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AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380
Budapest, Pf. 1190.)
MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Nappali képzések
Képz. Munka- Fin.
Meghirdetett képzés
szint rend forma
M
N
A ápolás
M
N
K ápolás
M
N
A egészségügyi szociális munka
M
N
K egészségügyi szociális munka
M
N
A szociális munka és szociális gazdaság(4)
M
N
K szociális munka és szociális gazdaság(4)
M
N
A tanári [2 félév [egészségügyi tanár]]
M
N
K tanári [2 félév [egészségügyi tanár]]
M
N
A tanári [4 félév [egészségügyi tanár]]
M
N
K tanári [4 félév [egészségügyi tanár]]

Önköltség (félév)
támogatott
300 000 Ft
támogatott
300 000 Ft
támogatott
300 000 Ft
támogatott
300 000 Ft
támogatott
300 000 Ft

Képz. idő Kapacitás
Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák
(félév) min. < max.
3
5<6
3
1<5
4
5<6
felvételi elbeszélgetés (Sz)
4
1<5
4
5<6
4
1<5
2
5<8
2
1<2
felvételi vizsga (Sz) és pályaalkalmassági (Alk)
4
5<8
4
1<2

Képz.
terület
ORVOS
ORVOS
ORVOS
ORVOS
TÁRS
TÁRS
PED
PED
PED
PED

Részidős képzések
Képz. Munka- Fin.
Meghirdetett képzés
szint rend forma
M
L
A ápolás(1)
M
L
K ápolás(1)
M
L
A egészségügyi szociális munka(2)
M
L
K egészségügyi szociális munka(2)
M
L
A szociális munka és szociális gazdaság(2)(4)
M
L
K szociális munka és szociális gazdaság(2)(4)
M
L
A tanári [2 félév [egészségügyi tanár]](3)
M
L
K tanári [2 félév [egészségügyi tanár]](3)
M
L
A tanári [4 félév [egészségügyi tanár]](3)
M
L
K tanári [4 félév [egészségügyi tanár]](3)

Önköltség (félév)
támogatott
300 000 Ft
támogatott
300 000 Ft
támogatott
300 000 Ft
támogatott
300 000 Ft
támogatott
300 000 Ft

Képz. idő Kapacitás
Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák
(félév) min. < max.
3
5 < 12
3
1 < 10
4
5 < 12
felvételi elbeszélgetés (Sz)
4
1 < 10
4
5 < 14
4
1 < 10
2
10 < 25
2
1<5
felvételi vizsga (Sz) és pályaalkalmassági (Alk)
4
10 < 25
4
1<5

Képz.
terület
ORVOS
ORVOS
ORVOS
ORVOS
TÁRS
TÁRS
PED
PED
PED
PED

(1) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira tömbösítve, kéthetente csütörtöktől szombatig kerül
sor.
(2) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira tömbösítve, havonta egy alkalommal hétfőtől
péntekig kerül sor.
(3) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira tömbösítve, pénteken és szombaton kerül sor.
(4) Közös képzés a következő intézmények részvételével: FH Campus Wien – Ausztria, Fachhochschule München – Németország, University of Ostrava – Csehország,
University of Trnava – Szlovákia, Babes-Bolyai University – Románia, University of Silesia – Lengyelország, University of Poitiers – Franciaország, Lucerne University of
Applied Sciences and Arts – Svájc, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar – Magyarország. A képzés közös diploma kiadásával zárul.
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
tanári [2 félév [egészségügyi tanár]] (Nappali)
A tanári [2 félév [egészségügyi tanár]] mesterképzés nappali munkarendre azok jelentkezhetnek, akik orvos és egészségtudományi területen egyetemi vagy mesterképzésben
oklevelet szereztek.
tanári [2 félév [egészségügyi tanár]] (Levelező)
A tanári [2 félév [egészségügyi tanár]] mesterképzés levelező munkarendre azok jelentkezhetnek, akik orvos és egészségtudományi területen egyetemi vagy mesterképzésben
oklevelet szereztek.
tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] (Nappali)
A tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] mesterképzés nappali munkarendre azok jelentkezhetnek, akik főiskolai vagy alapképzésben szerzett ápoló vagy dietetikus vagy
gyógytornász vagy mentőtiszt vagy szülésznő vagy védőnő vagy népegészségügyi ellenőr vagy egészségügyi szakoktatói szakképzettséggel rendelkeznek.

tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] (Levelező)
A tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] mesterképzés levelező munkarendre azok jelentkezhetnek, akik főiskolai vagy alapképzésben szerzett ápoló vagy dietetikus vagy
gyógytornász vagy mentőtiszt vagy szülésznő vagy védőnő vagy népegészségügyi ellenőr vagy egészségügyi szakoktaói szakképzettséggel rendelkeznek.
Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át a felvi.hu oldalon A tanári mesterképzésről szóló fejezetet.
Intézményi vizsgák sajátos követelményei
Az alkalmassági vizsgák követelményeit a vizsgakövetelmények részben tekintheti meg, ennek hiányában az Intézménynél érdeklődhet.
Felvételi pontok számítása
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen
alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2017. július 12-ig
kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók a felvi.hu oldalon az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok
számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők
többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.
Pontszámítás:
ápolás (nappali és levelező képzések)
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 50 pont és oklevél minősítése alapján: 40 pont
tanári [2 félév [egészségügyi tanár]] (levelező és nappali képzések), tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] (levelező és nappali képzések)
Felvételi pontok:
- felsőfokú oklevél alapján: 40 pont és felvételi vizsga: 50 pont
Többletpontok: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
- fogyatékosság: 8 pont
- gyermekgondozás: 8 pont
- hátrányos helyzet: 4 pont
- 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- demonstrátor: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
- OTDK: 5 pont

egészségügyi szociális munka (levelező és nappali képzések), szociális munka és szociális gazdaság (levelező és nappali képzések)
Felvételi pontok:
- felvételi elbeszélgetés: 50 pont és oklevél minősítése alapján: 40 pont
Többletpontok: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
- fogyatékosság: 8 pont
- gyermekgondozás: 8 pont
- hátrányos helyzet: 4 pont
- 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- demonstrátor: 5 pont
- intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
- OTDK: 5 pont
- szociális szakvizsga: 5 pont

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. július 12-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó
tudnivalók megtalálhatók a felvi.hu oldalon A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.
Szak

Képz. Munkaszint
rend

minden szak

ápolás
ápolás
egészségügyi szociális munka
egészségügyi szociális munka
szociális munka és szociális gazdaság
szociális munka és szociális gazdaság

M
M
M
M
M
M

Dokumentumok

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása,
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása
A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:
L
N
Felvétel feltétele: felsőfokú tanulmányi eredmények
L
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: motivációs levél, önéletrajz,
N
nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása
L
N

