juttassák el a keresztlevelet és az egyházi 

ajánlást. 

SZE-ÁJK A 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy 

felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek - az intézmény a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével is 

rangsorolja, és ennek során eltekinthet az emelt szintű érettségi követelményektől is. Ebben az esetben a korábbi 

felsőfokú végzettség alapján maximum 200 pont kapható, amit kétszerezni kell. Részletes leírás a honlapon: 

http://felveteli.sze.hu 

SZE-GK A 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy 

felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek - az intézmény a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével is 

rangsorolja, és ennek során eltekinthet az emelt szintű érettségi követelményektől is. Ebben az esetben a korábbi 

felsőfokú végzettség alapján maximum 200 pont kapható, amit kétszerezni kell. Részletes leírás a honlapon: 

http://felveteli.sze.hu 

SZE-MTK A 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy 

felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek - az intézmény a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével is 

rangsorolja, és ennek során eltekinthet az emelt szintű érettségi követelményektől is. Ebben az esetben a korábbi 

felsőfokú végzettség alapján maximum 200 pont kapható, amit kétszerezni kell. Részletes leírás a honlapon: 

http://felveteli.sze.hu 

SZIE-

GAEK 
A 

A kar a felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkező számára korábbi felsőfokú tanulmányai után egységesen 200 

pontot ad függetlenül az oklevél minősítésétől. 

Az összpontszám a fenti pont megkettőzésével a Kormányrendelet 20-21. §-ban meghatározott többletpontok 
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hozzáadásával kerül meghatározásra. 

SZIE-GÉK A 

A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek. Részletes 

tájékoztatás a következő intézményi honlapon található: http://szie.hu/felvetelizoknek/pontszamitas-korabbi-

felsofoku-vegzettseg-alapjan 

SZIE-GÉK M 

A jelentkezéshez csatolni kell a leckekönyv, oklevélmelléklet (Europass) másolatát. 

A felsőoktatási felvételi jelentkezési lap benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb 2014. augusztus 15-ig - minden 

külön felhívás nélkül - kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie annak a jelentkezőnek, aki a szakra történő 

felvételhez nem rendelkezik a jogszabályban előírt teljes kreditértékű oklevéllel. 

A kérelemhez a leckekönyv másolatot (oklevél melléklet másolat) és amennyiben már oklevéllel rendelkezik a 

jelentkező, annak másolatát a Kar Tanulmányi Osztályára kell postai úton beküldeni (SZIE-GÉK Tanulmányi 

Osztály, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.) A kérelem nyomtatvány letölthető: www.gek.szie.hu (főmenü, 

tanulmányi fájlok, kérelmek) helyről. 

Nem kerül felvételi pont számításra annak a jelentkezőnek, aki nem rendelkezik a szakra történő felvételhez a 

jogszabályban előírt teljes kreditértékű oklevéllel, és a kérelem benyújtását elmulasztotta. 

SZIE-

YMÉK 
A 

A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA A FELSŐFOKÚ OKLEVÉLLEL RENDELKEZŐK ESETÉBEN 

A felsőfokú végzettségű jelentkezők felvételi pontjait Karunkon az oklevél átlag kétszerezésével számítjuk az 

alábbiak szerint: 

 

diploma átlag: 

 

5-ös (jeles)         200 pont 

4-es (jó)              170 pont 

3-as (közepes)  150 pont 

SZTE-ÁJK A A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek. 

SZTE-ÁJK M 

Csatolandó dokumentumok mesterképzésben: 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél 

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, 

gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, 
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szakmai tevékenység, motivációs levél, önéletrajz. 

SZTE-BTK A 

A kar diploma minősítés alapján is számít felvételi pontszámot alapképzésben és osztatlan képzésben. A 

pontszámítás megtekinthető a www.arts.u-szeged.hu kari honlapon az Információk/ Felvételizőknek" oldalon. A 

többlet pontok az általános szabály szerint adhatók. 

SZTE-BTK M 

A mesterszakos felvételi vizsgákat augusztus 25-én hétfőn 10 órakor kezdjük. A felvételizőknek kezdés előtt 15 

perccel kell jelentkezni a Tanulmányi Osztályon (Egyetem u.2. II.em.), ahol a vizsga helyszínéről tájékoztatást 

adunk, továbbá átadjuk a vizsgadíj befizetéséhez szükséges csekket. 

A vizsgadíj (4000,-Ft) befizetése után kezdhető meg a felvételi vizsga. 

A felvételi vizsgáról külön értesítést nem küldünk az idő rövidsége miatt, ezért mindenki hozza magával személyi 

igazolványát. 

Csak olyanok jelentkezzenek az adott mesterképzésre, akik rendelkeznek az előírt bemeneti feltételekkel. Előzetes 

kreditelismerési eljárás lefolytatására nincs idő. 

A mesterszakok bemeneti feltételei és a felvételi vizsgakövetelmények megtalálhatók a www.arts.u-szeged.hu 

honlapon az "Információk/Felvételizőknek" oldalon az "MA felvételi" menüben. 

SZTE-

JGYPK 
A 

A felvételi vizsgára névre szóló behívót - az idő rövidsége miatt - nem küld a Kar! 

Bővebb információ az alkalmassági / gyakorlati vizsgáról  a Kar honlapján (http://www.jgypk.u-szeged.hu/) 

található 

SZTE-

JGYPK 
M 

A felvételi vizsgára névre szóló behívót - az idő rövidsége miatt - nem küld a Kar! 

Bővebb információ a gyakorlati vizsgáról és a felvételi elbeszélgetésről  a Kar (http://www.jgypk.u-

szeged.hu/)honlapján található 

SZTE-MGK A 

Specializálódás a képzés során   

A mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakon részt vevő hallgatók szakmai érdeklődésüknek megfelelően, min. 10 

fős létszám esetén (agrárgazdasági és logisztikai, kertészeti és növényvédelmi, mezőgazdasági környezetvédelmi, 

mezőgazdasági vállalkozói, társállattenyésztői) speciális képzésen vehetnek részt. 

A pontszámításra a 2014. évi általános eljárás tájékoztatójában megjelent felvételi szabályok érvényesek.  

http://www.mgk.u-szeged.hu/informaciok/felsofoku-vegzettsegbol/felsofoku-vegzettsegbol 

TPF A 
A Főiskola alapképzésére és felsőoktatási szakképzésére történő jelentkezés során 200 pont illeti azt a jelentkezőt, 

aki főiskolai/egyetemi, alap, osztatlan, vagy mesterképzésben szerzett felsőfokú oklevéllel rendelkezik. 
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Jelmagyarázat: 

 

A = alapképzés 

M = mesterképzést 

AH = hitéleti alapképzés 

MH = hitéleti mesterképzés 

VHF A 

Csatolandó dokumentumok 

- érettségi bizonyítvány (vagy felsőfokú oklevél) másolata 

Felvételi pontok számítása oklevél alapján is. 

ZSKF M 
A szakmai beszélgetésre minden mesterképzés esetén 2014. augusztus 25-én (hétfőn) 14 órakor kerül sor a 

Zsigmond Király Főiskola épületében (Budapest III. kerület, Kelta utca 2.). 


