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Kaposvári Egyetem
KE felvehető kapacitásszáma: fő.

KE-AKK
INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
• Telefon: (82) 505-800
• E-mail: molik.maria@ke.hu, gelencser.timea@ke.hu
• Honlap: http://www.ke.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. AUGUSZTUS 7.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási
Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

NAPPALI KÉPZÉSEK
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés

Önköltség Képz. idő
(félév)
(félév)

Kapacitás
min. < max.

A

N

K

lótenyésztő, lovassport szervező
agrármérnöki(1)(2)

250 000 Ft

7

5 < 30

A

N

K

mezőgazdasági mérnöki(1)(4)

250 000 Ft

7

5 < 50

A

N

K

természetvédelmi mérnöki(1)(4)

250 000 Ft

7

5 < 25

Érettségi
vizsgakövetelmények

Pontsz.
Képz.
fels. okl.
terület IGEN/NEM

kettőt kell választani:
biológia v. fizika v. földrajz v.
AGRÁR
informatika v. kémia v.
matematika v.
természettudomány v.
ágazati szakmai érettségi
AGRÁR
vizsgatárgy(5) v. egy idegen
nyelv(7) v. szakmai előkészítő
AGRÁR
tárgy(6)

I

I
I

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés

Önköltség
(félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi
vizsgakövetelmények
bármelyik két érettségi
vizsgatárgy

F

N

K

ménesgazda(1)

175 000 Ft

4

5 < 20

F

N

K

mezőgazdasági(1)

175 000 Ft

4

5 < 30

Pontsz.
Képz.
fels. okl.
terület IGEN/NEM
AGRÁR

I

AGRÁR

I

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés

mérnöki(1)(3)

A

L

K

mezőgazdasági

A

L

K

természetvédelmi mérnöki(1)(3)

Önköltség Képz. idő
(félév)
(félév)

Kapacitás
min. < max.

200 000 Ft

7

5 < 40

200 000 Ft

7

5 < 20

Érettségi
vizsgakövetelmények
kettőt kell választani:
biológia v. fizika v. földrajz v.
informatika v. kémia v.
matematika v.
természettudomány v.
ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy(5) v. egy idegen
nyelv(7) v. szakmai előkészítő
tárgy(6)

Pontsz.
Képz.
fels. okl.
terület IGEN/NEM

AGRÁR

I

AGRÁR

I

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés

Önköltség
(félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A

Érettségi
vizsgakövetelmények

Pontsz.
Képz.
fels. okl.
terület IGEN/NEM
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FFT
L

K

mezőgazdasági(1)(3)

130 000 Ft

4

5 < 30

bármelyik két érettségi
vizsgatárgy

AGRÁR

I

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és

mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.
(2) Választható specializációk: lovasedző, lovassport menedzser.
(3) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira heti rendszerességgel pénteki és

szombati napokon kerül sor.

(4) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a http://www.dualisdiploma.hu honlapon

található.

(5) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés

ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás
ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar
ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(6) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai

alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési
alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.
(7) Választható nyelvek: angol, német.

Csatolandó dokumentumok
A 2017. augusztus 7-i jelentkezési határidővel egy időben kell a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat megküldeni. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók
megtalálhatók "Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok" c. fejezetben.
Képz.
MunkaSzak
szint
rend
Dokumentumok

minden alapképzés

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi
tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú
tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása,
fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása,
hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló
dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása,
tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

minden felsőoktatási szakképzés

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi
tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú
tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása,
fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása,
hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló
dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása,
tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

KE-GTK
INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
• Telefon: (82) 505-800
• E-mail: molik.maria@ke.hu, gelencser.timea@ke.hu
• Honlap: http://www.ke.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. AUGUSZTUS 7.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási
Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

NAPPALI KÉPZÉSEK
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés

Önköltség Képz. idő
(félév)
(félév)

Kapacitás
min. < max.

A

N

K

kereskedelem és marketing(1)(4)

180 000 Ft

7

5 < 40

A

N

K

nemzetközi tanulmányok
(magyar nyelven)(1)(2)

180 000 Ft

6

5 < 11

A

N

K

200 000 Ft

6

5 < 30

nemzetközi tanulmányok (angol
nyelven)(1)

https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A

Érettségi
vizsgakövetelmények

Pontsz.
Képz.
fels. okl.
terület IGEN/NEM

kettőt kell választani:
gazdasági ismeretek v.
matematika v. történelem v.
ágazati szakmai érettségi
GAZD
vizsgatárgy(6) v. egy idegen
(9)
nyelv
v. szakmai előkészítő
tárgy(8)
kettőt kell választani:
magyar nyelv és irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret v.
történelem v. egy idegen

I

TÁRS

I

TÁRS

I
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nyelv(9) (legalább egyet
emelt szinten kell teljesíteni)

A

A

N

N

K

K

pénzügy és számvitel(1)(4)

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)
(4)

180 000 Ft

250 000 Ft

7

7

5 < 40

kettőt kell választani:
gazdasági ismeretek v.
matematika v. történelem v.
ágazati szakmai érettségi
GAZD
vizsgatárgy(6) v. egy idegen
(9)
nyelv
v. szakmai előkészítő
tárgy(8)

I

5 < 30

kettőt kell választani:
biológia v. fizika v. földrajz v.
informatika v. kémia v.
matematika v.
természettudomány v.
ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy(5) v. egy idegen
nyelv(10) v. szakmai
előkészítő tárgy(7)

I

AGRÁR

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés

Önköltség
(félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

F

N

K

kereskedelem és marketing
[marketingkommunikáció](1)

175 000 Ft

4

5 < 30

F

N

K

pénzügy és számvitel
[vállalkozási](1)

175 000 Ft

4

5 < 30

Érettségi
vizsgakövetelmények
bármelyik két érettségi
vizsgatárgy

Pontsz.
Képz.
fels. okl.
terület IGEN/NEM
GAZD

I

GAZD

I

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés

A

A

A

A

L

L

L

L

K

K

K

K

kereskedelem és marketing(1)(3)

nemzetközi tanulmányok(1)(2)(3)

pénzügy és számvitel(1)(3)

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)
(3)

Önköltség Képz. idő
(félév)
(félév)

175 000 Ft

175 000 Ft

175 000 Ft

200 000 Ft

Kapacitás
min. < max.

7

6

7

7

Érettségi
vizsgakövetelmények

Pontsz.
Képz.
fels. okl.
terület IGEN/NEM

5 < 30

kettőt kell választani:
gazdasági ismeretek v.
matematika v. történelem v.
ágazati szakmai érettségi
GAZD
vizsgatárgy(6) v. egy idegen
nyelv(9) v. szakmai előkészítő
tárgy(8)

I

5 < 10

kettőt kell választani:
magyar nyelv és irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret v.
történelem v. egy idegen
nyelv(9) (legalább egyet
emelt szinten kell teljesíteni)

TÁRS

I

5 < 40

kettőt kell választani:
gazdasági ismeretek v.
matematika v. történelem v.
ágazati szakmai érettségi
GAZD
vizsgatárgy(6) v. egy idegen
(9)
nyelv
v. szakmai előkészítő
tárgy(8)

I

5 < 20

kettőt kell választani:
biológia v. fizika v. földrajz v.
informatika v. kémia v.
matematika v.
természettudomány v.
ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy(5) v. egy idegen
nyelv(10) v. szakmai
előkészítő tárgy(7)

I

AGRÁR

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés

Önköltség
(félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

F

L

K

kereskedelem és marketing
[kereskedelmi](1)(3)

130 000 Ft

4

5 < 25

F

L

K

pénzügy és számvitel
[államháztartási](1)(3)

130 000 Ft

4

5 < 20

Érettségi
vizsgakövetelmények
bármelyik két érettségi
vizsgatárgy

Pontsz.
Képz.
fels. okl.
terület IGEN/NEM
GAZD

I

GAZD

I

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és

mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.
(2)

https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A
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(2) Választható specializáció: Európa tanulmányok.
(3) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek

megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente péntek-szombat.

(4) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a http://www.dualisdiploma.hu honlapon

található.

(5) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés

ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás
ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar
ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(6) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek,

vendéglátóipar ismeretek.

(7) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai

alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési
alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.
(8) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
(9) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
(10) Választható nyelvek: angol, német.

Csatolandó dokumentumok
A 2017. augusztus 7-i jelentkezési határidővel egy időben kell a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat megküldeni. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók
megtalálhatók "Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok" c. fejezetben.
Képz.
MunkaSzak
szint
rend
Dokumentumok

minden alapképzés

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi
tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú
tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása,
fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása,
hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló
dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása,
tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

minden felsőoktatási szakképzés

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi
tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú
tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása,
fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása,
hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló
dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása,
tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

KE-MK
INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10.
• Telefon: (82) 505-800
• E-mail: molik.maria@ke.hu, gelencser.timea@ke.hu
• Honlap: http://www.ke.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. AUGUSZTUS 7.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási
Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

NAPPALI KÉPZÉSEK
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés

Önköltség
(félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi
vizsgakövetelmények

Pontsz.
Képz.
fels. okl.
terület IGEN/NEM

A

N

K

fotográfia(1)

400 000 Ft

6

5 < 30

MŰV

N

A

N

K

képalkotás [képalkotás](1)

350 000 Ft

6

5 < 40

MŰVK

N

K

képalkotás [mozgóképkultúra- és
média](1)

350 000 Ft

MŰVK

N

A

N

A

N

K

látványtervezés(1)(2)

O

N

K

színművész(1)(3)

alkalmassági vizsga
(Alk) és
gyakorlati vizsga (Gy)

6

5 < 20

400 000 Ft

6

8 < 20

MŰV

N

700 000 Ft

10

6 < 20

MŰV

N

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
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A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés
A
A

L
L

Önköltség
(félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

K

képalkotás [képalkotás](1)(4)

350 000 Ft

6

5 < 15

K

képalkotás [mozgóképkultúra- és
média](1)(4)

350 000 Ft

6

5 < 10

Érettségi
vizsgakövetelmények

Pontsz.
Képz.
fels. okl.
terület IGEN/NEM

alkalmassági vizsga
(Alk) és
gyakorlati vizsga (Gy)

MŰVK

N

MŰVK

N

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és

mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.
(2) Választható specializációk: díszlet- és jelmeztervezés, díszlet-, kiállítás- és arculattervezés, jelmez- és bábtervezés.
(3) Választható specializáció: prózai színész.
(4) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira félévente 5-6 alkalommal péntek-

szombati, esetenként vasárnapi napokon kerül sor.

Csatolandó dokumentumok
A 2017. augusztus 7-i jelentkezési határidővel egy időben kell a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat megküldeni. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók
megtalálhatók "Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok" c. fejezetben.
Képz.
MunkaSzak
szint
rend
Dokumentumok
minden osztatlan képzés

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

KE-PK
INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
• Telefon: (82) 505-800
• E-mail: molik.maria@ke.hu, gelencser.timea@ke.hu
• Honlap: http://www.ke.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. AUGUSZTUS 7.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási
Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

NAPPALI KÉPZÉSEK
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés

Önköltség Képz. idő
(félév)
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi
vizsgakövetelmények

A

N

K

csecsemő- és
kisgyermeknevelő(1)

160 000 Ft

6

5 < 40

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. fizika v.
matematika v.
társadalomismeret v.
történelem v. ágazati
szakmai érettségi
vizsgatárgy(4) v. egy idegen
nyelv(8) v. szakmai előkészítő
tárgy(6)

A

N

K

gyógypedagógia(1)(2)

275 000 Ft

8

5 < 50

magyar nyelv és irodalom és
biológia v. egy idegen
nyelv(9)

A

N

K

óvodapedagógus(1)

160 000 Ft

6

5 < 40

A

N

K

tanító(1)

160 000 Ft

8

5 < 50

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v.
történelem v. ágazati
szakmai érettségi
vizsgatárgy(5) v. egy idegen
nyelv(8) v. szakmai előkészítő
tárgy(7)

Pontsz.
Képz.
fels. okl.
terület IGEN/NEM

PED

I

PED

I

PED

I

PED

I

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés

Önköltség Képz. idő
(félév)
(félév)

Kapacitás
min. < max.

https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A

Érettségi
vizsgakövetelmények

Pontsz.
Képz.
fels. okl.
terület IGEN/NEM
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A

L

K

csecsemő- és
kisgyermeknevelő(1)(3)

140 000 Ft

6

5 < 40

A

L

K

óvodapedagógus(1)(3)

140 000 Ft

6

5 < 40

A

L

K

tanító(1)(3)

140 000 Ft

8

5 < 30

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. fizika v.
matematika v.
társadalomismeret v.
történelem v. ágazati
szakmai érettségi
vizsgatárgy(4) v. egy idegen
nyelv(8) v. szakmai előkészítő
tárgy(6)
alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v.
történelem v. ágazati
szakmai érettségi
vizsgatárgy(5) v. egy idegen
nyelv(8) v. szakmai előkészítő
tárgy(7)

PED

I

PED

I

PED

I

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és

mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.
(2) Választható szakirányok: logopédia, tanulásban akadályozottak pedagógiája.
(3) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.
(4) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, pedagógia ismeretek, szociális ismeretek.
(5) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek.
(6) Szakmai előkészítő tárgy: egészségügyi alapismeretek, oktatási alapismeretek.
(7) Szakmai előkészítő tárgy: oktatási alapismeretek.
(8) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
(9) Választható nyelvek: angol, francia, német, orosz, román, román nyelv és irodalom, szerb, szerb nyelv és irodalom, szlovák, szlovák nyelv és irodalom.

Csatolandó dokumentumok
A 2017. augusztus 7-i jelentkezési határidővel egy időben kell a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat megküldeni. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók
megtalálhatók "Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok" c. fejezetben.
Képz.
MunkaSzak
szint
rend
Dokumentumok
Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi
tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú
tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása,
fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása,
hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló
dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása,
tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

minden alapképzés

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:
óvodapedagógus

A

L

óvodapedagógus

A

N

tanító

A

L

tanító

A

N

csecsemő- és kisgyermeknevelő

A

L

csecsemő- és kisgyermeknevelő

A

N

Felvétel feltétele: előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás,
nyilatkozat a pedagógus alapképzés szakra jelentkezők
egészségi állapotáról
Felvétel feltétele: előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás,
nyilatkozat a pedagógus alapképzés szakra jelentkezők
egészségi állapotáról
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: betöltött munkakör igazolása
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