
Külhoni székhelyen kívüli képzések 2020 tavaszi meghirdetése FEKF/30404/2020-ITM

Alapképzések:

Kapacitás (fő)

min < max

A N A (6) kereskedelem és marketing (Révkomárom) (7) (8) (10) támogatott (6)

A N K kereskedelem és marketing (Révkomárom) (7) (8) (10) 350 000 Ft

BCE-GTK Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

Képzési 

forma

Munka-

rend

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

Önköltség 

(félév)

Képzési 

idő (félév)
Felvételi (érettségi) követelmények

Képz. 

terület

7 10 < 40

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább egy emelt 

szintű érettségi vizsgával vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel 

rendelkezik. E felvételi követelmény bármely emelt szintű érettségi 

vizsgával vagy felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával teljesíthető (1) (2). 

További felvételi követelmények: szakmai motivációs beszélgetés 

teljesítése, továbbá  kettőt kell választani az érettségin teljesített tárgyak 

közül: szlovák nyelv és irodalom,  magyar nyelv és irodalom,  gazdasági 

ismeretek, történelem, matematika, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy 

(3), egy idegen nyelv (4), szakmai előkészítő tárgy (5), többletpont 

idegennyelv-ismerettel szerezhető (4) (9).

GAZD

(1) Az emelt szintű érettségi követelménye százalékos eredménytől függetlenül teljesíthető:

- érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal;

- felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV);

- bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi vizsgatárggyal.
(2) A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV) kapcsolatos részletes információk megtekinthetők az Egyetem honlapján (https://www.uni-corvinus.hu). Nyilatkozni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáról a jelentkezési 

lapon kell.

(3) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.

(4) Választható nyelvek: szlovák, angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

(5) Szakmai előkészítő tárgy:  kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

(6)  A finanszírozási oszlopban levő „A” jelölés a Corvinus Ösztöndíjas képzést jelenti. A részletes információk megtekinthetők az Egyetem honlapján (https://www.uni-corvinus.hu).

(7) Az oktatás nyelve magyar. 

(8) A szakon 20 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

(9) A felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány, emelt szintű érettségi vagy az azt kiváltó felsőfokú szakmai vizsga. Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó 

dokumentumok: felsőfokú oklevél, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, érettségi bizonyítvány.

(10) Felvételi pontszámítás: 400+100 pontos rendszerben történik. Szakmai motivációs beszélgetésen elért pontszám - max. 200 pont, két választott érettségi tárgy eredményéből konvertált felvételi pontszám - max. 200 pont, 

többletpont szerezhető benyújtott dokumentumokkal igazolt idegennyelv-ismeret birtokában - maximum 100 pont.
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Külhoni székhelyen kívüli képzések 2020 tavaszi meghirdetése FEKF/30404/2020-ITM

Kapacitás (fő)

min < max

A N A ápolás és betegellátás (ápoló szakirány) (Zombor) (10) (11) támogatott (3)

A N K ápolás és betegellátás (ápoló szakirány) (Zombor) (10) (11) 300 000 Ft

A L A
ápolás és betegellátás (ápoló szakirány) (Zombor)  (10) 

(11) (12)
támogatott (3)

A L K
ápolás és betegellátás (ápoló szakirány) (Zombor)  (10) 

(11) (12)
300 000 Ft

Fin. 

Forma

Képz. 

terület
Felvételi (érettségi) követelmények

Képzési 

forma

Munka-

rend

PTE-ETK Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

8 5 < 30

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető, aki legalább egy emelt szintű 

érettségi vizsgával vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel 

rendelkezik. E felvételi követelmény bármely emelt szintű érettségi 

vizsgával vagy felsőfokú végzettséggel teljesíthető (1) (2).

A jelentkezők rangsorolása a középiskolában elért eredmények az adott 

államban alkalmazott módszere alapján történik, a magyar felsőoktatási 

felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással (4) (5) (6) (7) (8) A 

felvételi pontszámítás történhet felsőfokú oklevél alapján (9).

ORVOS

Választható szak, szakpár
Önköltség 

(félév)

Képzési 

idő (félév)

(3) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2020. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható 

felsőoktatási képzésekről szóló 2019. november 18-i ITM határozat (ügyiratszáma: 94320/2019/FEKF) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot; ez az ápolás és betegellátás alapkézési szak - ápoló 

szakirány esetén: 280 pont.

(4) Az érettségi pontok számítása az érettségi bizonyítványban szereplő bármely két tárgy eredményének duplázásával történik, vagy pedig a tanulmányi pontok és érettségi pontok együttes számításával. Az érettségi pontok 

számításánál az érettségi bizonyítványban található, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tantárgyának megfelelő középszintű érettségi százalékos vizsgaeredmény kerül beszámításra (nem a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga 

százalékos eredménye), illetve többletpontot kap a jelentkező, ha az adott székhelyen kívüli képzés felvételi követelményeiben azt a felsőoktatási intézmény meghatározta.

(5) A felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám részletezése.

Bármely képzési területen szerzett oklevél alapján az adott szak szintjével megegyező vagy adott szak szintjénél magasabb szinten szerzett felsőfokú végzettség alapján az alábbiak szerint számítható összpontszám:

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:  

- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses)  minősítés esetén 400  pont;

- 4 (jó) minősítés esetén 360 pont; 

- 3 (közepes) minősítés esetén 320 pont.

A pontszámítás abban az esetben lehetséges, amennyiben az oklevélen szerepel a minősítés vagy a jelentkező oklevélátlag-igazolást (leckekönyvet vagy oklevélmellékletet) is csatol a jelentkezéséhez.

(6) A felvételi eljárásra vonatkozó egyéb információ: a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (a sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi tevékenység végzéséhez 

szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

8 5 < 30

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető, aki legalább egy emelt szintű 

érettségi vizsgával vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel 

rendelkezik. E felvételi követelmény bármely emelt szintű érettségi 

vizsgával vagy felsőfokú végzettséggel teljesíthető (1) (2).

A jelentkezők rangsorolása a középiskolában elért eredmények az adott 

államban alkalmazott módszere alapján történik, a magyar felsőoktatási 

felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással (4) (5) (6) (7) (8). A 

felvételi pontszámítás történhet felsőfokú oklevél alapján (9).

ORVOS

(1) Az emelt szintű érettségi követelménye százalékos eredménytől függetlenül teljesíthető:

- érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal;

- felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV);

- bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi vizsgatárggyal.

(2) A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV) kapcsolatos információk: 

- a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga időpontja: várhatóan 2020. július 13.

- a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga helyszíne: Szerbia, SRB-25000 Zombor, Petar Bojovic körút 13. 

- a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha eléri a 45%-ot .

- a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tárgyként választható: egészségügyi alapismeretek vagy magyar nyelv és irodalom tantárgy.
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Külhoni székhelyen kívüli képzések 2020 tavaszi meghirdetése FEKF/30404/2020-ITM

Kapacitás (fő)

min < max

(6) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2020. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható 

felsőoktatási képzésekről szóló 2019. november 18-i ITM határozat (ügyiratszáma: 94320/2019/FEKF) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot. A konduktorképzés esetében ez 280 pont.

(7) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógiai ismeretek.

10<25

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább egy emelt 

szintű érettségi vizsgával vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel 

rendelkezik. E felvételi követelmény bármely emelt szintű érettségi 

vizsgával vagy felsőfokú végzettséggel teljesíthető (1)(2).

További felvételi követelmények: 

alkalmassági vizsga (Alk) (3) és magyar nyelv és irodalom v. biológia v. 

matematika v. történelem v. testnevelés v. ének-zene v. egy idegen nyelv 

(4) v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (7) v. szakmai előkészítő tárgy 

(5). A felsőoktatási intézmény felsőfokú oklevél alapján is számít felvételi 

pontszámot (9).

(8) A képzés nyelve: magyar.

(9) A felsőfokú végzettséggel (tanító vagy óvópedagógus) rendelkező jelentkezőket a Pető András Kar a 2020. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével rangsorolja. A pontszámítás 

alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése: 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont; 4 (jó) minősítés esetén 360 pont,; 3 (közepes) minősítés esetén 320 pont; 2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont. A 

minősítés nélküli oklevél mellé kérjük csatolni az oklevél átlagának igazolását!

(1) Az emelt szintű érettségi követelménye százalékos eredménytől függetlenül teljesíthető:

- érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal;

- felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV);

- bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi vizsgatárggyal.

(2) A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV) kapcsolatos részletes tájékoztatást (az FFSZV helyszínéről, időpontjáról, a választható érettségi tantárgyakról) a jelentkezést követően nyújtunk részletes tájékoztatást. A 

felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha a vizsgázó eléri a 45%-os eredményt.

PED

(3) Az alkalmassági vizsga formája és követelményei az intézmény által kerülnek meghatározásra. Az érvényes szabályozás alapján jelenleg: beszéd, ének-zene és testi alkalmassági vizsga. Az alkalmassági vizsga helyszínéről és 

időpontjáról a jelentkezést követően nyújtunk részletes tájékoztatást.

Felvételi (érettségi, felsőfokú oklevél) követelmények
Képz. 

terület

(4) Választható nyelvek: angol, német.

(5) Szakmai előkészítő tárgy: oktatási alapismeretek.

A N A konduktor (Illyefalva) (6) támogatott (6) 8

Képzési 

forma

Munka-

rend

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

Önköltség 

(félév)

Képzési 

idő (félév)

(7)  Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány, illetve a többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, fogyatékosság igazolása, 

gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása. 

(8) Amennyiben a jelentkező kizárólag szerb (vagy más nem magyar) nyelvű bizonyítvánnyal rendelkezik, a jelentkezéshez az érettségi bizonyítvány  magyar nyelvű hiteles fordításának másolatát is csatolni kell (hiteles fordításnak 

az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a magyar külképviseleti szerv, illetve a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá az Európai Unió valamely tagállamának belső joga szerinti hiteles fordítás 

minősül)! Kétnyelvű érettségi bizonyítványokról nem szükséges hivatalos fordítást csatolni.

(9) Jelentkezés feltétele:  jelentkezési lap és mellékletek megküldése. Dokumentum letölthető: http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/.  Továbbá jelentkezési lap kérhető a zombor@etk.pte.hu e-mail címen.

(10) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni.

(11)  A képzésre vonatkozó egyéb információ (az oktatás nyelve magyar). 

(12) A részidős (levelező) munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, munkanapokon kerül sor.

SE-PAK Semmelweis Egyetem Pető András Kar
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Külhoni székhelyen kívüli képzések 2020 tavaszi meghirdetése FEKF/30404/2020-ITM

Kapacitás (fő)

min < max

A L A katekéta-lelkipásztori munkatárs (Beregszász) támogatott

A L K katekéta-lelkipásztori munkatárs (Beregszász) 90.000,-Ft
6 10<30

Alkalmassági vizsga (Alk) és írásbeli felvételi vizsga a következő 

tantárgyakból: általános bibliai ismeretek, általános hittani ismeretek és 

általános liturgiai ismeretek.

HIT

SZAGKHF Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Képzési 

forma

Munka-

rend

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

Önköltség 

(félév)

Képzési 

idő (félév)
Felvételi (érettségi) követelmények

Képz. 

terület
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