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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.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.
Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés
M

N

K

állattenyésztő mérnöki(1)

Önköltség
(félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

305 000 Ft

4

1 < 10

Személyes megjelenést igénylő
vizsgaformák
felvételi elbeszélgetés (Sz)

Képz.
terület
AGRÁR

Részidős képzések
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.
Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés
M
M

L
L

K

állattenyésztő mérnöki(1)(2)

K

takarmányozási és
takarmánybiztonsági mérnöki(1)

Önköltség
(félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

305 000 Ft

4

1 < 10

305 000 Ft

4

1 < 10

Személyes megjelenést igénylő
vizsgaformák

Képz.
terület
AGRÁR

felvételi elbeszélgetés (Sz)

AGRÁR

(2)

(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) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira félévente háromszor egy hét

gyakorissággal kerül sor.

Pontszámítás:
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 40 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 50 pont
Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 4 pont
- fogyatékosság: 1 pont
- gyermekgondozás: 2 pont
- hátrányos helyzet: 1 pont
- publikáció: 3 pont
- TDK/OTDK: 3 pont

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 szak

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez

https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M
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kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi
eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, motivációs levél,
önéletrajz, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység
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.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.
Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés
M
M

N
N

Önköltség
(félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő
vizsgaformák

Képz.
terület

K

pénzügy(1)

320 000 Ft

4

1 < 25

felvételi elbeszélgetés (Sz) és pénzügy

GAZD

K

regionális és környezeti
gazdaságtan (angol nyelven)(1)

360 000 Ft

4

1 < 20

felvételi elbeszélgetés (Sz)

GAZD

(2)

Részidős képzések
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.
Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés
M
M

L
L

K
K

regionális és környezeti
gazdaságtan(1)(2)(3)
vidékfejlesztési agrármérnöki(1)
(3)

Önköltség
(félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

320 000 Ft

4

1 < 20

Személyes megjelenést igénylő
vizsgaformák

Képz.
terület
GAZD

felvételi elbeszélgetés (Sz)
305 000 Ft

4

1 < 12

AGRÁR

(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 specializáció: területfejlesztési.
(3) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

Pontszámítás:
pénzügy (nappali képzések)
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 40 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 20 pont
és
- pénzügy: 30 pont
regionális és környezeti gazdaságtan (levelező képzések), vidékfejlesztési agrármérnöki (levelező képzések), regionális és környezeti gazdaságtan (angol
nyelven) (nappali képzések)
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 50 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 40 pont
Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
- fogyatékosság: 1 pont
- gyermekgondozás: 2 pont
- hátrányos helyzet: 2 pont
- TDK/OTDK: 3 pont
- további nyelvvizsga: 2 pont

Csatolandó dokumentumok

https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M
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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: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi
eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység
igazolása

minden szak

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.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.
Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés
M

N

K

fotográfia(1)

Önköltség
(félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

500 000 Ft

4

3 < 15

Személyes megjelenést igénylő
vizsgaformák
gyakorlati vizsga (Gy)

Képz.
terület
MŰV

(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.

Pontszámítás:
Felvételi pontok:
- gyakorlati vizsga: 99 pont
Többletpontok minden szak esetében: maximum 1 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
- fogyatékosság: 1 pont
- gyermekgondozás: 1 pont
- hátrányos helyzet: 1 pont
- szakmai tapasztalat: 1 pont

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 szak

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása,
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása,
szakmai tevékenység igazolása

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