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Alapképzések
MATE - Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Képzési
forma

A

Munkarend

L

Fin.
Forma

A

Választható szak, szakpár

kertészmérnöki (Révkomárom) (14) (15)
(16) (18)

Önköltség
(félév)

Képzési
Képz.
Kapacitás (fő)
Felvételi (érettségi, felsőfokú oklevél) követelmények
idő (félév)
terület
min < max

A

L

N

K

A

kertészmérnöki (Révkomárom) (14) (15)
(16) (18)

vidékfejlesztési agrármérnöki
(Révkomárom) (14) (15) (16)

N

K

vidékfejlesztési agrármérnöki
(Révkomárom) (14) (15) (16)

15 < 50

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább
egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőoktatási
szakképzésben szerzett oklevéllel, vagy felsőfokú
végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik. E felvételi
követelmény bármely emelt szintű érettségi vizsgával vagy
felsőfokú végzettséggel teljesíthető (1), továbbá az érettségi
vizsgatárgy helyettesítésére felsőoktatási felvételi szakmai
vizsga (FFSZV) tehető (2) (3). Kettőt érettségi vizsgatárgyat
kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v.
kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgy (4) v. egy ágazaton belüli
specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (5) v. egy idegen
nyelv (6) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (7) (9) (10)
(11) (13).

AGRÁR

325 000 Ft

támogatott

7

A

AGRÁR

támogatott

7

A

15 < 45

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább
egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőoktatási
szakképzésben szerzett oklevéllel, vagy felsőfokú
végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik. E felvételi
követelmény bármely emelt szintű érettségi vizsgával vagy
felsőfokú végzettséggel teljesíthető (1), továbbá az érettségi
vizsgatárgy helyettesítésére felsőoktatási felvételi szakmai
vizsga (FFSZV) tehető (2) (3). Kettő érettségi vizsgatárgyat
kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v.
kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgy (4) v. egy ágazaton belüli
specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (5) v. egy idegen
nyelv (6) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (7) (9) (10)
(11) (12) (13).

325 000 Ft
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A

L

A

vidékfejlesztési agrármérnöki
(Székelyudvarhely) (14) (15) (16) (17)
(18)

támogatott

7

A

L

K

vidékfejlesztési agrármérnöki
(Székelyudvarhely) (14) (15) (16) (17)
(18)

325 000 Ft

15 < 50

VI/319-1/2022/IFSZVAT

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább
egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőoktatási
szakképzésben szerzett oklevéllel, vagy felsőfokú
végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik. E felvételi
követelmény bármely emelt szintű érettségi vizsgával vagy
felsőfokú végzettséggel teljesíthető (1), továbbá az érettségi
vizsgatárgy helyettesítésére felsőoktatási felvételi szakmai
vizsga (FFSZV) tehető (2) (3). Kettő érettségi vizsgatárgyat
kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v.
kémia v. matematika v. természettudomány v. egy ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgy (4) v. egy ágazaton belüli
specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (5) v. egy idegen
nyelv (6) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (7) (9) (10)
(11) (13).

AGRÁR

Jelentkezés módja minden képzés esetén: a https://uni-mate.hu honlapon közzétett elektronikus jelentkezési lapon (Felvételi - Határon túli képzések menüpont). Jelentkezési határidő:
2022. augusztus 19.
(1) Az emelt szintű érettségi követelmény teljesíthető
- százalékos eredménytől függetlenül az érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal vagy a bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert
külföldi érettségi vizsgatárggyal, vagy
- legalább 45 %-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV).
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 23. §-a új (5) bekezdése alapján a székhelyen kívüli képzések felvételi eljárásban emelt szintű idegen nyelvi érettségi
vizsgának minősül a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam
(így Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna is) joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító
bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga. Az ilyen emelt szintű érettségi eredmény bemeneti követelményként
és érettségi pont számítása szempontjából is figyelembe vehető.
(2) A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgákat (FFSZV) a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szervezi a kihelyezett képzési központban. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye
megfelelt, ha a vizsgázó eléri a 45%-os eredményt. Ebben az esetben kiváltja az emelt szintű érettségit és amennyiben olyan tárgyból tett vizsgát, amiből érettségi pontot lehet számolni
(423/2012. (XII.29.) korm. rendelet 2. sz. mellékletében agrár képzési területre felsorolt tárgyak) akkor többletpontra jogosult. Az érettségi pontok számításánál a felsőoktatási felvételi szakmai
vizsga tantárgyának megfelelő középszintű érettségi százalékos vizsgaeredmény kerül beszámításra.
(3) Választható felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tantárgyak:
- biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika, informatika
- élelmiszeripari ismeretek, mezőgazdasági ismeretek
- angol, német, román, szerb, szlovák vagy ukrán nyelv
(4) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek; élelmiszeripari ismeretek; építőipar ismeretek; erdészet és vadgazdálkodás ismeretek; erdészeti és
vadgazdálkodási ismeretek; faipar ismeretek; faipari ismeretek; földmérés ismeretek; földmérési ismeretek; gépészet ismeretek; informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kereskedelem
ismeretek; kereskedelmi ismeretek; kertészet és parképítés ismeretek; kertészeti és parképítési ismeretek; környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek; környezetvédelmi ismeretek; közgazdaság
ismeretek; közgazdasági ismeretek; közlekedés ismeretek; közlekedésépítő ismeretek; mezőgazdaság ismeretek; mezőgazdasági gépész ismeretek; mezőgazdasági ismeretek; vegyész ismeretek;
vegyipar ismeretek; vegyipari ismeretek; villamosipar és elektronika ismeretek; vízügyi ismeretek.
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(5) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: autó- és repülőgép-szerelési ismeretek; automatikai és elektronikai ismeretek; élelmiszeripari gépésztechnikai
ismeretek; gépgyártás-technológiai ismeretek; hajózási technikai ismeretek; közlekedésautomatikai ismeretek; közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek; magas- és
mélyépítési ismeretek; mechatronikai ismeretek; mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek; postaforgalmi ismeretek; út-, vasút- és hídépítési ismeretek; vasútgépészeti ismeretek;
vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek.
(6) Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; román; spanyol; szerb; szlovák.
(7) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek; élelmiszer-ipari alapismeretek; építészeti és építési alapismeretek; faipari alapismeretek; gépészeti alapismeretek;
informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági
alapismeretek (üzleti gazdaságtan); közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel); közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika); mezőgazdasági alapismeretek; vegyipari alapismeretek.

(8) A jelentkezők felvételi pontszámítása - amennyiben nem rendelkeznek az érettségi bizonyítványban legalább kettő beszámítható érettségi vizsgatárggyal - a középiskolában elért
eredmények Szerbiában alkalmazott felsőoktatási felvételi pontszámítási módszer szerint is történhet, a magyar felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással.
(9) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2022. évben magyar
állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló FEKF/122057-1/2021/ITM számú ITM határozat mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot, agrár
képzési területen 280 pontot.
(10) A felvételi pontok számítása a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29) Korm. rendelet alapján történik, kivéve, ha a jelentkező által a felvételi kérelmében megjelölt képzés
képzési helye szerinti országban megszerzett érettségi bizonyítványában, vagy azzal egyenértékű dokumentumban a felsoroltak közül nem szerepel legalább két érettségi vizsgatárgy. Ebben az
esetben a pontszámítás a 400+100 pontos rendszerben a jelentkező középiskolai év végi eredményeinek számtani átlagából (60%) és az érettségi átlagából (40%) történik.
(11) Felsőfokú oklevél, valamint felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél alapján számított felvételi pontszám: 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.
(12) A jelentkező két érettségi tárgya közül az egyik tárgy legalább 5 éves mezőgazdasági termelésben szerzett, a munkáltató(k) által igazolt szakmai tapasztalattal kiváltható. A szakmai gyakorlat
igazolása történhet magyar nyelven, vagy a képzési hely szerinti ország hivatalos nyelvén, de utóbbi esetben az igazolásról hitelesített fordítás szükséges. Legalább 5 éves szakmai tapasztalat
igazolása esetén a pontszámítás során kiváltott érettségi tárgy szempontjából a szakmai tapasztalat 100 %-nak minősül.
(13) A felvételhez szükséges dokumentumok: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány. Többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:
felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi
versenyeredmény igazolása. Amennyiben a jelentkező kizárólag a képzés helye szerinti nyelven kiadott igazoló dokumentummal/dokumnetumokkal rendelkezik, a jelentkezéshez az adott
dokumentum hivatalos fordítását is csatolni kell! Kétnyelvű igazoló dokumentumokról (pl. magyar vagy angol nyelvű is a dokumentum) nem szükséges hivatalos fordítást csatolni.
(14) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések, valamint a hitéleti képzések képzési
és kimeneti követelményeiről szóló, a www.kormany.hu honlapon közzétett miniszteri hivatalos kiadványban (https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-1), illetve a
www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(15) Az oktatás nyelve magyar.
(16) Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
(17) Egyes szaktárgyak esetén az oktatás nyelve román nyelv (gazdasági szaknyelv I-II. 0 kredites (kritérium feltétel)).
(18) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.
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ÓE-RKK Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
Képzési
forma

A

Munkarend

L

Fin.
Forma

A

Választható szak, szakpár

könnyűipari mérnöki (Székelyudvarhely,
Románia) (3) (4) (5) (6) (9) (10)

Önköltség
(félév)

Képzési
Képz.
Kapacitás (fő)
Felvételi (érettségi, felsőfokú oklevél) követelmények
idő (félév)
terület
min < max

támogatott

7

A

L

K

könnyűipari mérnöki (Székelyudvarhely,
Románia) (4) (5) (6) (9) (10)

280 000 Ft

25<60

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. Érettségi bizonyítvány
alapján történő jelentkezés esetén az emelt szintű érettségi
követelmény teljesítését a felsőoktatási intézmény ellenőrzi
(1)(2). A jelentkezők rangsorolása a középiskolában elért
eredmények Romániában alkalmazott módszere alapján
történik, a magyar felsőoktatási felvételi pontrendszerre
történő átkonvertálással (3) (7).
A felsőoktatási intézmény felsőfokú oklevél alapján is számít
felvételi pontszámot (8).

MŰSZ

(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.
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 23. §-a új (5) bekezdése alapján a székhelyen kívüli képzések felvételi eljárásban emelt szintű idegen nyelvi érettségi
vizsgának minősül a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam
(így Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna is) joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító
bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga.
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(2) A jelentkező a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV) teljesítheti
- a felvételi követelményként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt, és
- a jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt
legalább 45%-os eredményű vizsgával, ha az adott tantárgyból
- a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
- valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel,
- nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
- az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi
bizonyítványában vizsgaeredménnyel rendelkezik.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára (FFSZV) történő jelentkezést a kar honlapján elérhető felvételi jelentkezési lapon kell a jelentkezőnek előzetesen jeleznie, az alábbi érettségi tárgyak közül
választott egy érettségi tárgy megjelölésével.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára (FFSZV) választható érettségi tárgyak: matematika, biológia, fizika, informatika, kémia.
Az oktatas.hu weboldalon elérhető korábbi években már alkalmazott emelt szintű érettségi tételsorokból kerül kisorsolásra tantárgyanként egy feladatsor, mely az adott tárgy felsőoktatási felvételi
szakmai vizsgájának feladatsora lesz minden érintett jelentkező esetében.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára (FFSZV) történő jelentkezés feltételeinek fennállását az eljáró felsőoktatási intézmény ellenőrzi.
Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára (FFSZV) azok, akik a kétszintű magyar érettségi vizsgarendszerben szerezték meg az érettségi bizonyítványukat, függetlenül a benne
szereplő érettségi vizsgatárgyaktól.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára (FFSZV) a vizsgabehívót a felsőoktatási intézmény küldi meg a jelentkező részére a jelentkezési lapon megadott e-mail címére, amely tartalmazza a vizsga
napját, kezdetének időpontját, lebonyolításának részletes szabályait, a vizsgához esetleg szükséges segédeszközök felsorolását (ezeket a jelentkezőnek kell vinnie magával), a vizsgaeredmény
nyilvánosságra hozatalának módját, valamint a betekintési és jogorvoslati lehetőség részleteit. A vizsgát a jelentkező csak a behívó felsőoktatási intézményben és a vizsgabehívóban szereplő
időpontban teheti le, pótlásra, más vizsganapra vagy más intézménybe történő átkérésre nincs lehetőség.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha az eléri a 45%-ot. Ebben az esetben kiváltja az emelt szintű érettségit, és a jelentkező teljesíti az emelt szintű érettségi feltételét,
illetve 50 többletpontot is kap, ha olyan tárgyból tett vizsgát, amiből érettségi pontot lehet számolni a jelentkező számára.
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 többletpontként további 50 pont.
(3) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2022. évben magyar
állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 96506-1/2020/FEKF számú ITM határozat mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot (könnyűipari
mérnöki képzés esetén 280 pontot )
(4) Választható specializációk: nyomtatott média-, csomagolástervezés és technológia, divattermék technológia, minőségirányítási-rendszerfejlesztő.
(5) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak, a dékán döntése alapján.
(6) A levelező munkarendű képzésben, az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően, a hallgatók tanóráira a félév alatt nyolc alkalommal, pénteki és szombati napokon kerül sor.
(7) Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány
Pontszámításhoz kapcsolódó és többletpontokat igazoló, illetve egyéb, a jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: középiskolai bizonyítvány, felsőfokú oklevél, fogyatékosság igazolása,
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása.
(8) A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a jelentkező kérésére az Óbudai Egyetem a felvételi tájékoztatóban közzétett módon a
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél minősítése, vagy a főiskolai, egyetemi, alapképzési vagy mesterképzési végzettséget tanúsító oklevél minősítése, az oklevél minősítéséről szóló igazolás
alapján is rangsorolja. Ebben az esetben az oklevélért adható pontokat az oklevél minősítése szerint a következőképpen kell megállapítani: a közepes /3/ minősítésű oklevélért 280 pont jár, a jó (4)
minősítésű oklevélért 340 pont jár, a jeles, kiváló és kitüntetéses minősítésű (5) oklevélért 400 pont jár. Az így kapott pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében
hozzá kell adni a többletpontokat.
(9) Az oktatás nyelve magyar.
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(10) A szakon kötelező legalább 6 hetes szakmai gyakorlatot teljesíteni.

PTE-ETK Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Képzési
forma

A

Munkarend

N

Fin.
Forma

A

Választható szak, szakpár

ápolás és betegellátás (ápoló szakirány)
(Zombor) (9) (12) (13) (14)

Önköltség
(félév)

Képzési
Képz.
Kapacitás (fő)
Felvételi (érettségi, felsőfokú oklevél) követelmények
idő (félév)
terület
min < max

A

N

L

K

A

ápolás és betegellátás (ápoló szakirány)
(Zombor) (9) (12) (13) (14)

ápolás és betegellátás (ápoló szakirány)
(Zombor) (9) (12) (13) (14) (15)

L

K

ápolás és betegellátás (ápoló szakirány)
(Zombor) (9) (12) (13) (14) (15)

10< 30

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:
A jelentkezők rangsorolása a középiskolában elért
eredmények az adott államban alkalmazott módszere alapján
történik, a magyar felsőoktatási felvételi pontrendszerre
történő átkonvertálással (4) (5) (10) (11) A felvételi
pontszámítás történthet felsőfokú oklevél alapján (7).

ORVOS

300 000 Ft

támogatott (3)

8

A

ORVOS

támogatott (3)

8

A

10 < 30

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:
A jelentkezők rangsorolása a középiskolában elért
eredmények az adott államban alkalmazott módszere alapján
történik, a magyar felsőoktatási felvételi pontrendszerre
történő átkonvertálással (4) (5) (10) (11) A felvételi
pontszámítás történthet felsőfokú oklevél alapján (7).

300 000 Ft
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A

N

A

ápolás és betegellátás (ápoló szakirány)
(Székelyudvarhely) (9) (13) (14) (17)

A

A

N

L

K

A

ápolás és betegellátás (ápoló szakirány)
(Székelyudvarhely) (9) (13) (14) (17)

L

K

ORVOS

15< 30

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).
További felvételi követelmények:
A jelentkezők rangsorolása a középiskolában elért
eredmények az adott államban alkalmazott módszere alapján
történik, a magyar felsőoktatási felvételi pontrendszerre
történő átkonvertálással (4) (6) (10) (16) A felvételi
pontszámítás történthet felsőfokú oklevél alapján (8).

ORVOS

300 000 Ft

ápolás és betegellátás (ápoló szakirány)
támogatott (3)
(Székelyudvarhely) (9) (13) (14) (15) (17)
8

A

20< 30

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).
További felvételi követelmények:
A jelentkezők rangsorolása a középiskolában elért
eredmények az adott államban alkalmazott módszere alapján
történik, a magyar felsőoktatási felvételi pontrendszerre
történő átkonvertálással (4) (6) (10) (16) A felvételi
pontszámítás történthet felsőfokú oklevél alapján (8).

támogatott (3)

8

ápolás és betegellátás (ápoló szakirány)
(Székelyudvarhely) (9) (13) (14) (15) (17)

300 000 Ft
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(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.
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 23. §-a új (5) bekezdése alapján a székhelyen kívüli képzések felvételi eljárásban emelt szintű idegen nyelvi érettségi
vizsgának minősül a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam
(így Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna is) joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító
bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga.
(2) A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV) kapcsolatos információk:
- a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga időpontja: várhatóan 2022. augusztus 24. (szerda)
- 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.
(3) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2022. évben magyar
állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 122057-1/2021 FEKF számú ITM határozat mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot (pl.
kertészmérnöki képzés esetén 280; gazdálkodási és menedzsment: 400; gépészmérnöki: 280 pont stb.)
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(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) Az érettségi vizsgaeredmények automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az osztályzatok pedig az alábbi százalékos értékeknek felelnek meg (érdemjegy - %-os eredmény):
jeles (5): 100%, jó (4): 79%, közepes (3): 59%, elégséges (2): 39%
(6) Az érettségi vizsgaeredmények automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az osztályzatok pedig az alábbi százalékos értékeknek felelnek meg (román érdemjegy - magyar %os eredmény - magyar osztályzat): 8,32-10 - 100% - jeles (5); 6,69-8,31 - 79% - jó (4), 5,87-6,68 - 59% - közepes (3); 5-5,86 39% - elégeséges (2).
(7) 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 oklevélminősítése alapján az
alábbiak szerint számítható összpontszám: 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 pontszámítás abban az esetben lehetséges, amennyiben az oklevélen szerepel a minősítés vagy a jelentkező oklevél-átlag igazolást (leckekönyvet vagy
oklevélmellékletet) is csatol a jelentkezéséhez.
(8) 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 oklevélminősítése alapján az
alábbiak szerint számítható összpontszám:: 8,32-10: 400 pont 6,69-8,31: 360 pont, 5,87-6,68: 320 pont, 5-5,86: 280 pont. A pontszámítás abban az esetben lehetséges, amennyiben az
oklevélen szerepel a minősítés vagy a jelentkező oklevél-átlag igazolást (leckekönyvet vagy oklevélmellékletet) is csatol a jelentkezéséhez.
(9) 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.
(10) Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány ill. 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.
(11) 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.
(12) 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.
(13) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni.
(14) A képzésre vonatkozó egyéb információ (az oktatás nyelve magyar).
(15) A részidős (levelező) munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira meghatározott rendszerességgel, munkanapokon illetőleg esetlegesen szombaton kerül sor.
(16) Amennyiben a jelentkező kizárólag román (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.
(17) Jelentkezés feltétele: Jelentkezési lap és mellékletek megküldése. Dokumentum letölthető: http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/ Továbbá jelentkezési lap kérhető a szekelyudvarhely@etk.pte.hu
e-mail címen.
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SE-PAK Semmelweis Egyetem Pető András Kar
Képzési
forma

Munkarend

Fin.
Forma

A

N

A

konduktor (Illyefalva) (2) (6) (7)

támogatott

A

N

K

konduktor (Illyefalva) (6) (7)

275 000 Ft

Választható szak, szakpár

Önköltség
(félév)

Képzési
Képz.
Kapacitás (fő)
Felvételi (érettségi, felsőfokú oklevél) követelmények
idő (félév)
terület
min < max
A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább
egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőfokú
végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.(1) E felvételi
követelmény bármely emelt szintű érettségi vizsgával vagy
felsőfokú végzettséggel teljesíthető (1).
További felvételi követelmények:
8
10<25
PED
alkalmassági vizsga (Alk) (4) és magyar nyelv és irodalom v.
biológia v. matematika v. történelem v. testnevelés v. énekzene v. egy idegen nyelv v. ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy (3) v. szakmai előkészítő tárgy (3). A
felsőoktatási intézmény felsőfokú oklevél alapján is számít
felvételi pontszámot (5).

(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.
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 23. §-a új (5) bekezdése alapján a székhelyen kívüli képzések felvételi eljárásban emelt szintű idegen nyelvi érettségi
vizsgának minősül a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam
(így Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna is) joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító
bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga.
(2) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2022. évben magyar
állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 96506-1/2020/FEKF számú ITM határozat mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot (pl.
kertészmérnöki képzés esetén 280; gazdálkodási és menedzsment: 400; gépészmérnöki: 280 pont stb.)
(3) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógiai ismeretek. Szakmai előkészítő tárgy: oktatási alapismeretek.
(4) 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.
(5) A felsőfokú végzettséggel (tanító vagy óvópedagógus) rendelkező jelentkezőket a Pető András Kar 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 csatloni az oklevél átlagának az igazolását!
(6) A képzésre vonatkozó egyéb információ: Az oktatás nyelve magyar.
(7) A képzésre vonatkozó egyéb információ: A képzés során 1110 órányi, 33 kreditértékű szakmai gyakorlatot teljesítenek a hallgatók.
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Osztatlan mesterképzés
PTE-MK Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar
Képzési Munkaforma
rend

Fin.
Forma

O

N

A

O

N

K

O

N

A

O

N

K

Választható szak, szakpár
Festőművész (Sepsiszentgyörgy) (1) (7)
(8)
Festőművész (Sepsiszentgyörgy) (1) (7)
(8)
Szobrászművész (Sepsiszentgyörgy) (1)
(7) (8)
Szobrászművész (Sepsiszentgyörgy) (1)
(7) (8)

Önköltség
(félév)
támogatott
(2)

Képzési Kapacitás (fő)
idő (félév)
min < max

Felvételi (érettségi, felsőfokú oklevél)
követelmények

Képz.
terület

10

8 < 12

alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) (3) (4).

MŰV

10

5<8

alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) (5) (6).

MŰV

950 000 Ft
támogatott
(2)
950 000 Ft

(1) Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
(2) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2022. évben
magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 96506-1/2020/FEKF számú ITM határozat mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot
(pl. kertészmérnöki képzés esetén 280; gazdálkodási és menedzsment: 400; gépészmérnöki: 280 pont stb.)
(3) Az alkalmassági vizsga formája és követelményei, részletes információi:
Az alkalmassági vizsga időpontjai: 2022.06.01.; 2022.06.30 (Szükség esetén pótidőpont: 2022. szeptemberében)
Részletes információk a https://www.art.pte.hu/ki/sepsiszentgyorgy
(4) A gyakorlati vizsga formája, követelményei, részletes információi:
A gyakorlati vizsga időpontjai: 2022.07.04.; 2022.07.05. (Szükség esetén pótidőpont: 2022. szeptemberében)
Részletes információk a https://www.art.pte.hu/ki/sepsiszentgyorgy
(5) Az alkalmassági vizsga formája és követelményei, részletes információi:
Az alkalmassági vizsga időpontjai: 2022.06.01.; 2022.06.30 (Szükség esetén pótidőpont: 2022.szeptemberében)
Részletes információk a https://www.art.pte.hu/ki/sepsiszentgyorgy
(6) A gyakorlati vizsga formája, követelményei, részletes információi:
A gyakorlati vizsga időpontjai: 2022.07.04.; 2022.07.05. (Szükség esetén pótidőpont: 2022. szeptemberében)
Részletes információk a https://www.art.pte.hu/ki/sepsiszentgyorgy
(7) A képzésre vonatkozó egyéb információ: az oktatás nyelve magyar
(8) Jelentkezés feltétele: Jelentkezési lap és mellékletek megküldése. Dokumentum letölthető: https://www.art.pte.hu/ki/sepsiszentgyorgy
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Mesterképzések:
MATE - Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Képzési Munkaforma
rend
M

L

Fin.
Forma
A

Választható szak, szakpár
vadgazda mérnöki (Csíkszereda) (1) (2)
(8) (9) (10)

Önköltség
(félév)

Képzési Kapacitás (fő)
idő (félév)
min < max

támogatott

10 < 25
4

M

L

K

vadgazda mérnöki (Csíkszereda) (1) (2)
(8) (9) (10)

500 000 Ft

5 < 10

M

L

A

vidékfejlesztési agrármérnöki
(Csíkszereda) (1) (2) (7) (10) (11)

támogatott

15 < 40

4

M

L

K

vidékfejlesztési agrármérnöki
(Csíkszereda) (1) (2) (7) (10) (11)

500 000 Ft

5 < 15

Felvételi követelmények
Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető
alapképzési szak: vadgazda mérnöki. Részleges kreditérték
beszámítással figyelembe vehető alapképzési szakok: az
agrár és a természettudomány képzési terület szakjai. A
részleges kreditérték beszámítású vagy a listában nem
szereplő végzettséggel rendelkezőknek kreditelismerési
eljárást kell kérelmezniük az intézménynél (3). A felvételi
pontok számítását (5), a többletpontokat a (6) lábjegyzet
tartalmazza.
Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető
alapképzési szakok: vidékfejlesztési agrármérnöki
alapképzési szak, mezőgazdasági mérnöki alapképzési
szak, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
alapképzési szak, informatikus és szakigazgatási
agrármérnöki alapképzési szak. Részleges kreditérték
beszámítással figyelembe vehető alapképzési szakok: az
agrár képzési terület további alapképzési szakjai, a
gazdaságtudományok, a természettudomány és a
társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai. A
részleges kreditérték beszámítású vagy a listában nem
szereplő végzettséggel rendelkezőknek kreditelismerési
eljárást kell kérelmezniük az intézménynél (3). A felvételi
pontok számítását (4), a többletpontokat a (6) lábjegyzet
tartalmazza.

Képz.
terület

AGRÁR

AGRÁR

Jelentkezés módja minden képzés esetén: a https://uni-mate.hu honlapon közzétett elektronikus jelentkezési lapon (Felvételi - Határon túli képzések menüpont). Jelentkezési határidő:
2022. augusztus 19.
(1) Az oktatás nyelve magyar.
(2) Állami ösztöndíjas mesterképzésre csak az vehető fel, aki eléri a 2022. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló FEKF/122057-1/2021/ITM számú
ITM határozat szerint az adott szakos képzésre vonatkozó maximális felvételi pontszám 50 százalékát.
(3) Amennyiben a jelentkező nem teljes kreditértékkel beszámítható végzettséggel rendelkezik, kreditelismerési eljárás lefolytatását kell kezdeményeznie. A kreditelismerési eljárás az
Egyetem honlapján elérhető űrlapon keresztül kezdeményezhető (https://uni-mate.hu honlap - Felvételi menüpont - Kreditelismerési eljárás alpont). A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft,
melyet a kérelem benyújtásával egyidejűleg bankkártyás fizetési rendszeren keresztül kell megfizetni.
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(4) A felvételin maximum 100 pont szerezhető az alábbi lebontásban:
Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az
oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolni. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a
matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél
minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles
minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az
oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.
A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt
elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.
A többletpontokról röviden
A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.
Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képező szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű
dokumentuma.
Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.
(5) Maximum 90 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az
oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 18-cal és a
matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél
minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x18, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x18, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x18, jeles
minősítésű oklevél esetén: 4,5x18, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x18). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az
oklevél nem tartalmaz minősítést sem az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
A többletpontokról röviden
A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.
Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képező szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű
dokumentuma.
Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.
(6) Többletpontok:
Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
- fogyatékosság: 5 pont
- gyermekgondozás: 5 pont
- hátrányos helyzet: 5 pont
2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
OTDK 1-3. hely: 10 pont
OTDK részvétel: 3 pont
publikáció: 5 pont
sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
szakmai tevékenység: 4 pont
tudományos konferencia részvétel: 3 pont
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(7) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombati napokon kerül sor.
(8) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira pénteken és részben szombati napokon kerül sor online formában, ill. félévente néhány alkalommal a Pro Agricultura Hargitae
Universitas Alapítvány (http://www.pahru.ro/index.php?lang=hu) székhelyén.
(9) A képzésben nincsenek specializációk.
(10) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések, valamint a hitéleti képzések
képzési és kimeneti követelményeiről szóló, a www.kormany.hu honlapon közzétett miniszteri hivatalos kiadványban (https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimenetikovetelmenyek-1), illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(11) Motivációs beszélgetés időszaka: 2022. augusztus 22-31.
PTE-ETK Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Képzési
forma

Munkarend

Fin.
Forma

M

L

A

egészségügyi menedzser
(Székelyudvarhely) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

K

egészségügyi menedzser
(Székelyudvarhely) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Választható szak, szakpár

Önköltség
(félév)

Képzési
Kapacitás (fő)
idő (félév)
min < max

támogatott (1)

15 < 17

Felvételi követelmények
felvételi elbeszélgetés (8) (9) (10)

4
M

L

400 000 Ft

Képz.
terület

ORVOS
1 < 3 (11)

felvételi elbeszélgetés (8) (9) (10)

(1) Állami ösztöndíjas mesterképzésre csak az vehető fel, aki eléri a 2022. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 122057-1/2021 FEKF számú ITM határozat
szerint az adott szakos képzésre vonatkozó maximális felvételi pontszám 50 százalékát.
(2) Jelentkezés feltétele: Jelentkezési lap és mellékletek megküldése. Dokumentum letölthető: http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/ Továbbá jelentkezési lap kérhető a szekelyudvarhely@etk.pte.hu email címen.
(3) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni.
(4) A képzésre vonatkozó egyéb információ (az oktatás nyelve magyar).
(5) A részidős (levelező) munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira meghatározott rendszerességgel, munkanapokon illetőleg esetlegesen szombaton kerül sor.
(6) Amennyiben a jelentkező kizárólag román (vagy más nem magyar) nyelvű bizonyítvánnyal rendelkezik, a jelentkezéshez a felsőfokú oklevél, valamint 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 felsőfokú oklevélről illetve érettségi bizonyítványokról nem szükséges
hivatalos fordítást csatolni.
(7) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az orvos- és egészségtudomány, valamint a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjain vagy azok jogelőd szakjain
(főiskolai) szerzett végzettség. Amennyiben ettől eltérő végzettséggel rendelkezik, úgy előzetes kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani. Az űrlap a
http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/Nyomtatványok/Előzetes kreditelismerési kérelem menüpontjában elérhető. A kérelmeket a Kreditátviteli Bizottság folyamatosan fogadja, a benyújtás végső
határideje 2022. augusztus 19. Elektronikus úton a szekelyudvarhely@etk.pte.hu email címre kell benyújtani a kérelmeket és a csatolandó dokumnetumokat.
Kérelméhez csatolnia kell 3 fajta dokumentumot:
1. előzetes kreditelismerési formanyomtatványt;
2. leckekönyv/teljesítéslap másolatát;
3. elismertetni kívánt tantárgyak tematikáját/tantárgyleírását.
Az a jelentkező, aki nem teljes kreditérték beszámítással rendelkezik, előzetes kreditelismertetési határozat hiányában az adott szakon kizárásra kerül a felvételi eljárásból és az adott szakra nem
nyerhet felvételt!
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(8) A Kar a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max.
10 pont) összegzése, vagy a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) megkettőzése és a többletpontok (max. 10 pont) hozzáadása, vagy a tanulmányi pontok (max. 45 pont) megkettőzése és
a többletpontok (max. 10 pont) hozzáadása alapján kell kiszámítani. Az adható többletpontok jogcímeit a következő linken ismerjetik meg a jelentkezők:
http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/eumenedzser_msc.html
(9) A Kar a mesterképzésben a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja: 8,32-10: 45 pont 6,69-8,31: 36 pont, 5,87-6,68: 27 pont, 5-5,86:
18 pont.
(10) A Karon a felvételi elbeszélgetéseket infokommunikációs eszközök segítségével (TEAMS rendszeren keresztül lefolytatott beszélgetés keretei között) bonyolítják le a megadott
témakörökből. Amennyiben részt kíván venni a felvételi elbeszélgetésen, úgy részvételi szándékát 2022. augusztus 19-én 9 óráig jelezze a szekelyudvarhely@etk.pte.hu email címen,
megadva nevét, születési időpontját, az email címét és a választott szakot. A felvételi elbeszélgetés adott napon belüli pontos kezdetéről ezt követően értesíti a Kar elektronikus úton, a
felvételi eljárás során megadott e-mail címén.A felvételi elbeszélgetés (szóbeli) tárgyköreiről a Kar honlapján (http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/) lehet tájékozódni.
(11) A Kar önköltséges finanszírozási formára kizárólag akkor tud jelentkezőt felvenni, amennyiben a képzés állami ösztöndíjas formában indításra kerül.
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