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Miért készült ez
a kiadvány?
Kedves érettségizni készülő!
A kezedben lévő kiadványt a Momentum Doctorandus
Kárpátaljai Magyar Doktorandusz Szervezet csapata
immáron harmadik éve állítja össze az érettségi, felvételi előtt álló tanulók számára, számodra is. E felvételi
tájékoztató elkészítését elsősorban az motiválta számunkra, hogy nem is olyan rég mi is megküzdöttünk
az előtted álló kihívásokkal és tudjuk, milyen sok nehézséggel, utánajárással, időtöltéssel jár megtudni
hogyan, hová, meddig kell beadnod egy-egy dokumentumot, merre találod a követelményeket, ki tud
segítséget nyújtani. Éppen ezért elsődleges célunk volt
az, hogy egy csokorba gyűjtsük mindazon hasznos
információkat, tippeket, melyek segítségedre lehetnek
az érettségi, illetve a felvételi eljárás során.
Ha elkezded lapozni a kiadványt, láthatod, hogy
„szélessávú” a szükséges információk tára, melyekkel
próbáltunk mankót nyújtani számodra az adminisztrációs útvesztőktől a különböző segítségnyújtáson át
egészen az általad elérhető ösztöndíjlehetőségekig.
Szervezetünk mindig is fontos céljának tekintette a
kárpátaljai tehetséggondozást, a továbbtanulásra való
ösztönzést. Ezért reméljük, hogy a felsorakoztatott
kárpátaljai intézmények és választható szakkínálatuk
bemutatása által te is megtalálod a számodra legmegfelelőbbet. Ha úgy találod, hogy nincs számodra testhezálló szak Kárpátalján, arról is dönthetsz, hogy magyarországi felsőoktatási intézményben folytatod tanulmányaid. Ezzel kapcsolatban szintén találsz hasznos
információkat tájékoztató füzetünkben.
Akár ukrajnai, akár magyarországi intézményeket célzol meg, lehetőséged nyílik különböző ösztöndíjak
megpályázására, amelyeket szintén egy csokorba
szedtünk számodra.

Ha mégsem sikerülne idén a felvételi vagy még nem
döntötted el pontosan mi szeretnél lenni, ha nagy leszel, ne szomorkodj, vannak megoldások! Nem is olyan
kevés! Ezekről az alternatív lehetőségekről ugyancsak
informálódhatsz, ha áttekinted a kiadványt.
Úgy érzed elvesztél a teendők dzsungelében? Kifutsz
az időből és fogalmad sincs, milyen szakot válassz vagy
melyik intézményben? Még azt sem tudod, egyáltalán
melyik országban tanulnál tovább? Ne aggódj! Sokan
segíthetnek vagy adhatnak tanácsot! A különböző tudományterületeket képviselő doktoranduszaink, valamint az AGORA Információs Iroda munkatársai is rendelkezésedre állnak! Ehhez csak annyit kell tenned,
hogy fellapozod a Felvételi kérdezz-felelek című programunkat és írsz a számodra legszimpatikusabb(ak)
ember(ek) email-címére!
Kiadványunk végén pár érdekes és hasznos interjút is
olvashatsz azoktól és azokról, akik már sikerrel vették
az akadályokat, megküzdöttek a felvételivel vagy már a
diplomaszerzésen is túl vannak!
Reméljük, meghoztuk kedved Felvételi tájékoztató
füzetünk átböngészésére, és találsz benne számodra is
hasznos információkat! Forgasd olyan lelkesedéssel,
mint amilyen lelkesedéssel mi dolgoztunk az összeállításán!
Kívánjuk, hogy sikerrel vedd az érettségivel és felvételivel járó akadályokat, kitartással és erős elhatározással
küzdj céljaid megvalósításáért!
A Momentum Doctorandus csapata!

Mi is az a Momentum
Doctorandus?
A Momentum Doctorandus egy 2011-ben létrejött szervezet, mely a
kárpátaljai magyar PhD hallgatókat, aspiránsokat hivatott összefogni.
Tagjaink magyarországi és ukrajnai egyetemek doktori iskoláiban, kutatóműhelyeiben tevékenykednek különböző tudományterületeken. A
Momentum Doctorandus célja, hogy segítse a kárpátaljai magyar doktoranduszokat fokozatszerzésük során különböző programok szervezésével, információk átadásával. E mellett fontosnak tartjuk a kárpátaljai
tehetséggondozást is. Kiemelt céljaink között szerepel a továbbtanulás
ösztönzése, a tudományok megszerettetése, melynek elérése érdekében olyan programokat szervezünk, mint például a természettudományokat népszerűsítő előadássorozat különböző nyári táborokban, vagy
ennek a kiadványnak az összeállítása és Hozzád való eljuttatása.
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Szeretnél emelt szintű érettségit tenni, de nem tudod hogyan is
kezdj neki? A továbbtanuláson gondolkodsz, de nem tudod
pontosan mi a teendőd? Reméljük itt megtalálod kérdéseidre a
választ! Ebben a fejezetben igyekeztünk összegyűjteni minden
olyan hasznos információt, illetve olyan tippeket adni, ami segíthet eligazodni a felvételivel járó adminisztrációs útvesztőben.

Az ukrajnai felvételi rendszer

2015-ben sok változásra kell odafigyelniük azoknak a tanulóknak, akik a felsőoktatásba szeretnének bekerülni. Ezek a
változások a középiskola befejezésének folyamatát és a
felvételi egészét érintik. Jelentősek a változások a külső
független értékelésen (Зовнішнє незалежне оцінювання ЗНО) tett tesztvizsgák terén is, melyek továbbra is a felsőoktatásba való bekerülés egyik alapfeltételét jelentik.

Mi is változott az előző évi
szabályozásokhoz
sza
á yozáso hoz képest?
p st?

Hasznos
infó!

Fontos
változások!

1. 2015-ben a múlt évitől kevesebb tantárgyból lehet vizsgára jelentkezni a tesztközpontokban. Ezek a következők: ukrán nyelv és irodalom, földrajz, biológia, matematika,
fizika, kémia, Ukrajna története, angol nyelv, német nyelv, francia nyelv, spanyol nyelv
és orosz nyelv.
2. Ukrán nyelvből és irodalomból minden érettségizőnek kötelező vizsgát tennie, illetve
az azon szerzett eredmény az érettségi bizonyítványában is szerepelni fog.
3. 2015-ben az ukrán nyelv és irodalom, valamint a matematika tárgyak esetében a tanulók választhatnak, hogy alap vagy emelt szintű tesztet írnak a felvételi jelentkezéshez.
4. A tesztvizsgák eredményeit ebben az évben is 100-tól 200 pontig terjedő skálán értékelik, azonban csak az a tanuló kaphat legalább 100 pontot, aki elérte a teszten meghatározásra kerülő minimumpontszámot!
5. A tesztvizsgán kapott szeritifikát csak a 2015. évben lesz érvényes a felvételi jelentkezéshez. A korábbi években szerzett szertifikátok nem érvényesek ebben az évben!
6. 2015-ben rangsorolnod kell a benyújtott kérelmeidet, vagyis meg kell jelölnöd az általad választott intézmények/szakok közül, melyiket részesíted előnyben sikeres felvételi
esetén.

Tipp!

A 2015. évi változásokról bővebben a
http://testportal.gov.ua/osoblyvosti/
oldalon tájékozódhatsz.

Mit kell tennem, ha itthon
szeretnék továbbtanulni?
Az első és legfontosabb tennivalód, hogy meg kell választanod a
képzési szintet, azon belül azt a szakirányt, melyen tovább kívánod
folytatni tanulmányaidat. A 2015-ös évben a korábbi években megszokott molodsij specialist (ifjú szakember), bakalavr (baccalaureus),
specialist, valamint magiszteri képzések közül választhatsz.
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Baccalaureus képzésre 2015-ben kétféleképpen jelentkezhetsz:
x a külső független értékelésen tett eredményes vizsgákkal szertifikátokat
szerzel, és azokkal jelentkezel valamely szakra
x molodsij specialist képesítéssel, így szakirányodnak megfelelően egyből
a második évfolyamra nyerhetsz felvételt.
Ha a középiskola befejezése után, érettségi bizonyítvány alapján szeretnél a
felsőoktatásba jelentkezni, az első feladatod az, hogy ismerkedj meg a választott intézmény felvételi szabályzatával és tudd meg, hogy az általad
választott szakra mely vizsgatantárgyakból kell sikeres tesztvizsgát tenni,
azaz szertifikátot szerezni. A következő fontos teendőd, hogy bejelentkezz,
azaz regisztráld magad az Ukrán Oktatásminőségi Értékelő Központ nyilvántartásába! Ha sikeresen részt vettél a tesztvizsgákon, és megkaptad a
szertifikátjaidat, jelentkezhetsz valamelyik felsőoktatási intézménybe.

Hogyan és hol jelentkezhetek
független
függ
t n tesztelésre?
t szt sr ?
Jelentkezni elektronikus úton lehet a tesztközpont, az Ukrán Oktatásminőségi Értékelő Központ (Український центр оцінювання
якості освіти) honlapján. Itt az emelt szintű érettségivel kapcsolatban minden információt megtalálsz.
http://testportal.gov.ua/
Ukrán Oktatásminőségi Értékelő Központ
Український центр оцінювання якості освіти
Továbbá a Kárpátalján közvetlenül illetékes IvanooFrankivszki Regionális Központ honlapján (www.test.if.ua)
ua))
is tájékozódhatsz. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának weboldalán (http://www.mon.gov.ua/), illetve a http://
osvita.ua/ internetes felületen is elérhető a 2015-es felvételi eljárással kapcsolatos minden tudnivaló, emellett a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola honlapjáról (http://www.kmf.uz.ua) is
tájékozódhatsz.
A jelentkezéssel kapcsolatban útbaigazítást kérhetsz a tanáraidtól,
a Beregszászi Főiskola Felvételi Irodáján, illetve Tanulmányi Osztályán. Bátran fordulhatsz hozzájuk!

A http://osvita.ua/test/program_zno/ weblapon elérheted a
2015-ben választható 12 központi érettségi vizsgatantárgy
tematikáját, követelményét. A http://testzno.com.ua vagy a
http://osvita.ua/test/zno_online/ weblapokon a 2015-ös követelményeknek megfelelő online teszteket gyakorolhatsz
ukrán nyelven. A http://osvita.ua/test/answers/ portálon
megnézheted az elmúlt évek tesztkérdéseinek válaszait.

Tipp!
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Ki jelentkezhet a független
érettségi
g tesztekre?
Minden olyan személy, aki rendelkezik
érettségi bizonyítvánnyal (атеcтат про
повну загальну середню освіту) vagy
egy középfokú oktatási intézmény
(középiskola, gimnázium, líceum vagy
szakközépiskola) végzős, kibocsátó osztályának bejegyzett diákja (hallgatója).

Meddig
g jelentkezhetek?
j
A független vizsgaközpontokban az
érettségi vizsgákra 2015. január 5. és
február 20. között lehet bejelentkezni.
Az időpontokról részletesen itt tájékozódhatsz: http://testportal.gov.ua/.

Mit kell tennem a sikeres
regisztrációhoz?
Első lépésben válaszd ki azokat a tantárgyakat, amelyekből emelt szintű érettségit
szeretnél tenni a független vizsgaközpontban. A kiválasztott tantárgyak száma maximum 4 lehet.
x Ezt követően készítsd elő a bejelentkezéshez szükséges okiratokat és egyéb anyagokat:
x Személyigazolvány/ paszport (a személy teljes nevét, születési dátumát, az igazolvány számát, fényképét tartalmazó oldala), vagy születési anyakönyvi kivonat másolata, azaz a keresztlevél másolata (mindazok részére, akik 1998. szeptember 1-je
után születtek és még nem kapták meg személyigazolványukat); egyéb esetben a
http://testportal.gov.ua/register/ oldalon felsorolt dokumentumok egyikét.
x érettségi bizonyítvány másolata (az előző évek végzősei számára). Ha 2015-ben
szerzel ilyen dokumentumot, akkor csatolni kell a tanintézményed által kiállított
igazolást;
x kettő darab 3×4 cm fénykép;
x amennyiben olyan egészségügyi problémák merülnek fel, melyek akadályoznak
abban, hogy emelt szintű érettségit tégy a független vizsgaközpontokban, erről az
egészségügyi intézmény által kiadott igazolást is csatolni kell;
x az idegen nyelvű dokumentumokkal (pl. érettségi bizonyítvány stb.) rendelkező
személyeknek a bejelentkezéshez szükséges iratokat le kell fordíttatniuk ukránra,
valamint az ukrán törvényekben előírt módon hitelesíttetni.
x a bejelentkező kártya;
A dokumentumok fénymásolatán fel kell tüntetni, hogy az eredetivel azonos (Згідно
з оригіналом), alá kell írnod és dátummal ellátnod.
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Hogyan juthatok
bejelentkező kártyához?
Az
Ukrán
Oktatásminőségi
Értékelő
Központ
honlapján
http://
register.testportal.com.ua/, a Regisztráció (Реєстрація – 2015) menüpont alatt
töltsd ki a bejelentkező kártyát (реєстраційнa карткa)! Az adatlap véglegesítése után nyomtasd ki a rendszer által kiadott dokumentumokat, majd kézírással
töltsd ki a http://testportal.gov.ua/register/ oldalon található útmutató szerint.

Meddig és hová küldhetem be
a jelentkezéshez
j
szükséges
g okiratokat?
Legkésőbb 2015. február 20-ig a fentebb felsorolt és kitöltött dokumentumokat, okiratokat a jelenlegi iskoládban kell leadni. Ha a korábbi években
érettségiztél, illetve jelenleg szakképző vagy más felsőfokú intézmény hallgatója vagy, postázd az illetékes regionális független vizsgaközpont címére
(letölthető a http://testportal.gov.ua/regions/ címen) lehetőleg ajánlott levélként. Kárpátaljáról közvetlenül az Ivano-Frankivszki Regionális Központhoz.

Honnan tudhatom,
hogy
gy a jelentkezésemet
j
elfogadták-e?
g
A független vizsgaközpontban történő emelt szintű érettségire való bejelentkezésed elfogadásának megerősítését a nevedre szólóan megküldött tájékoztató levélcsomag és „szertifikát” igazolja. Az idei évben érettségizőknek a saját iskolájuk címére, a korábbi évek végzőseinek, illetve a szakképző és más felsőfokú intézmények hallgatóinak a bejelentkező kártyán feltüntetett címre postázzák.
Amennyiben a bejelentkezéstől számított három héten belül nem kapsz semmilyen
értesítést arról, hogy a jelentkezésed érvényes, fordulj a megfelelő regionális központhoz, ahol telefonon kérhetsz információt (http://testportal.gov.ua/regions/
honlapon megtalálhatod a regionális központokat és azok telefonszámait).
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Amennyiben elutasító levelet kapsz a vizsgaközponttól, pótold az elutasítást kiváltó
hiányosságokat, küldd el újra a regionális központnak a regisztráláshoz szükséges iratokat.
Amennyiben az eredetileg kiválasztott tantárgyak helyett más tantárgyból szeretnél
vizsgázni, vagy a korábban leadott személyes adataidon szeretnél változtatni, újra be
kell jelentkezned, megküldve a regionális központnak a bejelentkezéshez szükséges
okiratokat, valamint a már korábban megkapott regisztrációt igazoló „szertifikátot”.
A kiválasztott tantárgyakban és azok nehézségi szintjeiben legkésőbb március 6-ig, a
regisztrációs adatokban történő változtatásokat legkésőbb április 1-ig (postai bélyegző
kelte) lehet benyújtani.

Tipp!

Ne halaszd a jelentkezésedet az utolsó napra!
Ez további nehézségeket okoz mind számodra,
mind a központok munkatársai számára.

Milyen esetekben nem történik meg a független vizsgaközpontban
g
g
p
való regisztrálásod?
g
Nem történik meg a független vizsgaközpontban való regisztrálásod, amennyiben:
x nem csatolsz minden iratot, melyek a bejelentkezéshez szükségesek;
x nem helyesen töltöd ki a bejelentkező kártyát;
x nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntetsz fel a bejelentkező kártyán;
x a jelentkezésedet határidő lejárta után nyújtod be.
A független vizsgaközpontban tett bejelentkezésed elutasításáról ajánlott levélben
kapsz értesítést.

Hol kaphatok segítséget
a regisztrációhoz?
g

Miből kell vizsgáznom,
ha jelentkezem
a tesztelésre?

Kárpátalján segítséget kaphatsz:
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Felvételi Irodájában az alábbi címen:
90202 Beregszász, Kossuth tér 6. www.kmf.uz.ua
Ügyfélfogadási idő:
hétfő-péntek, 8:00-17:00 közép európai idő szerint,
valamint szombat 8:00-12:00.

Minden szak esetében a felsőoktatási intézmény határozza meg, hogy milyen
tantárgyakból szerzett szertifikátot kell benyújtani. Minden szakon kötelező az
ukrán nyelv és irodalom!
A főiskolák és egyetemek döntenek arról, hogy alap vagy emelt szintű tesztvizsgát kérnek ukrán nyelvből és irodalomból, valamint matematikából!
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Milyen tantárgyakból
választhatok?
A jelentkezés során 12 vizsgatárgyból tudsz választani:
1. ukrán nyelv és irodalom (alap és
emelt szint) kötelező;
2. matematika (kétféle nehézségi
szint);
3. Ukrajna története;
4. fizika;
5. kémia;
6. biológia;
7. földrajz;
8. angol nyelv;
9. német nyelv;
10. francia nyelv;
11. spanyol nyelv;
12. orosz nyelv.

Hasznos infó!
A magyar nyelv idén sem választható
tantárgy, azonban jó hír, hogy a magyar
nyelv és irodalom szakot meghirdető
felsőoktatási intézmények a magyar
nyelv és irodalom felvételi vizsgát házon
belül is (tehát saját intézményen belül)
megszervezhetik.

Mindegy, hogy az ukrán
nyelv és irodalom mellé
milyen
y tárgyat
gy választok?

Nem! Egyáltalán nem mindegy. Mielőtt kiválasztod, milyen tantárgyakból szeretnél vizsgázni meg kell nézned, hogy az általad választott szakra milyen tantárgyakból kell központi érettségi teszteket írnod.
Fontos, hogy minden általad választott felsőoktatási intézmény felvételi tájékoztatójában is ellenőrizd, hogy az adott szakra milyen teszteket
(szertifikátokat) fogad el a jelentkezés során, hiszen előfordulhat, hogy ugyanarra a szakra más-más tesztekkel juthatsz be a különböző intézményekbe! Az
egyes intézmények felvételi tájékoztatóját azok honlapján találod meg.

A kárpátaljai felsőoktatási intézmények
elérhetőségeit megtalálhatod a http://
osvita.ua/vnz/entrance/11737/ címen.

Tipp!
Hány intézménybe
jjelentkezhetek egyszerre?
gy

Élj vele!

Egyszerre 5 különböző intézménybe és azokon belül 3 szakra is benyújthatod jelentkezésedet.
Ha kiszámolod, ez összesen 15 különböző lehetőséget jelent számodra.
Ha például biológia szakon szeretnél továbbtanulni, elsősorban arról
kell tájékozódnod, hogy melyik intézményben képeznek biológusokat.
Másrészt, hogy az egyes intézmények mekkora keretszámmal hirdetnek
felvételt, vagyis, hány helyet kínálnak fel a jelentkezőknek. Mennyibe
kerül, azaz mekkora a költségtérítés összege, valamint hány hallgatót
vesznek fel államilag támogatott helyre? Végül pedig, hogy a kötelező
ukrán nyelv és irodalom mellett milyen szertifikátokat kell benyújtanod?
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Fontos!
Ebben az évben rangsorolnod kell a benyújtott kérelmeidet magasabb és alacsonyabb prioritással, vagyis meg kell jelölnöd az általad választott intézmények/szakok
közül, melyiket részesíted előnyben sikeres felvételi esetén. Ha az általad első helyen
megjelölt szakra nyertél felvételt és beiratkoztál, akkor már az alacsonyabb prioritással megjelölt szakjaidra nem iratkozhatsz be, azok törlődnek. Ha nem vesznek fel az
első helyen megjelölt szakodra, akkor csak a másodikra nyerhetsz felvételt, amire ha
beiratkozol, a sorrendben alább megjelöltek törlődnek. Ha a másodikra sem nyertél
felvételt, akkor a harmadikra nyerhetsz, és így tovább. Nagyon fontos odafigyelned
arra, hogy a jelentkezés pillanatában kell megjelölnöd a kérelmeid prioritását, amin a
felvételi eljárás során már nem változtathatsz.

Ha nem jelentkezem független tesztelésre
csak az iskolában teszek érettségit, attól
még jelentkezhetek főiskolára, egyetemre?
Nem! A jelenleg hatályos ukrán törvények szerint, felsőoktatási
intézménybe csak az jelentkezhet, aki részt vesz a független tesztelésen. Tehát ne hagyd ki, ne foszd meg magad a lehetőségtől!

Hány pontot kell elérnem
ahhoz,, hogy
gy felvegyenek?
gy
A tesztvizsgák eredményeit ebben az évben is 100-tól 200 pontig terjedő
skálán értékelik, azonban csak az a tanuló kaphat minimum 100 pontot, aki
elérte a teszten meghatározásra kerülő minimumpontszámot! A felsőoktatási
intézmények határozhatják meg, hogy milyen minimumpontszámú
szertifikáttal szükséges a felvételizőnek jelentkeznie. Ez akár 100 pont is lehet.
A főiskolák és egyetemek idén abban is dönthetnek, hogy a jelentkező mely
eredményei, milyen mértékben számítanak bele a felvételi összpontszámába.
A felvételi összpontszámod a felvételi tárgyaidra adott pontszámból
(a szertifikátod tartalmazza), az érettségi bizonyítványod átlagából számított
pontszámból, és bizonyos többletpontjaidból állhat össze.

Fontos!
A felvételi vizsgatárgyakból a külső független értékelésen szerzett pontszám tárgyanként nem képezheti kevesebb mint 20%-át a felvételi összpontszámnak. Az
érettségi bizonyítvány átlaga 0-10%-a lehet az összpontszámnak. A többletpontokat pedig 0-tól 5%-ig súlyozhatja a felsőoktatási intézmény. (Többletpont ukrajnai
országos szintű tantárgyi vetélkedőkön való részvételért és egyéb, a felvételit szabályozó rendelkezésekben meghatározott kiemelkedő eredményekért járhat).
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Tipp!

A hozott eredményeid súlyozásáról
tájékozódj a választott felsőoktatási
intézmény felvételi tájékoztatójában!

Melyik tesztet írhatom
magyar
gy nyelven?
y
A matematika, az Ukrajna története, a fizika, a kémia, a biológia
és a földrajz teszteket a jelentkezők kérésére lefordítják magyar
nyelvre is. Az ukrán nyelv és irodalom, az angol, német, francia,
spanyol és orosz nyelv vizsgafeladataiból nem készül fordítás.

Fontos!
A tesztvizsga nyelvét az elektronikus
jelentkezésnél kell kiválasztanod!

Mikor lesznek
a tesztvizsgák?
g

Az Oktatási Minisztérium előírásai szerint 2015-ben június 3. és 27. között
kerülnek megrendezésre a vizsgák a független tesztközpontokban. Az ukrán nyelv és irodalom a korábbi évekhez képest korábban lesz megtartva.
A vizsgák időpontjai:

ukrán nyelv és irodalom

április 24. (péntek)

francia nyelv

június 3. (szerda)

német nyelv

június 5.(péntek)

spanyol nyelv

június 8. (hétfő)

angol nyelv

június 10. (szerda)

matematika

június 12. (péntek)

orosz nyelv

június 15. (hétfő)

biológia

június 17. (szerda)

Ukrajna története

június 19. (péntek)

fizika

június 22. (hétfő)

földrajz

június 24. (szerda)

kémia

június 26. (péntek)

Fontos!
A vizsgák időpontjait figyeld a
http://testportal.gov.ua/ oldalon!
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Mikortól jelentkezhetek
a felsőoktatási intézményekbe?
y
A molodsij specialist és bakalavr képzések nappali tagozatára az egész országban egységesen július 10-én kezdődik a felvételi időszak. Azok számára, akik felvételi vizsgát
tesznek, július 24-én lejár a jelentkezés határideje, a felvételi vizsgák pedig július 25. és
augusztus 1. között zajlanak majd. Mindenki más számára augusztus 1-ig nyitott lesz a
jelentkezés lehetősége. Levelező képzésre történő jelentkezés esetében a felsőoktatási
intézmények határozzák meg a felvételi periódust, ami nem lehet több mint egy hónap.
Specialist és magiszteri képzési szintekre nem kezdődhet majd hamarabb a felvételi
időszak, mint július 6.

Fontos megjegyzés!
A jelentkezési határidőket tekintve mindenképp olvassátok el és figyeljétek a választott felsőoktatási intézmény
felvételi tájékoztatóját! A levelező tagozaton, illetve speciális esetekben szakonként az időpontok változhatnak!

Mi a teendő, ha már van ifjú szakember
(молодший спеціаліст) végzettségem, de
még
g szeretnék továbbtanulni?
Azok, akik az idén vagy a korábbi években már megszerezték az „ifjú
szakember” (молодший спеціаліст) szintű végzettséget Ukrajnában,
szertifikát benyújtása nélkül a választott intézményben tett felvételi vizsga
alapján is felvételt nyerhetnek a felsőoktatásba, ha rokon szakra jelentkeznek. Az egyes felsőoktatási intézmények felvételi szabályzatuk mellékletében felsorolják, hogy az intézmény milyen szakjaira milyen „ifjú szakember” (молодший спеціаліст) diplomával nyerhetnek felvételt a diákok
anélkül, hogy részt kellene venniük a független tesztelésen.

Ki jelentkezhet specialist
vagy
gy magiszteri
g
képzésre?
p
Specialist vagy magiszteri képzésre azok jelentkezhetnek, akik alapképzésben
már szereztek bakalavr diplomát. A jelentkezés után a választott intézményben tehető felvételi vizsga, ily módon nyerhető felvétel a kiválasztott szakra.

Fontos változás!
Változást jelent az előző évek gyakorlatához képest, hogy nem csak az alapképzés szakirányának megfelelően lehet specialist és magiszteri képzésre felvételizni,
hanem lehetővé vált a szakirányok közötti átjárás a két képzési szint között.
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Ha sikeresen vetted a független tesztelés akadályát, vagy az általános
iskola 9. osztálya elvégzése után szakképzésen gondolkodsz, rengeteg továbbtanulási lehetőség közül választhatsz. Ebben a fejezetben
olyan színvonalas kárpátaljai intézmények által kínált szakokat sorakoztatunk fel, melyeket részben, vagy teljes egészében magyarul
végezhetsz el anélkül, hogy el kellene költöznöd Kárpátaljáról.

Továbbtanulás Kárpátalján
magyar nyelven

Milyen egyetemi vagy főiskolai magyar
nyelvű
képzések
közül választhatsz?
y
p
Az egyik intézmény, ahol magyar nyelven tanulhatsz Kárpátalján, a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola (a továbbiakban KMF), mely 1996-ban nyitotta meg kapuit.
A KMF III. akkreditációs szintű ukrajnai felsőoktatási, államilag elismert intézmény.

Tipp!

A főiskoláról bővebben a www.kmf.uz.ua
honlapon tájékozódhatsz.

Miért érdemes a KMF-et választanod?
x Anyanyelveden tanulhatsz, amellett tanulhatod Ukrajna államnyelvét, az
ukránt is.

x Széleskörűen válogathatsz a szakok között.
x Színvonalas oktatásban részesülhetsz egy rendkívül patinás épület falai
között.

x Államilag akkreditált felsőoktatási intézményben, az állami intézmények
által kiadottakkal azonos diplomát szerezhetsz.

x Ukrajnában egyedülálló módon, nappali tagozaton tandíjmentesen tanulhatsz.

x Külföldi tanulmányutakon, magyarországi részképzéseken, különböző
ösztöndíjakban vehetsz részt.

x A főiskolai képzéseken kívül lehetőséged nyílik aktív diákéletet élni.
x
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Részt vehetsz különböző sporteseményeken, színházi előadásokon, irodalmi esteken, bálokon és egyéb rendezvényeken.
A távolabbról érkezőknek a főiskolától pár méterre található összkomfortos kollégiumi férőhely is biztosított.

A másik ilyen intézmény az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű
Humán-és Természettudományi Kara (a továbbiakban UNE), mely 2008
szeptemberében indult mai formájában. Jelenleg három tanszék működik a
karon belül, melyek közül mindegyik IV. akkreditációs szinttel rendelkezik:
1. Magyar Nyelv és Irodalom
2. Magyar Történelem és Eurointegráció
3. Fizika-Matematika

Tipp!

Az UNE-ról bővebben a www.magyarkar-une.org
honlapon tájékozódhatsz

Miért érdemes az Ungvári Nemzeti
Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és
Természettudományi
y Karára jjelentkezni?
x Kárpátalján csak itt szerezhetsz mester (magiszteri) diplomát, valamint lehetőséged van
továbbtanulni aspiranturán (PhD képzés) is.

x Államilag elismert diplomát szerezhetsz. Állami ösztöndíjban részesülhetsz (tanulmányi
átlagtól függően 730-1200 hrivnya/hó).

x A választott szakkal párhuzamosan lehetőséged van más szakokon is tanulni, így
egyidőben két diplomát is szerezhetsz.

x Amellett, hogy a tantárgyak többségét anyanyelveden tanulhatod, a karon tartott ukrán nyelvű tanfolyamok segítségével elsajátíthatod az államnyelvet is.

x A kettős diploma megszerzésének lehetősége is adott: Az UNE-n megszerzett
baccalaureusi diploma birtokában 1-2 évig a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) folytatva tanulmányaidat mindkét tanintézet diplomáját megkaphatod.
x A baccalaureusi diploma birtokában más, az elvégzett szakiránytól eltérő szakokra is
felvételizhetsz mesterképzésre az UNE-n belül, így egy év múlva megkapod a másik
szak mester (magiszteri) diplomáját is.
x Lehetőséged nyílik részt venni külföldi részképzéseken, ingyenes tanulmányutakon, az
állami ösztöndíj mellett más ösztöndíjakra is pályázhatsz.
x Aktív egyetemi életet élhetsz a diákvárosban.
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Ha vegyületekről, aldehidekről
Nemcsak az jut eszedbe, hogy az meg mi a csuda?
Akkor a Rákóczi főiskolán
Csak téged vár a kémia!
Újdonság!

Kémia szak
a KMF-en!

Neked ajánljuk, ha:
x érdekelnek a világunkat alkotó kémiai
elemek tulajdonságai
x érdekelnek a szerves és szervetlen vegyületek hasonlóságai és különbözőségei
x szereted a kémiai kísérleteket
x érdeklődsz korunk biokémiai és vegyipari
újdonságai iránt

Főbb tantárgyak:
x szervetlen kémia
x szerves kémia
x analitikai kémia
x fizikai és kolloid kémia
x kvantum kémia, bioszerves kémia
x kristálykémia
x elemek kémiája

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
x lehetsz kutató egy kémiai
laboratóriumban
x lehetsz kémia tanár
x foglalkozhatsz alkalmazott
kémiával
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Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
x Ukrán nyelv és irodalom (alap szint)
x Kémia
x Biológia

Tandíj egy tanévre (BSc):
x nappali 0 UAH

Keretszámok:
x 12 hely nappali tagozaton (BSc),
levelezős képzés még nem indul

Megjegyzés!
Az érettségi átlag és az egyes vizsgatárgyak
pontszámításkor történő súlyozásáról az adott
intézményben érdeklődhetsz, mivel ezeket az
egyes intézmények önállóan határozhatják meg.

A természettudományok érdekelnek?
A górcsövek közt megtalálod a helyed?
Ha barátaid az atomok,
Fizika a te szakod!
Fizika szak az UNE
magyar karán!

Neked ajánljuk, ha:
x megismernéd az univerzum minden részecskéjét
x képletekben gondolkodsz
x szeretnéd látni a fizika mélyebb összefüggéseit
x szeretnél fizikai kísérleteket magad is kipróbálni
x szeretnél kísérleti berendezéseket tervezni, építeni,
üzemeltetni

Főbb tantárgyak:
x mechanika
x molekuláris fizika és termodinamika
x elektromosság és mágnesesség
x optika
x elméleti mechanika

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
x fizika tanár
x laboráns természettudományos
kutatóintézetben
x kutató-fejlesztő ipari vállalatoknál

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
x Ukrán nyelv és irodalom (alap szint)
x Fizika
x Matematika (alap szint)

Tandíj egy tanévre (BSc):
x államilag támogatott keret: 0 UAH
x nappali 6300 UAH
Tandíj egy tanévre (Specialist):
x államilag támogatott keret: 0 UAH
x nappali 6850 UAH
Tandíj egy tanévre (Magiszter):
x államilag támogatott keret: 0 UAH
x nappali 7500 UAH

Keretszámok:
x 25 hely nappali tagozaton (BSc), ebből
12 hely államilag finanszírozott.
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Ajánlom figyelmedbe a matematikát,
Ha szeretnéd, hogy a boltban ne verjenek át.
Ettől azért komolyabb a felsőmatek,
Nehogy az órák előtt betegedj majd meg.
Matematika szak a
KMF-en és az UNE
magyar karán!
Neked ajánljuk, ha:
x szeretnéd matematikai ismereteidet elmélyíteni
x szeretnéd megismerni a matematika történetét
x érdekel a számítógépes hálózatok kiépítése,
üzemeltetése, karbantartása
x elsajátítanád az alapvetőbb programozási nyelveket
Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
x Ukrán nyelv és irodalom (alap szint)
x Matematika (alap szint)
x Biológia vagy Fizika (KMF), Fizika (UNE)
Főbb tantárgyak a KMF-en:
x diszkrét matematika
x analitikus geometria
x gráfelmélet
x matematikai analízis
x algebra
x számrendszerek
x számítógépes alapismeretek
x programozási nyelvek
x numerikus módszerek
Főbb tantárgyak az UNE-en:
x matematikai analízis
x felsőbb matematika
x analitikus mértan
x differenciális összehasonlítás
x differenciális mértan
x informatika és programozás
x a matematikai fizika módszerei
x valószínűség-elmélet
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Mi lehetsz, ha nagy leszel?
x lehetsz programozó (több
programozási nyelvből)
x lehetsz hálózati szakértő
x lehetsz matematika vagy informatika tanár
x dolgozhatsz rendszergazdaként bármely vállalatnál
x vállalhatsz munkát laboratóriumban, kutató-intézetben
x lehetsz kutató, elméleti tudós

Tandíj egy tanévre a KMF-en (BSc):
x nappali 0 UAH
x levelező 4460 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en (BSc):
x államilag támogatott keret: 0 UAH
x nappali 6300 UAH
x levelező 4700 UAH
Tandíj egy tanévre a KMF-en (Specialist):
x nappali 0 UAH
x levelező 4460 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en (Specialist):
x államilag támogatott keret: 0 UAH
x nappali 6850 UAH
x levelező 5200 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en (Magiszter):
x államilag támogatott keret: 0 UAH
x nappali 7500 UAH
x levelező 6000 UAH

Keretszámok a KMF-en:
x 25 hely nappali és 20 hely levelező
tagozaton (BSc)
x 25-25 hely nappali és levelező tagozaton (Specialist)
Keretszámok az UNE-en:
x 25 hely nappali tagozaton (BSc), ebből 15 hely államilag finanszírozott

Boncolhatsz itt kígyót-békát,
Ha az esik jól, rajta! Ne várj!
Ha ebben látod örömödet,
Bioszra gyere! - üzenjük neked!
Biológia szak
a KMF-en!
Neked ajánljuk, ha:
x érdekel a téged körülvevő élővilág
x szívesen tanulmányozod az élő környezetet
x tiszteled a növényeket és az állatokat
x kíváncsi vagy az emberi szervezet működésére
és a kisebb-nagyobb élőlények sajátosságaira
x szeretsz a gyakorlatban bizonyítékot szerezni
a világ dolgainak működésére

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
x Ukrán nyelv és irodalom (alap szint)
x Biológia
x Kémia

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
x lehetsz kutató egy biológiai intézetben
vagy laboratóriumban
x lehetsz biológia tanár
x foglalkozhatsz természetvédelemmel

Tandíj egy tanévre (BSc):
x nappali 0 UAH
x levelező 4270 UAH
Tandíj egy tanévre (Specialist):
x nappali 0 UAH
x levelező 4460 UAH

Főbb tantárgyak:
x botanika
x anatómia
x genetika
x zoológia
x mikrobiológia
x növényfiziológia
x citológia
x természetvédelem
x ökológia

Keretszámok:
x 25-25 hely nappali és levelező
tagozaton (BSc)
x 25-25 hely nappali és levelező
tagozaton (Specialist)

21

Szeretsz a térképek közt babrálni?
Vagy az éghajlatról dumálni?
Ha mindezt magadban felismered,
Földrajz szakon a helyed!
Földrajz szak
a KMF-en!
Neked ajánljuk, ha:
x lelkesedsz a természetjárásért
x szeretnéd megismerni bolygódat - a Földet
x szívesen böngészed a Világatlaszt
x érdekel a világ országainak természetvilága és gazdasága
x érdekel a meteorológia, szeretnéd tudni a másnapi időjárást
x szívesen gyűjtesz köveket és kíváncsi vagy, mit mesélnek
x a vizek nyelvét is beszélni akarod
x szívesen jársz a csillagokban

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
x Ukrán nyelv és irodalom (alap szint)
x Földrajz
x Matematika (alap szint)

Főbb tantárgyak:
x meteorológia
x geológia
x geomorfológia
x vízföldrajz
x népességföldrajz
x csillagászat
x talajtan
x a világ országainak
gazdaságföldrajza
x a világ országainak
természetföldrajza
x Kárpátalja földrajza
x térképtan
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Mi lehetsz, ha nagy leszel?
x dolgozhatsz kutatóként egy földrajzi
intézetnél
x lehetsz földrajz tanár
x foglalkozhatsz természetvédelemmel,
turisztikával, idegenvezetéssel
x dolgozhatsz egy meteorológiai mérőállomáson
x részt vehetsz expedíciókon
x utazhatsz ég és föld középpontja felé

Tandíj egy tanévre (BSc):
x nappali 0 UAH
x levelező 4270 UAH

Keretszámok:
x 25-25 hely nappali és
levelező tagozaton (BSc)

Más gyerekét nevelnéd mielőtt jönne saját?
Neked ajánljuk az óvodapedagógiát!
Reméljük a szülők nem kérik számon rajtad,
A csúnya szavakat vajon te tanítottad?
Óvodapedagógia
szak a KMF-en!
Neked ajánljuk, ha:
x nem felejtetted el, milyen volt gyermeknek lenni
x a játékos gondolkodás nem áll messze tőled
x szeretsz gondoskodni a gyerekekről
x van érzéked a neveléshez
x kreatív vagy
x jó kézügyességed van
x szeretsz rajzolni, énekelni, játszani
x felelősségtudó, türelmes és elhivatott vagy

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
x Ukrán nyelv és irodalom (alap szint)
x Matematika (alap szint)
x Biológia

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
x dolgozhatsz óvónőként állami vagy magán
óvodában
x lehetsz óvodában vezető, óvodaigazgató
x lehetsz bébiszitter

Főbb tantárgyak:
x pszichológia
x pedagógia
x gyermekirodalom
x anyanyelv és annak tantárgypedagógiája
x ének-zene és annak tantárgy-pedagógiája
x természetismeret tantárgy-pedagógia
x matematikai készségfejlesztés
x rajz és annak tantárgy-pedagógiája

Tandíj egy tanévre (BA):
x nappali 0 UAH
x levelező 2700 UAH

Keretszámok:
x 25 hely nappali és 20 hely
levelező tagozaton (BA)
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Ha szereted az aprónépet,
A tanítói szak téged keres.
Okíthatsz sok kicsi embert,
Ők lesznek a következő nemzet.
Tanítói szak
a KMF-en!

Neked ajánljuk, ha:
x szereted a gyerekeket
x szereted a matekot, a nyelveket és az irodalmat is
x érthető formában el tudod magyarázni a világ bonyolult dolgait
x örömmel vezetnél be kisdiákokat az írás és olvasás világába

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
x Ukrán nyelv és irodalom (alap szint)
x Matematika (alap szint)
x Biológia

Főbb tantárgyak:
x pszichológia
x pedagógia
x gyermekirodalom
x anyanyelv és tantárgypedagógiája
x ének-zene és tantárgypedagógiája
x természetismeret és
tantárgy-pedagógiája
x matematika és tantárgypedagógiája
x rajz és tantárgypedagógiája
x magyar irodalom
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Mi lehetsz, ha nagy leszel?
x lehetsz tanító elemi osztályokban
x dolgozhatsz szervező tanárként
x lehetsz napközis nevelő
x lehetsz szakkörvezető

Tandíj egy tanévre (BA):
x nappali 0 UAH
x levelező 2900 UAH
Tandíj egy tanévre (Specialist):
x nappali 0 UAH
x levelező 3020 UAH

Keretszámok:
x 20 hely nappali és 40 hely
levelező tagozaton (BA)
x 20-20 hely nappali és levelező
tagozaton (Specialist)

Milyen volt a világ mikor még nem éltél?
Információt, erről hol keresnél?
A történelem mesterei mindezt tudják,
S négy-öt év alatt neked is megtanítják!
Történelem szak a KMF-en vagy Magyar történelem
és Európai Intergrációs szak az UNE-n!
Neked ajánljuk, ha:
x érdekel a múlt, a különböző történelmi korok
x könnyen tájékozódsz az időben
x van érzéked az összefüggések meglátásához
x szeretnéd megérteni a jelen történéseit is
Főbb tantárgyak a KMF-en:
x régészet
x világtörténelem az ősközösségi rendszerektől az ókoron át napjainkig
x Ukrajna Története
x Magyarország története
x Történelem és tantárgy-pedagógia
x historiográfia
x politológia
x szociológia
x antropológia
x néprajz
Főbb tantárgyak az UNE-n:
x világtörténelem az ősközösségi rendszerektől az ókoron át napjainkig
x archeológia
x Oroszország történelme
x forrástan
x történelmi honismeret
x a történelem oktatásának módszertana
x kulturológia
x a jogismeret alapjainak oktatási módszertana
x Magyarország történelme és kultúrája
x a történelem elmélete és módszertana
x a demokrácia alapjai

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
x történelem tanár
x bölcsész
x múzeumvezető
x régész
x kutató
x levéltáros
x idegenvezető

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
x Ukrán nyelv és irodalom (alap szint)
x Ukrajna története
x Idegen nyelv (angol, francia, német,
spanyol)
Tandíj egy tanévre a KMF-en (BA):
x nappali 0 UAH
x levelező 4270 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-n (BA):
x államilag támogatott keret: 0 UAH
x nappali 6850 UAH
x levelező 4250 UAH
Tandíj egy tanévre a KMF-en (Specialist):
x nappali 0 UAH
x levelező 4460 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-n (Specialist):
x államilag támogatott keret: 0 UAH
x nappali 7350 UAH
x levelező 4350 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-n (Magiszter):
x államilag támogatott keret: 0 UAH
x nappali 8350 UAH
x levelező 5200 UAH

Keretszámok a KMF-en:
x 25 hely nappali és 20 hely levelező tagozaton (BA)
x 25 hely nappali és 20 hely levelező tagozaton (Specialist)
Keretszámok az UNE-n:
x 25-20 hely nappali és levelező tagozaton (BA), ebből
x 10 hely államilag finanszírozott nappali tagozaton
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A magyar szakot azért válaszd,
Hogy magad butasággal ne fáraszd.
A legfontosabbat itt szerzed majd meg,
Helyesírói képességet.
Magyar filológia szak,
a KMF-en és az UNE Magyar Karán!
Neked ajánljuk, ha:
x érdekel a kultúra, a nyelv és az irodalom
x szomjazod a kulturális tudást
x elhiszed, hogy a nyelvészet sokkal több, mint az unalmas
grammatika órák az iskolában
x tudományos ismeretekre vágysz anyanyelvedről
x szereted a magyar irodalmat és a világirodalmat
x szeretsz olvasni, s ezt az élményt másokkal is megismertetnéd
x nem csak művelni, de tanítani is szeretnéd anyanyelvedet
x közölnivalód van a nagyvilággal, s ezt újságban, esetleg más
tömegtájékoztatási egységben szeretnéd megtenni
x hozzá akarsz járulni a kárpátaljai magyarság nemzeti identitásának megőrzéséhez

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
x Ukrán nyelv és irodalom (alap szint)
x Magyar nyelv vagy idegen nyelv
(angol, francia, német, spanyol)
x Ukrajna története
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Főbb tantárgyak a KMF-en:
x mai magyar nyelv
x gyermekirodalom
x világirodalom ókortól a kortársig
x magyar irodalom a kezdetektől
napjainkig
x kárpátaljai magyar irodalom
x általános nyelvészet
x szociolingvisztika
x nyelvtörténet
x nyelvjárástan
x nyelvpolitika
x néprajz
x a magyar nyelv, a magyar irodalom és a világirodalom tanításának módszertana
x más modern nyelv- és irodalomtudományi tárgyak

Főbb tantárgyak az UNE-en:
x mai magyar nyelv
x magyar irodalomtörténet
x bevezetés a nyelvtudományba
x bevezetés az irodalomtudományba
x bevezetés a
finnugrisztikába
x helyesírási gyakorlat
x magyar nyelvtörténet
x nyelvjárástan
x anyanyelvi és irodalmi tantárgy-pedagógia
x stilisztika és nyelvművelés
x észt nyelv
x a retorika alapjai
x szociolingvisztika
x irodalomelmélet
x a kortárs irodalom aktuális
kérdései
x a világirodalom története

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
x lehetsz magyar nyelv és irodalom tanár
x dolgozhatsz egy újságnál,
x lehetsz nyelvi lektor
x lehetsz kiadványszerkesztő
x lehet belőled irodalmár/nyelvész kutató is
x lehetsz fordító, tolmács
x jó magyar nyelvtudásodat hivatali ügyintézőként is alkalmazhatod
x könyvtári dolgozóként is jó eséllyel alkalmazhatnak
x dolgozhatsz nyelviskolában
Tandíj egy tanévre a KMF-en (BA):
x nappali 0 UAH
x levelező 4270 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en (BA):
x államilag támogatott keret: 0 UAH
x nappali 4500 UAH
x levelező 4250 UAH
Tandíj egy tanévre a KMF-en
(Specialist):
x nappali 0 UAH
x levelező 4460 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en
(Specialist):
x államilag támogatott keret: 0 UAH
x nappali 5000 UAH
x levelező 4350 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en
(Magiszter):
x államilag támogatott keret: 0 UAH
x nappali 6000 UAH
x levelező 5000 UAH

Keretszámok a KMF-en:
x 20 hely nappali és 30 hely levelező tagozaton (BA)
x 12-12 hely nappali és levelező tagozaton (Specialist)
Keretszámok az UNE-en:
x 30-30 hely nappali és levelező tagozaton (BA), ebből
10-5 hely nappali és levelező tagozaton (BA) államilag
finanszírozott
x 15-15 hely nappali és levelező tagozaton (Specialist),
ebből 10-2 hely nappali és levelező tagozaton
(Specialist) államilag finanszírozott
x 15-15 hely nappali és levelező tagozaton (Magiszter),
ebből 5-2 hely nappali és levelező tagozaton
(Magiszter) államilag finanszírozott
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Angolul ha tudni akarsz,
Nálunk gyorsan megtanulhatsz.
Magolhatsz majd mindenfélét,
Szavakat meg segédigét.
Angol szak
a KMF-en!

Neked ajánljuk, ha:
x szereted az angol nyelvet és kultúrát
x érdeklődsz az angol és amerikai irodalom iránt
x szívesen utazol, társalogsz idegen nyelven
x nem csak művelni, de tanítani is szeretnéd ezt a nyelvet

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
x Ukrán nyelv és irodalom (alap szint)
x Angol nyelv
x Ukrajna története

Főbb tantárgyak:
x angol nyelvtan
x világirodalom
x angol és amerikai irodalom
x az ideg nyelv tanításának
tantárgy-pedagógiája
x általános nyelvészet
x fonetika
x stilisztika
x országismeret
x beszédgyakorlat

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
x lehetsz angol tanár iskolákban,
de adhatsz magánórákat is
x dolgozhatsz nyelvész kutatóként
x a tudásodat tolmácsként vagy
fordítóként is alkalmazhatod
x dolgozhatsz nyelviskolában
x lehetsz idegenvezető

Tandíj egy tanévre (BA):
x nappali 0 UAH
x levelező 4270 UAH

Keretszámok:
x 40 hely nappali és 85 hely
levelező tagozaton (BA)
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Az államnyelvet muszáj tudnunk,
Nem megy neked? Megtanítunk!
Megtanulsz folyékonyan beszélni,
Nem kell többet tolmácsot kérni.
Ukrán szak
a KMF-en!
Neked ajánljuk, ha:
x jó alapokkal rendelkezel ukrán nyelvből
x szereted az ukrán irodalmat és kultúrát
x hozzá szeretnél járulni ahhoz, hogy jobban oktassák az államnyelvet a magyar iskolákban

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
x Ukrán nyelv és irodalom (alap szint)
x Idegen nyelv
x Ukrajna története

Főbb tantárgyak:
x mai ukrán nyelv
x gyermekirodalom
x világirodalom ókortól a kortársig
x ukrán irodalom a kezdetektől
napjainkig
x kárpátaljai ukrán irodalom
x általános nyelvészet
x szociolingvisztika
x nyelvtörténet
x nyelvjárástan
x az ukrán nyelv tanításának módszertana magyar anyanyelvűeknek

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
x lehetsz ukrán nyelv és irodalom
tanár, tarthatsz magánórákat
x alkalmazhatnak tolmácsként, fordítóként is
x dolgozhatsz nyelviskolában
x részt vehetsz különböző határ
menti együttműködésekben vagy
konzulátusi munkakörökben

Tandíj egy tanévre (BA):
x nappali 0 UAH
x levelező 4270 UAH
Tandíj egy tanévre (Specialist):
x nappali 0 UAH
x levelező 4460 UAH

Keretszámok:
x 15 hely nappali és 25 hely levelező tagozaton (BA)
x 12-12 hely nappali és levelező tagozaton (Specialist)
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Országismeretet tanulni mindig menő,
Mert sosem tudhatod, honnan jön a nagy Ő.
Ne feledd a közhelyet, ami még mindig igaz,
A tudást nem veheti el tőled semelyik pimasz.
Országismeret (Nemzetközi kapcsolatok-PolitológiaSzakfordító/Tolmács) szak az UNE magyar karán!

Neked ajánljuk, ha:
x érdekel a politika
x jól beszélsz idegen nyelveket
x meglátod a mélyebb összefüggéseket,
van érzéked az elemzéshez
x jó a „diplomáciai érzéked”

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
x Ukrán nyelv és irodalom (alap szint)
x Idegen nyelv (angol, francia, német,
spanyol)
x Ukrajna története

Főbb tantárgyak:
x nemzetközi kapcsolatok
x jog
x szakfordítás
x szociológia
x politológia
x idegen nyelv
x diplomáciai etikett és
protokoll
x kulturológia
x geopolitika
x nemzetbiztonság
x nemzetközi turizmus
x számítástechnikai és
informatikai ismeretek
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Mi lehetsz, ha nagy leszel?
x politológus, politikai elemző;
x idegenvezető; idegenvezető-fordító;
x szakfordító;
x külföldi turisztikai ügynökség vezetője;
x nemzetközi elemző;
x diplomáciai ügynökség titkára;
x diplomáciai ügynök;
x diplomáciai futár;
x attasé
Tandíj egy tanévre (BA):
x államilag támogatott keret: 0 UAH
x nappali 9000 UAH
x levelező 6500 UAH
Tandíj egy tanévre (Specialist):
x államilag támogatott keret: 0 UAH
x nappali 10800 UAH
x levelező 8400 UAH
Tandíj egy tanévre (Magiszter):
x államilag támogatott keret: 0 UAH
x nappali 12000 UAH
x levelező 9500 UAH

Megjegyzés!
gj gy
Az államilag támogatott helyek száma változhat az
egyetem/főiskola felvételi bizottságának döntésének
értelmében. Pontos információ július 1-től várható,
melyről az intézmények honlapján tájékozódhatsz!

A továbbtanulás hasznossága vitathatatlan, ám
nem csupán egyetemen vagy főiskolán valósítható
meg, hiszen választhatjátok a szakképzést is!

Hogyan
gy jelentkezhetsz?
j
Szakképzésre (molodsij specialist, ifjú szakember) a 9. osztály elvégzése után lehet
jelentkezni, de az is felvételizhet, aki már elvégezte a középiskolát. A jelentkezés
feltétele: az előírt két tárgyból felvételi vizsga sikeres teljesítése, továbbá az intézmény ilyenkor figyelembe veszi az általános iskolai bizonyítvány eredményét is. Aki
már megszerezte középiskolai érettségi bizonyítványát, az ifjú specialista képzési
szint második évfolyamára is felvételizhet, amennyiben rendelkezik a megfelelő,
külső független értékelésen szerzett szertifikáttal (сертифікат).

Milyen
y végzettséget
g
g szerezhetsz?
Az érettségi után legalább két éves képzés elvégzésével az I. fokozatú intézményekben ifjú szakember (molodsij specialiszt) képesítés szerezhető.
Az érettségire épülő legalább négy éves képzés után azon intézényekben, amelyek
II. fokozatúak (koledzsek) baccalaureus (bakalavr) képesítés kapható.

Mely
y intézményekbe
y
jjelentkezhetsz?
Ukrajnában a szakképző intézményeket is felsőoktatási intézményekként tartják számon,
csak alacsonyabb (I-II.) fokozatú akkreditációval rendelkeznek, szemben az egyetemekkel vagy akadémiákkal (III-IV. fokozat). Általában I. fokozatú felsőoktatási intézménynek
számítanak a technikumok, a különböző képzők és az érettségit is biztosító szakiskolák.
Ez utóbbi intézményekbe a 9. osztályt követően lehet felvételizni. II. fokozatú intézményeknek a koledzsek és más hasonló szintű intézmények minősülnek
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Kárpátaljai szakképző intézmények,
ahol magyar nyelven tanulhatsz!

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Általános iskolai végzettséggel „ifjú szakember" szintű képzésre
jelentkezők számára előírt felvételi vizsgák
„Ifjú szakember" szintű szak
Óvodapedagógia
Szociálpedagógia
Könyvvitel és auditálás
Alkalmazott matematika
Turisztikai szolgáltatások

Felvételi tárgyak
1. Ukrán nyelv
2. Irodalom (magyar és világ)
1. Ukrán nyelv
2. Irodalom (magyar és világ)
1. Ukrán nyelv
2. Matematika
1. Ukrán nyelv
2. Matematika
1. Ukrán nyelv
2. Földrajz

Tipp!
Bő
Bővebb
információt
nyújt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola felvételi tájékoztatója: Felvételi –
2015 http://kmf.uz.ua/
hun114/index.php.

Ungvári
g
Művészeti és Közművelődési Koledzs
II. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási tanintézmény
Elérhetőség: 88015, Ungvár, Minaji u. 38/80., tel.: (0312) 663-737, uzhgorod@kkmmail.ru
Ének-karmesteri, koreográfusi, népi hangszerek, fúvós- és esztrádhangszerek, rendezői,
könyvtárosi szak működik. Itt magyar tagozat is van. A diploma mellé minden végzős
megkapja a művelődés-szervezői képesítést is. Kollégiumi szállás igény esetén biztosított.

Munkácsi Agráripari
g
p
Koledzs
I. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási tanintézmény
Elérhetőség: 89600 Munkács, Matroszova u. 32., tel.: (03131) 2-20-20, mdat@yandex.ru
Magyar csoport kellő létszám esetén, az állategészségügyi szakon indulhat.

Munkácsi Humán-Pedagógiai
g g Koledzs
I. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási tanintézmény
Elérhetőség: 89600 Munkács, Komenszjkoho u. 59., tel.: (03131) 3-93-55,
pedinstitut@ukrpost.ua
Magyar csoport a tanítóképzésen belül indul kellő számú jelentkező esetén.

Beregszászi Egészségügyi Koledzs
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I. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási tanintézmény
Elérhetőség: 90200 Beregszász, Munkács u. 3., tel.: (03141) 2-33-53, http://bmk.at.ua/
Magyar csoport felcser tagozaton indul.

Ha úgy gondolod, hogy a magyar nyelvű továbbtanulási lehetőségek
közül egyik sem megfelelő számodra, érdemes végigböngészned a
kárpátaljai ukrán nyelvű egyetemi, főiskolai vagy szakképző intézmények
szakválasztékát is. Ebben az esetben persze nem árt, ha jóban vagy az
államnyelvvel, ugyanis az itt felsorolt szakokon ez a képzés nyelve.

Továbbtanulás Kárpátalján
ukrán nyelven

Ukrán tannyelvű egyetemi szintű
képzések
p
Kárpátalján
p
j
Ha mindig is az volt az álmod, hogy egyetemre járj, de az általad
választott szak nem tanulható magyar nyelven, ez esetben itt egy
kis ízelítő a Kárpátalján végezhető ukrán tannyelvű szakokból.

Infó!

Az Ukrajnában működő felsőoktatási
tanintézményekről bővebb információ
a következő honlapon található: http://
www.osvita.com.ua/ua/
Általában csak korlátozott mennyiségű férőhelyek állnak rendelkezésre, ezért a felvételi
előtt érdemes érdeklődni, hogy kik azok, akik
kollégiumi férőhelyekre jogosultak.

Felsőoktatási
intézmény

Kollégium

Levelezői
tagozat

Ösztöndíj
lehetőség

UNE

ط

ط

ط

UNE

ط

ط

ط

UNE

ط

ط

ط

UNE

ط

ط

ط

UNE
KaU
KSzE
UNE
UNE

ط
ط
ط
ط

ط
ط
ط
ط

Testnevelés (rehabilitáció)

UNE

ط

ط

Orvostudomány

UNE
UNE
KSzE
UNE
KSzE

ط
ط

Agrár- és mezőgazdaság

UNE

ط

ط

ط

Szociológia
Mérnöki (építész-, elektromérnöki)
Fizika

UNE

ط

ط

ط

UNE

ط

ط

ط

UNE

ط

ط

ط

Szakok
Fogorvos
Biológia és mezőgazdaságtan
Földrajz és geológia
Újságírás és szerkesztő
képzés
Informatika és számítógépes technológiák
Történelem
Matematika

Politológia
Nemzetközi kapcsolatok
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Tipp!

ط

ط
ط
ط
ط

ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط

Filológia és idegen nyelvek (ukrán, orosz, szlovák,
angol, német nyelv és
irodalom)
Közgazdaságtan és marketing

Zeneművészet
Képző- és iparművészet
(festő-, kerámia- és ötvösművészet)
Design
(grafikai, belsőépítészeti
és tértervezés)
Filozófia és vallástudomány
Jogtudomány
Kereskedelem
Élelmiszeripar
Kémia (ökológia)
Turizmus
Ipar
Pszichológia

Pénzügy és hitelezés
Számvitel és könyvelés

Szoftverfejlesztés
Hotel- és étterem menedzsment
Turisztikai ipari menedzsment
Pedagógia

UNE
KaU
KSzE
MSU
UNE
KNTEU
MSU
KSzE
KVF
KNM
MSU
KNM
KME
KNM

ط
ط
ط

ط

ط
ط
ط
ط
ط

ط

ط

ط
ط
ط
ط
ط
ط

ط
ط

ط

ط

ط

ط

ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط

ط

ط

KME
KNM

UNE
KaU
UNE
KaU
KNTEU
KNTEU
UNE
UNE
MSU
KNM
MSU
UNE
KSzE
KaU
KVF
MSU
KaU
UNE
UNE
KNTEU
KaU

ط
ط
ط
ط
ط
ط

ط
ط
ط
ط
ط
ط

ط

ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط

ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط

KNTEU

ط

ط

KNTEU

ط

ط

ط
ط
ط

ط

KVF
MSU
KSzE

ط
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Intézmények minősítése
és elérhetőségei:

Ungvári Nemzeti
Egyetem (UNE)
IV. akkreditációs szinttel rendelkező
állami felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:
www.uzhnu.edu.ua/uk
Cím: Ungvár, Universzitetszka u. 14.
Tel.: 8 (031) 264-30-84

Kárpátaljai Művészeti
gy
((KME))
Egyetem
III. akkreditációs szinttel rendelkező
állami felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:
www.artedu.uz.ua
Cím: Ungvár, Volosin u. 37.
Tel.: 8 (031) 266-37-37

Kelet-Európai
Szlavisztikai Egyetem
(KSzE)
III. akkreditációs szinttel rendelkező
állami felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:
www.eesu.uz.ua
Cím: Ungvár, Gagarin u. 42/1.
Tel.: 8 (0312) 66-06-99

Kárpáti Vállalkozói Főiskola
(„Ukrajna” Nemzetközi
Egyetem Fiókintézete) (KVF)
IV. akkreditációs szinttel rendelkező
állami felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:
www.kip.uz.ua
Cím: Huszt, Zavodszjka u. 1-a.
Tel.: 8 (03142) 5-31-60, (03142) 5-31-31

36

Ungvári Kereskedelmi és
Közgazdasági Főiskola
(KN
(KNTEU)
E )
III. akkreditációs szinttel rendelkező
állami felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:
www.utei-knteu.org.ua
Cím: Ungvár, Koritnjanszjka 4.
Tel.: 8 (0312) 66-12-95,

Augusztin Volosin
Kárpáti Egyetem,
magánintézmény
g
y (KaU)
III. akkreditációs szinttel rendelkező
állami felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:
Cím: Ungvár, Teatraljna tér 5-7.
Tel.: 8 (031) 261-29-45, 107

Munkácsi Állami
Egyetem
(MSU)
gy
III. akkreditációs szinttel rendelkező
állami felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:
www.msu.edu.ua
Cím: Munkács, Uzsgorodszjka u. 26.
Tel.: 8 (03131) 2-40-20

Kijevi Nemzeti Művészeti és
Kulturális Egyetem Ungvári
Fiókintézete (K
(KNM))
IV. akkreditációs szinttel rendelkező
állami felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:
www.artedu.uz.ua
Cím: Ungvár, Minaj u. 38/80.
Tel.: 8 (031) 266-44-55, (063) 449-34-18

Ha inkább praktikusabb ismeretekre tennél szert, akkor az alábbi
ukrán tannyelvű szakközépiskolák, koledzsek, technikumok, szakmunkásképzők kínálatából szemezgethetsz. A Kárpátalján működő
35 szakiskolában közel 120 féle mesterségből választhatsz.

Szakképző intézmények és szakok
Kárpátalján (ukrán nyelven)
Intézmény megnevezése
Ungvári Zádor Dezső Állami
Zenei Szakközépiskola

Kárpátaljai Erdélyi Béla Művészeti Koledzs

Szakok
Zongora,
Zenekari vonósok,
Zenekari ütőhangszerek,
Népi hangszerek,
Karmester, Zeneelmélet
Festészet, Grafika,
Kerámia
Ötvösművészetet,
Dekoratőr

„Monada” Ungvári Egészségügyi Koledzs (Lembergi
Koledzs fiókintézete)

Egészségügy,
Gyógyszerészet

„Medik” Ungvári Egészségügyi
Szakközépiskola

Egészségügy,
Gyógyszerészet

Ungvári Művészeti és Közművelődési Koledzs

Ungvári Gépjárműszerelői
Szakmunkás Líceum

Ungvári Humán-és Természettudományi Koledzs az Ungvári
Állami Egyetem informatikai,
közgazdaságtani és jogi
főiskola alintézménye

Ének-karmester,
Koreográfusi,
Népi hangszerek,
Fúvós- és
esztrádhangszerek,
Rendező, Könyvtáros
Pénztáros, Ügyintéző,
Lakatos, Hegesztő,
Számítógép-kezelő,
Villanyszerelő,
Marógép-kezelő,
Esztergályos
Jog, Számvitel,
Programozó,
informatika

Elérhetőség
88000, Ungvár, Volosin u.
13.,
tel.: (03122) 3-42-09
88015, Ungvár, Minaji u.
38/80.,
tel.: (0312) 663-737,
(0312) 663-290
88000, Ungvár, Munkács
u. 44.,
monada.lviv.ua
tel.: (03122) 2-06-33
88000, Ungvár, Munkács
u. 44.,
meduk.at.ua
tel.: (03122)2-06-33

88015, Ungvár, Minaji u.
38/80.,
tel.: (0312) 663-737

88000 Ungvár, Prizkoji
Komuni u. 3.,
tel.: (03122) 3-73-89

88000 Ungvár,
Ukrajinszka u. 19.,
tel.: (0312) 61-33-45
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Ungvári Felsőfokú
Kereskedelmi és
Vendéglátóipari
Szakközépiskola

Ungvári Kereskedelmi
Technikum

Ungvári Szakmunkás Líceum

Ungvári Szolgáltatói
Szakmunkás Líceum
M. Dankanics Munkácsi
Agráripari Líceum

Munkácsi Állami
Agráripari Technikum
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Pincér, Pultos,
Csapos, Cukrász, Szakács,
Pék, Hentes,
Bolti eladó
Számvitel,
Pénzügy és hitelezés,
Élelmiszeripar,
Szállodai szolgáltatások,
Turisztika,
Kereskedelem
Számítógép-kezelő,
Irodavezető (titkárnő),
Könyvelés,
Autószerelő,
Asztalos
Fodrász, Fafaragó, Asztalos, Szabó,
Varró
Elektrotechnika,
Mezőgazdaság,
Turisztika, Erdészet,
Közlekedési logisztika,
Élelmiszeripar
Turisztika,
Közgazdaság és
vállalkozás,
Számvitel, Jog,
Agráripar, Gazdálkodás,
Állatorvosi

88015 Ungvár, Kapos u.
142.

88000 Ungvár, Káptalan
u. 1/3.,
tel.: (03122) 3-41-92
88000 Ungvár, Gagarin u.
8.,
tel.: (03122) 3-55-27
http://
www.upl.uzhgorod.ua/
88000 Ungvár, Pravoszláv
part 21.,
tel.: (03122) 3-41-24

89600 Munkács,
Csernyisevszjka u. 32.
www.agrolicey.mk.uz.ua
tel.: (03131)4-17-63
89600 Munkács,
Matroszova u. 32.,
tel.: (03131) 2-20-20

Munkácsi Szakmunkásképző
Központ

Kereskedelem,
Könnyűipar, Fodrászat,
Élelmiszeripar

89600 Munkács, I. Franko
u. 7.,
www.mpbl.at.ua
tel.: (03131) 2-14-54

Munkácsi Pedagógiai Humánés Természettudományi
Főiskola/Koledzs

Elemi iskolai tanító,
Elemi iskolai idegennyelv
-tanár (angol és német),
Gyermekpszichológus,
Óvodapedagógia,
Zenetanár,
Szervezőtanár

89600 Munkács,
Komenszjkoho u. 59.,
tel.: (03131) 3-93-55

Munkácsi Szolgáltatói
Szakmunkás Líceum

Fodrász, Bolti eladó,
Szakács, Cukrász, Varró

Munkácsi 3. Számú
Szakközépiskola

Könyvelő, Közgazdaság,
Elektronikus,
Menedzsment,
Kommunikáció, Ügyvitel,
Dekoratőr,
Művészet és kultúra

89600 Munkács,
Piszareva u. 71.,
tel.: (03131) 2-10-66
89600 Munkács,
Kooperativka u. 2.
www.vpu3.org.ua
tel.: (03131) 3-70-81,
(03131) 2-24-81

Munkácsi Szövetkezeti
Közgazdasági és Kereskedelmi
Koledzs

Beregszászi Egészségügyi
Koledzs

Szőlősi Állami Technikus Koledzs
(a Munkácsi Állami Egyetem által
üzemeltetett)

Szőlősi 34. Számú
Szakmunkás-technikus
Szakközépiskola

Könyvelő
Kereskedelem
Vámos
Ápoló
Szülész
Felcser
Gyógyszerészet
Fogtechnikus
Elektrotechnika
Közgazdászat és
vállalkozás
Turisztikai
Elektromérnök
Könnyűipar
Automatizált rendszerek és számítógépes
technológia
Mezőgazdaság
Agráripar

Kárpátaljai Gépészeti Technikum

Elektromérnöki
Gépsor-kezelő
Automatizált rendszerek és számítógépes
technológia

Técsői Szakmunkás Líceum

Szakács,
Számítógép-kezelő,
Autószerelő,
Elektromérnök,
Asztalos, Felszolgáló

„Monada” Huszti Egészségügyi
Koledzs (Lembergi Koledzs
fiókintézete)

Egészségügy,
Gyógyszerészet

Huszti Szakmunkás Líceum

Asztalos,Szobafestő,
Burkoló, Kőműves,
Bádogos, Hegesztő,
Autószerelő,
Karbantartó

Huszti Számítástechnikai Koledzs
Ukrajnai TCO

Számítógépes
hálózati karbantartó,
Gépjármű- és motor
javítás és karbantartás

89600 Munkács,
Jaroszlav Mudroho u. 40.
tel.: (3131) 2-20-19, 2-24
-51, 2-23-59
www.mktek.com.ua
90200 Beregszász, Munkács u. 3.,
tel.: (03141) 2-33-53
http://bmk.at.ua/

90300 Szőlős, Sztancijna
28.,
tel.: (03243) 2-15-89

90300 Szőlős, I. Franko
u. 113.,
tel.: (03143) 2-41-34

Dubove, Gagarin u. 1.,
tel.: (03134) 7-24-86
90500 Técső, Zsovtneva
u. 7.,
tel.: (03134) 2-15-83
http://tpl.uzhgorod.ua/
index.php
90400 Huszt, Sevcsenko
u. 31.,
www.monada.at.ua
tel.: (03142) 4-50-37
90400 Huszt, Szvobodi
u. 1.,
tel.: (03142) 2-37-70
90400 Huszt, Lvivszka u.
239.,
tel.: (03142) 5-23-60,
(03142) 4-40-96
http://khustek.at.ua/
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Huszti Szolgáltatói Szakmunkás Líceum

Ügyintéző, Fodrász,
Eladó, Varró, Szabó

Kárpátaljai Alapszintű
Egészségügyi Koledzs

Ápoló, Szülészet,
Gyógyászat,
Gyógyszerészet

Kárpátaljai Erdészeti Koledzs

Elektromérnök,
Közgazdászat és
vállalkozás,
Erdészet és
fafeldolgozás,
Kertészet

Szolyvai Építészeti Szakmunkás Líceum

Számítógép-kezelő,
Asztalos, Szobafestő,
Ács, Hegesztő,
Villanyszerelő

Szolyvai Technikai Koledzs az
Élelmiszeripari Nemzeti
Egyetem alintézménye

Közgazdaság és
vállalkozás,
Gépészet,
Villamosmérnök,
Élelmiszeripar,
Mérnök informatikus

Mizshirjai Egészségügyi
Koledzs

Egészségügy,
Gyógyszerészet

Mizshirjai Szakképző Líceum

Építészet,
Kultúra és művészet
Dekoratőr,
Könnyűipar,
Turisztika
Szállodai szolgáltatások

90400 Huszt, Puskin u.
11.,
tel.: (03142) 2-30-16
90400 Huszt, Lvivszka u.
143.
tel.: (03142) 4-23-87,
(03142) 4-23-80
http://zbdmk.com.ua/
index.php
90400 Huszt, Volosina u.
66.,
tel.: (03142) 5-30-93,
(03142) 4-54-61
http://woody.at.ua/
89300 Szolyva, Sevcsenko u. 22a.,
tel.: (03133) 2-13-64
www.liceumsv.at.ua
89300 Szolyva,
Duhnovicsa u. 6.,

tel.: (03133) 2-24-58
Mizshirja, Sevcsenko u.
82.
www.mizmedcoledg.ua
tel.: (03146)2-15-76
Mizshirja, Sevcsenko u.
18.
www.mpl.com.ua
tel.: (03146)212-61

Ha végigböngészted a kárpátaljai továbbtanulási lehetőségeket, és
mégis úgy érzed, hogy nem találtad meg a számodra legmegfelelőbbet, a Magyarországon való továbbtanulás lehetőségét is megfontolhatod. Ebben a fejezetben igyekeztünk összegyűjteni azokat
a hasznos információkat és tippeket, amelyek neked is a segítségedre lehetnek magyarországi felvételi esetén!

A magyarországi
felvételi rendszer

Mire figyeljek?
y j
x a felsőoktatási intézmények egyes szakjaira történő felvételihez

meghatározott tantárgyakból kell érettségi vizsgát tenni (az érettségi
vizsga lehet ukrajnai is, amennyiben elfogadtatod Magyarországon);
x egyes szakoknál kötelező az emelt szintű érettségi megléte (bővebb
információ elérhető az adott egyetem honlapján vagy a magyarországi Felvételi tájékoztató elektronikus kiadványában: http://
www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato)
x jelentkezési adatlap megfelelő fel-, illetve kitöltése;
x csatolandó dokumentumok megfelelő időpontban való eljuttatása
(feltöltése) az illetékesekhez (csatolandó dokumentumok: érettségi
bizonyítvány másolata, középiskolai bizonyítvány utolsó két évének
másolata, nyelvvizsga bizonyítvány, OKJ-s bizonyítvány másolata

Mi alapján
pj válasszak?
Nem könnyű feladat eldönteni, hogy milyen szakot válassz magadnak,
nem EU-s állampolgárként. Ráadásul számos tényezőt kell szem előtt
tartanod a mérlegelésnél. Mielőtt döntesz, érdemes figyelembe venned:
x az egyéni, szakmai érdeklődésed;
x a szak presztízsét és használhatóságát;
x az adott szak és szakma pénzkereseti lehetőségeit;
x hiánypótló szerepét Kárpátalján;
x lehet-e az adott szakot magyarul tanulni Kárpátalján;
x ösztöndíj-lehetőségeket;
x bekerülési lehetőségeket.

Tipp!

Mielőtt jelentkezel érdemes utánanézned, hogy az adott évben Magyarországon milyen tantárgyakból kell érettségi vizsgát tenned, s azok megfelelnek-e az ukrajnai érettségi vizsgakövetelményeknek illetve tantárgyaknak!
Emelt szintű érettségit, még ha nem is kötelező, érdemes legalább egy
tantárgyból tenned, így megnövelheted bekerülési esélyeidet.

Mivel külföldi állampolgárként jelentkezel, ezért az emelt
szintű érettségit Magyarországon kell teljesítened.
A bejelentkezéssel és helyszínnel kapcsolatban Magyarország Oktatási Hivatalához kell fordulnod! (www.oktatas.hu)

A felvételi eljárás
menete,, határidők
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x
x
x
x

Fontos!
Tipp!

A csatolandó dokumentumoknál figyelned
kell, hogy hiteles magyar nyelvű fordítást kell
feltöltened és eljuttatnod az illetékesekhez!

Jelentkezési határidő: 2015. február 15.
A jelentkezés hitelesítésének határideje: 2015. február 23.
Dokumentumpótlási, adatmódosítási határidő: 2015. július 9.
A ponthatárok várható kihirdetése: 2015. július 23.

Hogyan
y tudok jelentkezni?
j
Az elektronikus, azaz e-felvételi, a www.felvi.hu honlapon
a 2015. február 15-i jelentkezési határidőig folyamatosan
a felvételizők rendelkezésére áll. A rendszerben az adatok elmenthetők, így nem szükséges egyszerre minden
információt megadni, mert az űrlapok kitöltése bármikor
folytatható. Az E-felvételi használata egyszerű és gyors, a
hibázási lehetőség pedig minimális, mert a rendszer kiszűri az informatikailag értelmezhető hibákat.

Mire figyeljek még

Fontos
újdonság!

A felvételizők kizárólag elektronikusan,
a www.felvi.hu honlapon keresztül
nyújthatják be jelentkezéseiket.

x Fontos, hogy létező e-mail címet adj meg, amit rendszeresen nézel is, hiszen
a hivatalos értesítések, felszólítások, tájékoztatások oda érkeznek majd;

x Nem elegendő a pontszámításhoz szükséges eredmények rögzítése az űrla-

pokon, ezeket a megfelelő dokumentumok másolatával, a felületre feltöltve
vagy postai úton benyújtva igazolni is szükséges! Ezeket postai úton is az
Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 címre be lehet benyújtani;
x Az eljárási díj befizetése: február 15. (kétféle módon történhet: folyószámláról
banki átutalással illetve dombornyomott vagy virtuális bankkártyás fizetéssel).
x Elektronikus úton hitelesítened kell jelentkezésed, e nélkül a jelentkezés érvénytelen! A hitelesítésre két lehetőség van:
1) Ügyfélkapu regisztrációval
2) Hitelesítő adatlappal (Az űrlapok kitöltését követően, adataidnak ellenőrzése és mentése után, ki kell nyomtatni a felületről az ún. hitelesítő adatlapot, és
azt aláírásoddal hitelesítve, célszerűen ajánlott küldeményként, postáznod kell
az: Oktatási Hivatal lent megadott címére.
E-felvételit hitelesítő adatlapok
beküldésének, illetve Ügyfélkapu
regisztráción keresztüli hitelesítés
határideje: 2015. február 23.

Tipp!

Infó!

Az elektronikus jelentkezést Ügyfélkapus jóváhagyással vagy a Hitelesítő
adatlap kinyomtatásával, aláírásával, valamint az „Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190” címre történő postai megküldésével lehet érvényesíteni!
Azokat a dokumentumokat, amelyek február 15-ig nem állnak rendelkezésre,
legkésőbb 2015. július 9-ig pótolhatják a jelentkezők!
Amennyiben több helyre is jelentkezel, azokat rangsorolnod kell.
A jelentkezési helyeket a legördülő menüből kell kiválasztani!
Figyelj arra, hogy pontosan azt a szintet, képzést, munkarendet,
finanszírozási formát válaszd ki, amelyre jelentkezni szeretnél.

Infó!
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Milyen információkat szükséges
megadni jelentkezéskor
x személyes adatok;
x a megpályázott jelentkezési helyeket a kért elbírálási sorrendben (5 helyet lehet bejelölni);

x a pontszámításhoz szükséges különböző tanulmányi és
egyéb eredményeket: pl. középiskolai eredmények, érettségi
vizsgaeredmények, többletpontokra vonatkozó információk

Amire érdemes figyelned az
e-felvételi
f
űrlapok
p kitöltésekor
A középiskolai adatok kitöltésénél különösen figyelned kell arra, ha Ukrajnában működő iskolában végeztél, akkor ezt kell bejelölnöd (ebben az
esetben a helyes válasz a külföldön működő középiskola akkor is, ha
magyar tannyelvű), és nem az, hogy gimnázium vagy szakközépiskola
stb. Ez utóbbi típusok közül csak akkor kell választani, ha Magyarországon működő magyar rendszerű középiskolában végeztél.

Eredmények
Eredmény
yek rög
rögzítése
gz tése
A külföldieknek vagy magyarországi, de külföldi rendszerű iskolában végzetteknek nem kell sem a középiskolai tantárgyak eredményeit, sem pedig az
érettségi vizsgaeredményeiket feltüntetniük. Mivel az egyes országok értékelési
rendszere különbözik, más az átváltás és mások ezek elbírálási szempontjai is.
Ehelyett a megfelelő dokumentummásolatokat kell a jelentkezéshez (vagy pótlólag legkésőbb a dokumentum-benyújtási határidőig) csatolni.

Infó!
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Nem latin betűvel írt dokumentumok esetén (tehát az ukrán
esetében is) a magyar nyelvű hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező! Hiteles fordításnak akkor tekinthető egy fordítás, ha azt az alábbi szervezetek valamelyikének hitelesítési
záradékával látták el:
x Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (www.offi.hu),
x magyar külképviseleti szerv,
x magyar közjegyző (a kétnyelvű, vagyis az olyan dokumentumoknál, amelyben magyarul is benne vannak az információk,
nincs szükség a fordításra).

A hiteles fordításról elengedő egy fénymásolatot
csatolni, illetve be kell küldeni annak az iratnak a
másolatát is, amelyről a fordítás készült!

Fontos!

Infó!

Az E-felvételi sikeres hitelesítése és az adatok feldolgozása
után a felvételi azonosító számon tartják majd nyilván az
adataid. A 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás
folyamán az ügyintézés vagy tájékozódás során erre a felvételi azonosító számra kell hivatkoznod minden esetben.

Az eljárási
j
díjak
j típusai
p
x alapdíj;
x külön eljárási díj, amennyiben egészségügyi és pályaalkalmassági, gyakorlati, illetve mesterképzésben felvételi
vizsgát tartanak, ezért külön eljárási díjat kérhetnek

Figyelem!
A felsőoktatási felvételi eljárás alapdíját és a kiegészítő díjat az Oktatási Hivatalhoz,
a külön eljárási díjat az azt megállapító felsőoktatási intézményhez kell befizetni.
Az eljárási díjak összege:
Minden jelentkezőnek minimum 9 000 Ft-ot kell befizetnie (ezért a díjért legfeljebb
három képzés megjelölésére van lehetőség. Valamennyi további jelentkezésért
2 000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni az alapdíjon felül).
Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges formáját is megjelölöd, azaz megegyezik az intézmény, kar, szak, képzési szint,
munkarend, képzési hely és nyelv, csak a finanszírozási forma tér el, azt két sorban
kell feltüntetned a jelentkezéskor, ám a felvételi eljárási díj befizetése szempontjából ez egy jelentkezési helynek minősül.
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A po
p
pontszámításról
n zám á r
x a felvételi összpontszámot 400 + 100 pontos pontszámítási
rendszerben számítják ki, tehát 500 pontos rendszerben;

x alapjai: tanulmányi pontok (max. 200 pont), az érettségi pontok
(max. 200 pont), valamint a többletpontok (max. 100 pont).

Fontos!
Az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért, nyelvvizsgáért
és OKJ bizonyítványért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható
többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 280 pontot (ez az ún. jogszabályi minimumpontszám), továbbá – értelemszerűen – eléri az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának
függvényében várhatóan 2015. júliusában megállapítandó ponthatárt.

Többletpontok
p
adhatók:
x Emelt szintű érettségi vizsgaeredményért. Vizsgatárgyanként 50 pont (ha

az érettségi pontot a legalább 45 %-os emelt szintű érettségi eredményeiből számítják), max. 100 pont adható.
x nyelvtudásért: B2/középfokú komplex nyelvvizsga: 28 pont, C1/felsőfokú
komplex nyelvvizsga: 40 pont (államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal
egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum), max. 40 pont.
x hátrányos helyzetű (20p.), halmozottan hátrányos helyzetű (40p.), fogyatékossággal élő (40p.), gyermekét gondozó (40p.), max. 40 pont. (A hátrányos helyzetet csak magyarországi hatóság által kiállított igazolás
alapján lehet érvényesíteni).
A 2013-as évtől kezdve az Ukrajnában szerzett érettségi bizonyítvány vagy
oklevél magyar tannyelvű intézmény esetében is felsőfokú nyelvvizsgaként
való elismertetése is lehetséges, amennyiben a tanuló legalább két éven
keresztül legalább egy közismert tantárgyat ukrán nyelven hallgatott. Nem
magyar állampolgárok esetében, magyarországi közoktatási vagy felsőoktatási intézményben, magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat
igazoló érettségi bizonyítvány vagy oklevél, államilag elismert magyar, mint
idegen nyelv egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

Tipp!

Jogv
Jogviszony
g iszony
y
x beiratkozást megelőzően kell megkötni a hallgatói szerződést (állami ösztöndí-

jas képzés esetén). A szerződés szerint a képzési idő dupláját kell majd magyar
joghatóság alatt ledolgozni;
x a kedvezménytörvény hatálya alá eső határon túli magyar egyetemisták esetében a képzési idő dupláját a szülőföldön is ledolgozhatja 20 éven belül;
x folytonos lesz a jogviszony a BA (BSc) és az MA (MSc) képzések között.
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A költségvetés formái:
x magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató;
x magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató
x önköltséges hallgató.
Jelentkezhet határon túli magyar fiatal állami ösztöndíjas képzésre is. Az
ukrán állampolgárságú magyarok szintén jelentkezhetnek állami ösztöndíjas képzésre. (Erről a felsőoktatási törvény, illetve a szomszédos
államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény rendelkezik.)
Ennek a feltétele, hogy jelentkezéskor a jelentkezők büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozzanak határon túli magyar nemzetiségükről.

Tipp!

Mikor érvényes
y a jelentkezés?
j
A jelentkezés, a határidőre történő benyújtás mellett, akkor tekinthető
érvényesnek, ha a jelentkező teljesíti az alábbi feltételeket:
x a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásnak megfelelő, erre a
célra kialakított elektronikus felületen (vagy a felsőoktatási felvételi
jelentkezési lapon) nyújtotta be jelentkezését;
x jelentkezéskor megadta a kötelezőként megjelölt adatokat és az azonosításhoz nélkülözhetetlen személyes adatait;
x legalább egy, a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban
meghirdetett képzést (jelentkezési helyet) megjelölt;
x a jelentkezési határidőig igazolhatóan befizette a 2015. évi általános
felsőoktatási felvételi eljárás során megjelölt jelentkezési helyeknek
megfelelő összegű eljárási díjat,
x a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapot aláírta, illetve e-felvételiben
a rögzített adatokat a megadott módon hitelesítette és aláírva beküldte az Oktatási Hivatal postacímére (1380 Budapest, Pf. 1190).

A nem hitelesített elektronikus jelentkezés, illetve a hiányosan, hibásan kitöltött, nem aláírt felsőoktatási felvételi jelentkezési lap a felsőoktatási felvételi eljárás eredménytelenségéhez vezet! A határidő
után benyújtott jelentkezés semmilyen indokkal nem fogadható el!
Igazolási kérelem kizárólag a fellebbezési eljárásban nyújtható be.

Fontos!
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Infó!

A 2015-ös egyetemi rangsor alapján a következő
magyarországi egyetemek a legkeresettebbek:
1. Semmelweis Egyetem – Elérhetőség: 1085 Budapest,
Üllői út 26.,tel.: (1) 459 1500
www.semmelweis.hu
2. Eötvös Loránd Tudományegyetem – Elérhetőség: 1053
Budapest, Egyetem tér 1-3., tel.: (1) 411 6500
www.elte.hu
3. Szegedi Tudományegyetem – Elérhetőség: 6720 Szeged,
Dugonics tér 13., tel.: (62) 544 000
www.u-szeged.hu
4. Pécsi Tudományegyetem – Elérhetőség: 7622 Pécs, 48-as
tér 1., tel.: (72) 501 599
www.pte.hu
5. Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Elérhetőség: 1088
Budapest, Szentkirályi utca 28., tel.: (1) 429 7200
www.ppke.hu
6. Debreceni Egyetem – Elérhetőség: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., tel.: (52) 512 900
www.unideb.hu
7. Pannon Egyetem – Elérhetőség: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10., tel.:(88) 624 000
www.uni-pannon.hu
8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem –
Elérhetőség: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9.,
tel.: (1) 463 1111.
www.bme.hu
9. Budapesti Corvinus Egyetem – Elérhetőség: 1093 Budapest, Fővám tér 8., tel.: (1) 482 5000
www.uni-corvinus.hu
10. Károli Gáspár Református Egyetem – Elérhetőség: 1091
Budapest, Kálvin tér 9., tel.: (1) 455 9060
www.kre.hu

A Magyarországon működő felsőoktatási intézményekről a
http://www.felvi.hu/ oldalon, illetve az Oktatási Hivatal honlapján
http://www.oktatas.hu/ kaphattok bővebb információt.
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Tipp!

Ha már sikerült bekerülnöd valamely felsőoktatási intézménybe,
számos lehetőséged nyílik, hogy egy-egy ösztöndíj elnyerésével egy
kis kiegészítő zsebpénzhez juthass. Ebben a fejezetben megtalálod
azokat a kárpátaljai és magyarországi ösztöndíj lehetőségeket, melyekre lehetőségeid szerint Te is pályázhatsz!

Ösztöndíjak

Ösztöndíj lehetőségek, ha
j
Ukrajnában
tanulsz
Ha Ukrajnában kezded el felsőfokú tanulmányaidat, akkor mind a helyi, mind pedig
a magyar nemzetiségű diákok számára elérhető ösztöndíjakra is pályázhatsz!

Ukrán államilag támogatott ösztöndíj
Ukrajna az államilag támogatott felsőoktatási intézményekbe felvett diákjai
számára biztosítja ezt az ösztöndíjat, azok számára, akik a felvételi alapján elérték az egyes szakok meghatározott pontszámait. Az ösztöndíj mértéke a tanulmány ideje alatt változhat a tanuló teljesítményének függvényében. Az Ukrán
Miniszteri Kabinet 2012. július 25-i döntése értelmében: a technikumokban 275
UAH/hó, az I-II. akkreditációs szinttel rendelkező intézményekben 550 UAH/hó,
illetve a III-IV. akkreditációs szintű intézményekben min. 730 UAH/hó.
Az Ungvári Nemzeti Egyetem ösztöndíjairól bővebben itt olvashattok:
www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/irelations-ir_grants
Az alábbi linken található az UNE-ra felvételizőknek szóló felhívása:
www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/abiturient-rules

Köztársasági elnöki ösztöndíj tehetséges
ukrajnai fiatalok számára
Az ösztöndíjat 2002-ben indították azzal a céllal, hogy segítsék az ukrajnai
fiatalok szociális helyzetét és önmegvalósítását, művészi és szellemi képességeik fejlesztését, gyakorlati és elméleti kutatási eredményeik hasznosítását. A támogatásra pályázhat minden 14-35 év közötti ukrán állampolgár.
Részletek itt: dsmsu.gov.ua

Miniszteri ösztöndíj teljes szemeszteres
részképzésre és részképzős tanulmányútra
Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a külhoni magyarok hallgatói mobilitását és kapcsolattartását az anyaországgal, valamint elősegítse a hazai értelmiség utánpótlását.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a szülőföldi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű aktív baccalaureus (bakalavr, bachelor) vagy magiszteri/specialista képzésben
részt vevő, hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok. A pályázók a megpályázott
képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű, alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján teljes szemeszteres részképzésben folytatják tanulmányaikat.
Részletek itt: www. martonaron.hu
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A pályázatok minden évben kétszer: november-december
folyamán, valamint júniusban kerülnek meghirdetésre.
Érdemes figyelni a Balassi Intézet (www.martonaron.hu),
valamint a Genius JA honlapjait (www.genius-ja.uz.ua).

Tipp!

Soós Kálmán ösztöndíjj
A pályázat célja a szülőföldi (ukrajnai) mesterképzésben (magiszteri vagy specialista)
illetve doktori képzésben való részvétel támogatása. Azon személyek pályázhatnak,
akik szülőföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán magiszteri vagy specialista képzésben vagy egységes, osztatlan (egyetemi szintű) képzésben a képzés utolsó
vagy utolsó előtti évében vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, vagy akik tudományos fokozat (PhD) megszerzésére felkészítő egyetemi képzésben nappali vagy levelező tagozaton vesznek részt.
Részletek itt: www.martonaron.hu; www.genius-ja.uz.ua

Zrínyi
y Ilona Szakkollégium
g
A program célja kárpátaljai felsőoktatási intézményekben nappali tagozaton
alap-, magiszteri vagy specialista képzésben tanulmányokat folytató hallgatók
részére tutoriális képzési, tudományos-kutatási program biztosítása, a szakkollégiumi programba felvett hallgatóhoz kapcsolódó tutorok bevonásával. A
szakkollégiumi ösztöndíj 10 hónapos kutatási programra nyújt támogatást.
Részletek itt: www.genius-ja.uz.ua

Márton Áron Tehetséggondozó
Szakkollégiumi
g
Program
g
A program célja a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben
tanulmányokat folytató hallgatók részére tutoriális képzési, tudományoskutatási program biztosítása, a szakkollégiumi programba felvett hallgatóhoz kapcsolódó tutorok (vezetőtanárok) által értékelt tudományos/
művészeti igénnyel mérhető szakmai produktum elkészítésének vagy egyéb
tudományos-kutatói vagy művészeti teljesítmény elérésének támogatása.
Részletek itt: www.martonaron.hu

Márton Áron Kutatói Szakkollégium
g
A program célja a felsőoktatásban tanuló kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni
magyar fiatalok tudományos-kutatói tevékenységének elősegítése, ezáltal hozzájárulás
a külhoni magyar közösségek értelmiségi utánpótlásának biztosításához. Pályázni mind
a magyarországi, mind a szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatóknak és vezetőtanáraiknak (tutoraik) lehet.
Részletek itt: www.martonaron.hu

Collegium
g
Talentum
A Collegium Talentum az Edutus Főiskola keretében működő hálózatépítő tehetség-támogató rendszer, amelynek célja a külhoni magyar értelmiség utánpótlásnevelésének segítése, a határon túli tudományos és oktatói elit megerősítése. A
program 6 féléven keresztül nyújt támogatást az ösztöndíjasok kutatómunkájában, mesteri és doktori tanulmányaiban, valamint posztdoktori tevékenységében.
A támogatás ösztöndíjat, tutori segítséget, közös szakmai programokat és nemzetközi konferenciákon való részvételi lehetőséget biztosít.
Részletek: http://www.collegiumtalentum.com
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Ösztöndíj lehetőségek, ha
Magyarországon
gy
g tanulsz
Ha felvételt nyertél bármely magyarországi felsőoktatási intézménybe
állami támogatott vagy részösztöndíjasként, akkor pályázhatsz különböző belső (egyetemi), valamint külső, s külföldi ösztöndíjakra!

Miniszteri ösztöndíj nappali tagozatos
alap- és egységes (osztatlan) képzésben
résztvevő hallgatók számára
Az ösztöndíj célja, hogy támogassa a szülőföldi (kárpátaljai) értelmiség képzését és utánpótlását. Az ösztöndíjra magyarországi nappali munkarendű államilag finanszírozott képzésben a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács által támogatásra javasolt szakokon tanuló fiatalok pályázhatnak, a felvételük évében.
A pályázat kiírója az EMMI és a Balassi Intézet, szülőföldi lebonyolító a GENIUS
Jótékonysági Alapítvány által működtetett Agora Információs Központ.
Részletek itt: www. martonaron.hu

Erasmus
Az Erasmus ösztöndíj a legnépszerűbb és legkönnyebben elérhető külföldi részképzést és/vagy szakmai gyakorlatot biztosító lehetőség. A pályázás feltétele 2 lezárt
félév, tehát legkorábban másodéven pályázhatsz és legkorábban a harmadik év őszi
félévében utazhatsz ki külföldre. Hogy hol, melyik országban, melyik egyetemen tanulhatsz majd azt a saját egyetemed kétoldalú megállapodásai/szerződéseinek a
megléte határozza majd meg.
Pályázati előfeltételek:
x korábban nem vettél részt az Erasmus programban;
x magyar vagy EU-s állampolgárság vagy tartózkodási/letelepedési engedélyed van;
x legalább 2 teljesített félév;
x aktív hallgatói jogviszony az „Erasmus” félévre.

Tipp!

Érdemes a saját egyetemeden/tanszékeden rákeresve alaposan
végigtanulmányozni, hogy milyen külföldi egyetemekkel/
tanszékekkel/szakokkal áll szerződésben az intézményed, de itt
derül ki az is, hogy hány hallgatót tud fogadni egy célegyetem.
Az Erasmus Programban résztvevő és pályázaton nyertes hallgatók,
külföldi tanulmányaik előtt előzetes intenzív nyelvi felkészítő kurzuson vehetnek részt. A nyelvi kurzusok általában 3 hétig tartanak.
Részletek itt: www.esn.org/
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Infó!

Erasmus+
Joint Master Degrees (JMD)
2014-ben indult az Európai Bizottság új programja, mely az oktatást, az ifjúsági területet és a sportot is magában foglalva hét
addigi programot egyesített és váltott fel. Célja az oktatás minőségének a növelése, szorosabb munkaerő-piaci kapcsolódás,
transzverzális készségek fejlesztése (nyelvtudás, digitális készségek, stb.), gyakorlat-, kutatás-, szakpolitikák közötti párbeszéd.
Támogatható tevékenységi körök: egyéni mobilitások, intézményi
együttműködések valamint szakpolitikai reformok támogatása.
Bevonható országok: A program teljes jogú résztvevői: az Európai
Unió tagállamai, illetve Izland, Liechtenstein, Macedónia, Norvégia, Svájc és Törökország. Partner országok (elsősorban a felsőoktatási együttműködések esetében): Albánia, BoszniaHercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia; Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Örményország, Moldova, Ukrajna; Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina,
Szíria, Tunézia; Oroszország.
Részletek
itt:
www.ec.europa.eu/education/erasmus-plus;
www.erasmusplusz.hu

TÁMASZ ösztöndíjj
A magyarországi felsőoktatási intézményekben alap-, egységes (osztatlan) és mester
(magiszteri) képzési szinten, magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges (államilag
támogatott vagy költségtérítéses) képzési formában tanulmányokat folytató, de ezzel
egyidejűleg miniszteri ösztöndíjban nem részesülő határon túli, magyar nemzetiségű
személyek számára.
Részletek itt: www.martonaron.hu/hu/2011-11-08-23-08-15/osztondij/tamasz-osztondij/

Campus Hungary
A Balassi Intézet (www.bbi.hu/hu/) és a Tempus Közalapítvány (www.tka.hu/)
közösen meghirdetett ösztöndíja, amellyel rövid tanulmányutak mellett szakmai gyakorlatra, hosszú tanulmányutakra, illetve csoportos tanulmányutakra
is pályázhatsz. A Campus Hungary programban az utóbbi két évben azok a
hallgatók vehettek részt, akik a konvergencia régiókban (tehát Budapesten
kívüli) található valamely felsőoktatási intézmény hallgatói voltak. Az egyes
kategóriák megvalósítási ideje, valamint a megítélt támogatások összege
kategóriánként és célországonként változnak.
Részletek itt: www.campushungary.hu
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Ceepus
Central European Exchange Program for University Studies (Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram). Célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye oktatói és hallgatói mobilitások lebonyolítását, nyelvi- és szakmai kurzusok, nyári egyetemek, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a
térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.
Jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni
CEEPUS támogatással: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova,
Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.
Részletek itt: www.tpf.hu
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Nem sikerült bejutnod egyik felsőoktatási intézménybe sem? Semmi ok
a csüggedésre! Inkább használd ki az előtted álló egy évet, hogy a
következő megmérettetésen már sikerrel vedd az akadályokat!
Ha átlapozod a következő fejezetet, láthatod,
hogy számos lehetőség közül választhatsz!

Lehetőségek sikertelen
felvételi esetén

I. Kihelyezett képzések
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
p
j Magyar
gy Főiskolán
Akinek nem sikerült az ukrajnai külső független érettségi, vagy szeretne
magyarországi képzésre jelentkezni úgy, hogy tanulmányait Kárpátalján
folytatná magyar nyelven, a következő lehetőségek közül választhat.

Gazdálkodás és menedzsment szak
(A Nyíregyházi Főiskola kihelyezett képzése)
A felvétel két turnusban valósul meg:
1. A felvételi bizottság első kiutazás alkalmával ismerteti a jelentkezés
feltételeit, kiadja a regisztrációs űrlapot.
2. A második kiutazás alkalmával a jelentkezők regisztrációs űrlapját és
a kért mellékleteket begyűjtik (középszintű érettségi, független teszt).
A keretszámnak megfelelően államilag támogatott helyre a jelentkezőket
az érettségi bizonyítvány alapján számított pontok figyelembevételével
veszik fel. A ponthatár alatt lévők költségtérítéses képzésben kezdhetik
meg tanulmányaikat. Pontszerző vizsgatárgyak: matematika, informatika,
közgazdaságtan, idegen nyelvek (az ukrán is annak számít).
A képzés időtartama: 3,5 év
Felvételi: Középszintű érettségi bizonyítvány
alapján, melynek magyar nyelvű fordításával
kell rendelkezni.

Infó!

Kertészmérnök szak
(A Budapesti Corvinus Egyetem
kihelyezett
y
képzése)
p
Felvételi: A kertészmérnök képzésre a magyarországi
pótfelvételi eljárás keretében lehet jelentkezni.

Infó!

A jelentkezéshez a következőket kell mellékelni: érettségi bizonyítvány és
annak magyar nyelvű fordítása, 4db fénykép, bármilyen eredményt elért
független tesztvizsga másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása.
A képzés időtartama: 4 év
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Állattenyésztő mérnöki képzés
(A Gödöllői Szent István Egyetem
m kihelyezett
y
képzése)
p
)
Felvételi: Az állattenyésztő mérnöki képzésre a magyarországi pótfelvételi eljárás keretében lehet jelentkezni.
A jelentkezéshez a következőket kell mellékelni: érettségi
bizonyítvány és annak magyar nyelvű fordítása, 4db fénykép,
bármilyen eredményt elért független tesztvizsga másolata,
illetve annak magyar nyelvű fordítása. A diákok a képzés
elvégzése után MSc szintű szakra felvételizhetnek Gödöllőn.
A képzés időtartama: 4 év

Infó!

Katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés
(A Sárospataki Református Teológiai
Akadémia kihelyezett képzése)
A képzés két szakirányon belül biztosít tanulási lehetőséget: a katekéta
szakirányon református hitoktatókat, a lelkipásztori munkatárs szakirányon egyházi munkatársakat képeznek. Ezen a szakirányon a következő
specializációk választhatók: gyermek és ifjúsági munka szervező; gyülekezeti missziói munkatárs, gyülekezeti szeretetszolgálati munkatárs.
A jelentkezéshez a következőket kell mellékelni: érettségi bizonyítvány és annak magyar nyelvű fordítása, 4db fénykép, bármilyen eredményt elért független tesztvizsga másolata, illetve
annak magyar nyelvű fordítása, valamint lelkipásztori ajánlás.
A képzés időtartama: 3,5 év

Figyelem!

Infó!

A fent említett képzések Ukrajnában nem akkreditáltak,
az Európai Unióban elfogadott és Magyarországon
akkreditált BSc szintű diplomát adnak.

Bővebb információ II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola Felnőttképzési Központjában, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján: www.genius-ja.uz.ua, illetve
a Kárpátalja és a KárpátInfó című hetilapokban érhető el.

Tipp!
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II. Nyelvtanfolyamok
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 2002/2003-as tanévtől
kezdődően minden évben angol, német, francia, ukrán, magyar (nem magyar anyanyelvűeknek) nyelvtanfolyamokat hirdet.
A tanfolyamon való részvétel nincs feltételekhez kötve. Az órákat a hallgatók időbeosztásához alkalmazkodva szervezik meg.
Csoportos (maximum 10 fős) foglalkozásokat tartanak a főiskola filológiai
tanszékének tanárai a különböző nyelvekből. A tanfolyam megkezdésének
napján a diákok ingyenes szintfelmérésen vesznek részt, melynek eredménye alapján a számukra legmegfelelőbb szintű csoportokba kerülnek.
Az oktatás kiterjed a nyelvtan, beszédértés, kiejtés és intonáció területeire.
A legfontosabb nyelvtani ismeretek, szókincsbővítés, kifejezések, mondattani ismeretek képezik a tananyag gerincét.
Minden tanfolyam elvégzése után a főiskola által kiadott kétnyelvű
(magyar-ukrán) oklevelet kapnak a hallgatók. A tanfolyamot végzettek
közül sok diák nyelvvizsgát tesz Nyíregyházán.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja
a következő nyelvtanfolyamokat indította el a 2013/2014-es tanévben
alap- és középfokon:
x Angol nyelv
x Ukrán nyelv
x Német nyelv
x Magyar nyelv (nem magyar anyanyelvűek számára)

Eddig indult
képzések:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán
indulnak egyéb képzések is, melyek kínálata széles
spektrumot ölel fel, és amelyek évről-évre változnak:

Titkár, ügyintéző (2006-2007)
Európai ismeretek (2006-2007)
Egészségügyi és szociális segítő (2008-2009)
Turisztikai szolgáltató (2008-2009, 2013)
Projektmenedzsment (2008-2009)
Pályázatkészítés (2008-2009)
Felszolgáló képzés (2010)
Pincér képzés (2010)
Rádióműsor vezető, konferanszié (2011), OKJ
képzés
x Megújuló energetikai szaktanácsadó (2011)
x Méhészet (2013)
x Rongyszőnyegszövő (2014)
A képzéseket oktató tanárok általában egyetemi
diplomával rendelkező szakemberek. Az előadók
rendszeresen részt vesznek szakmai műhelymunkákon, tréningeken, közösen fejlesztenek
tananyagot, dolgoznak ki modulokat.
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Tipp!

Az induló képzésekről
bővebben az alábbi
elérhetőségeken
tájékozódhatsz:
Cím: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola Felnőttképzési
Központja,
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
tel.: 2-43-43
email: felnottkepz@kmf.uz.ua
weboldal: http://genius-ja.uz.ua/
figyelem-nyelvtanulasilehetosegek-2013-09-05.html

III. Előkészítő tanfolyamok
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központjában
az érettségi vizsgákat megelőzően – a 2006/2007-es tanévtől – előkészítő tanfolyamokat szerveznek, különböző tantárgyakból. A tanfolyamokon a tanárok
tájékoztatják a hallgatókat az érettségi vizsgák feltételeiről és követelményeiről. Az órákon a hallgatók ismereteinek a bővítését, a kommunikációs készségek fejlesztését, önálló gondolkodásra, a pontos, kitartó munkára nevelést a
középiskolai tananyag rendszerezésén keresztül segítik. A konzultációk segítséget nyújtanak azok számára is, akik már próbáltak bekerülni felsőoktatási
intézménybe, de nem volt sikeres a felvételijük. A tanfolyamok specifikus és
tematikus ismereteket nyújtanak a választott tárgyból.
A kurzusokat vezető oktatók figyelnek arra, hogy a különböző tantárgyaknak
megfelelő készségek és képességek is fejlődjenek a tanfolyamok során, ezért
tantárgyanként szóbeli és írásbeli szituációs gyakorlatokkal, kommunikációs
feladatokkal készítik fel a hallgatókat a vizsgák különböző aspektusaira.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola előkészítő képzésein az oktatás magas óraszámban és kiscsoportos keretek között zajlik. Ez biztosítja az
oktatókkal történő folyamatos konzultáció lehetőségét, lehetővé teszi a rendszeres számonkérést, a személyre szabott értékelést, és egyúttal megköveteli a
hallgatóktól az órákon való megjelenést és az otthoni felkészülést.

Milyen tanfolyamokra
jelentkezhetsz?

Miért érdemes
jelentkezned?
x Felmérheted tudásod
x Elsajátíthatod az érettségi vizsgára
való hatékony felkészülés fortélyait

x Vizsgarutint szerezhetsz
x Megbarátkozhatsz az érettségi követelményeivel

x Magas szintű tárgyi tudást szerezhetsz
x Gyakorolhatod a típusfeladatokat
x Próbatesztek segítségével készülhetsz

x
x
x
x
x
x
x

Angol nyelv
Ukrán nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Földrajz
Biológia
Nyelvtanfolyamok

az előtted álló megmérettetésre

x Gyönyörű környezetben profi tanárok
segítségével fejlődhetsz
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IV. Balassi Intézet magyarországi
felsőoktatási előkészítő képzés

Miért érdemes
jelentkezni?
Ha még nem sikerült eldöntened, hogy milyen szakirányon szeretnél továbbtanulni, vagy nem érzed elegendőnek a meglévő tudásod, jelentkezz a Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő kurzusaira,
hogy egy színvonalas képzés keretein belül, magas heti óraszámban
készülhess fel a 2016. évi tavaszi emelt- és középszintű érettségi
vizsgákra. A szaktárgyi oktatás mellett lehetőséged nyílik részt venni
a tanórán kívüli szakmai programokon, intézeti rendezvényeken,
továbbá segítséget, tanácsadást kaphatsz a szakválasztásban, a
felvételi stratégia kidolgozásában, illetve a felvételi ügyintézésben.

Milyen tantárgyakból
választhatsz?
x
x
x
x
x
x
x
x

Matematika
Fizika
Informatika
Biológia
Kémia
Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Angol

Újdonság!
A 2014. évtől két új tantárgy közül is
választhatsz:
x Földrajz
x Testnevelés

Heti óraszám:
12-20 tanóra/tantárgy.

Meddig tart
a képzés?
A képzés 10 hónapig tart.

Mindegy, milyen
tantárgyat választasz?
Nem! Az előkészítő képzésben részt vevő hallgatók a
Balassi Intézetben 2 felvételi/érettségi tárgyból, valamint a magyar nyelvismeret szintjétől függően magyar
nyelvből is folytatnak órarend szerinti tanulmányokat.
Ezért mindenképp azt a 2 tárgyat érdemes választani,
amiből emelt szintű vizsgát szeretnél tenni.
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Képzési díjak:
Lehetőséged van ösztöndíjasként részt venni a Balassi Intézet emelt szintű
érettségire felkészítő képzésein. Ehhez pályázatot kell benyújtanod. Amennyiben pályázatod pozitív elbírálásban részesül, ingyen vehetsz részt a képzésen, a
Márton Áron Szakkollégiumban ingyen kollégiumi férőhelyet biztosítanak, valamint havi 17 850 forint ösztöndíjra számíthatsz.
Ha nem sikerülne az ösztöndíj pályázatod, lehetőséged van önköltséges formában részt venni a képzésen, melynek díjairól a Balassi Intézet honlapján tájékozódhatsz http://www.balassiintezet.hu/hu/kepzesek/egyetemi-elokeszito/

Milyen mellékleteket szükséges
csatolnod a pályázathoz?
x
x
x
x
x

pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
az útlevél és az állandó lakóhelyet igazoló okmány egyszerű másolata
a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata
a szülőföldi érettségi bizonyítvány és mellékletének egyszerű másolata
amennyiben van, a Magyarországon tett középszintű és/vagy emelt
szintű érettségi oklevelének, bizonyítványának egyszerű másolata
x 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
x a magyar nemzetiség igazolása.
Amire figyelned kell:
Amennyiben a Balassi Intézet előkészítő képzésére és valamely
magyarországi vagy kárpátaljai felsőoktatási intézmény képzésére egyidejűleg felvételt nyertél, akkor el kell döntened, hogy
melyiket választod! A kettőn egyszerre nem vehetsz részt!
A kettős állampolgárság nem kizáró ok az ösztöndíj pályázatnál,
amennyiben nem rendelkezel állandó magyarországi lakcímmel.

Tipp!

Meddig
jelentkezhetek?
A pályázat benyújtásának pontos idejét és feltételeit
a
http://www.balassiintezet.hu/hu/kepzesek/
egyetemi-elokeszito/ címen találod meg.
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Hogyan tudsz
jelentkezni?
A pályázatokat személyesen vagy postai úton
tudod feladni az alábbi címre:
"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,
Agora Információs Központ
Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.
Továbbá az alábbi címen kérhetsz információt:
Dienes Judit Emese
Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma,
1037 Budapest, Kunigunda útja 35.
B épület 29-es iroda
Tel.: +36 1 766 5791
E-mail: judit.dienes@bbi.hu

Tipp!
Ha tanácsra van szükséged a jelentkezéssel kapcsolatban, keresd
a Momentum Doctorandus Felvételi kérdezz-felelek! programját
(lapozz a 63 oldalra), vagy az Agora Információs Iroda (GENIUS
Jótékonysági Alapítvány) munkatársait (lapozz a 70 oldalra).
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Felvételiznél, de nem tudod hova? Választanál szakot, de nem tudod
milyet? Lennél diplomás, de nem tudod hol? Ezer kérdésed van a
felvételivel és a vele járó adminisztrációval kapcsolatban? Talán mi
segíthetünk! Bemutatkozik a Momentum Doctorandus Felvételi kérdezz-felelek programja és az Agora Információs Központ!

Felvételi kérdezz-felelek!

Milyen kérdésekkel
fordulhatsz hozzánk?
x Jelentkeznél továbbtanulni, de a bürokrácia és az adminisztráció problémát
okoz?

x Bizonytalan vagy abban, milyen szakmát érdemes választanod?
x Sokszor hallott kifejezések a Molodsij Specialist, BA/BSc, Specialist, MA/
x
x
x
x
x

MSc, Magiszter, de nem tudod, mit is jelentenek ezek valójában, s melyik
lenne számodra az igazi?
Nem tudod melyik felsőoktatási intézmény lenne a legmegfelelőbb számodra?
Tisztában vagy vele, milyen tárgyakból vagy jó, de nem tudod, milyen szakokra jelentkezhetsz tudásoddal?
Érdekel a bölcsészet vagy a természettudomány, de nem tudod mire számíthatsz majd az egyes szakokon?
Nyelvvizsgázni szeretnél, de még nem tudod, hogyan kezdj hozzá, hol és
hogyan tedd?
Nem tudod milyen lehetőségek nyílnak meg előtted diákként az egyes
intézményekben?

Fordulj hozzánk,
hátha segíthetünk!
Ebben a fejezetben igyekeztünk az egyes tudományterületek képviselőit egy
helyre gyűjteni, hogy a számodra legmegfelelőbb és legszimpatikusabb személyhez fordulhass kérdéseiddel. Legyen szó adminisztrációs, tudományos
vagy egyéb, továbbtanulással kapcsolatos kérdésekről. A továbbiakban a Felvételi kérdezz-felelek! program jelentkezőinek rövid bemutatkozását találod meg.

Tipp!
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Ha úgy érzed, itt mégsem találtad meg a számodra legmegfelelőbb személyt, további segítséget kérhetsz a momentum.doktorandusz@gmail.com email címen, vagy a facebookon
is: https://www.facebook.com/groups/131573453682321/

Kiktől kérhetsz segítséget……
Ha könnyen kiigazodsz a számok rengetegében
Név: Kulin Júlia
Középiskola: Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola
Egyetem: Eötvös Loránd Tudományegyetem
PhD tanulmányok: Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet
E-mail cím: kulin@math.u-szeged.hu
Ha matematikával akarsz foglalkozni, és kérdéseid vannak a magyarországi egyetemekkel és
szakokkal kapcsolatban, bátran fordulj hozzám!

Ha szereted a kísérleteket, vagy a vegyületekkel való kísérletezgetés
a kedvenc elfoglaltságod…..
Név: Nagy Viktória
Középiskola: Salánki Mikes Kelemen Középiskola
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: Debreceni Egyetem, Kémiai Tudományok
Doktori Iskola
E-mail cím: nagy.viktoria@science.unideb.hu
Ha szereted a kémiát, vagy csak érdekel, de még nem
vagy biztos a döntésedben, esetleg bonyolult a felvételi
körül minden? Ha nem tudod eldönteni, hogy Magyarországon vagy Ukrajnában tanuld ezt a szakot, vagy már
a felvételi után van szükséged segítségre, keress engem!

Ha a kedvenc hobbid a részecskegyorsítás és az atommagkutatás.......
Név: Rigó István
Középiskola: Ungvári Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnázium
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem Fizika Kar
PhD tanulmányok: Szegedi Tudományegyetem, Fizika Doktori Iskola
e-mail: rygohanis@gmail.com
Bármilyen kérdésed van fizikával kapcsolatban, nyugodtan fordulj hozzám. Abban az esetben, ha jók az eredményeid és motivált vagy, olyan tanároknak tudlak bemutatni, akikkel már az első naptól együtt tudsz dolgozni,
olyan témában kutathatsz, ami a nemzetközi porondon is
megállja a helyét. Pályázatírás vagy nyelvvizsga terén is
szívesen segítek. Két évig voltam a KMDFKSZ elnöke, így
ha érdekképviseletre van szükséged, vagy szívesen aktivizálnád magad a civil életben, fordulj hozzám bizalommal!
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Ha nagy természetjáró vagy…..
Név: Demeter László
Középiskola: Barkaszói Középiskola
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
PhD tanulmányok: Pécsi Tudományegyetem, Biológia Doktori Iskola
E-mail cím: demeterlaszlo7@gmail.com
Ha tovább tanuláson gondolkozol és szereted a természetet, ha érdekel a biológia vagy az élettel kapcsolatos
tudományok, de nem tudod pontosan melyik szakterületet válaszd, vagy egyszerűen csak nincs semmi ötleted,
hogyan tovább a suli után, fordulj csak bátran hozzám!

Név: Kolozsvári István
Középiskola: Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
PhD tanulmányok: Debreceni Egyetem, Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola
E-mail cím: kolozsvaros@gmail.com
Ha érdekel a természet sokszínűsége, környezeted élővilága és
úgy érzed, hogy ebben az irányban szeretnél továbbtanulni, de
megválaszolatlan kérdéseid vannak, fordulj hozzám bizalommal!

Ha kíváncsi vagy rá, hogy a Föld miért nem lapos vagy hogy merre
is gyártják a BMW-ket….
Név: Kovály Katalin
Középiskola: Jánosi Középiskola
Egyetem: II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (BSc),
Ungvári Nemzeti Egyetem (MSc)
PhD tanulmányok: ELTE TTK, Földtudományi Doktori Iskola
E-mail cím: kovaly.katalin@gmail.com
Ha érdekel a földrajz vagy a gazdaság, ha kíváncsi
vagy miért érdemes ezt a szakirányt választanod, vagy
szeretnél kiigazodni a felvételivel járó adminisztrációs
útvesztőben, írj nekem bátran! Ha arra vagy kíváncsi,
milyen lehetőségeid vannak érdekképviselet terén, ha
szeretnél „civilkedni”, de nem tudod pontosan hová is
fordulhatsz, talán abban is segíthetek!
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Ha úgy érzed az üzletkötés a kisujjadban van, vagy szeretnéd megérteni
miért forog a világ a pénz körül..….
Név: Hidi Ágnes
Középiskola: Nagydobronyi Középiskola
Egyetem: Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
PhD-tanulmányok: Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi
Doktori Iskola
E-mail cím: agnes.hidi@gmail.com
Ha érdekel a gazdaság, a közgazdaságtan, esetleg a jövőben
vállalkozni szeretnél, de nem tudod, hol tanulhatod meg
ennek fortélyait, akkor hozzám fordulhatsz kérdéseiddel!

Ha bújod a könyveket vagy mindig rímekben beszélsz…..
Név: Fazekas Andrea
Középiskola: Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: DE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
E-mail cím: andrea.fazekas11@gmail.com
Ha szeretsz olvasni, szereted a verseket, regényeket, mindent, ami irodalom, ha elakadtál az egyetem- és szakválasztással, segítségre lenne szükséged a felvételivel vagy
az érettségivel kapcsolatban, bátran keress engem!

Név: Hájas Csilla
Középiskola: Nagyberegi Református Líceum
Egyetem: II Rákóczi Ferenc Kárpátajai Magyar Főiskola
PhD tanulmányok: ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
E-mail cím: csillahajas@gmail.com
Ha érdekelnek a különböző nyelvek, de nem tudod,
pontosan melyiket válaszd és hol, ha szeretnéd meg
tudni miért jó móka rímeket faragni, keress bátran!
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Ha szeretnél sok külföldi barátot szerezni és jóban lenni a nyelvekkel…
Név: Nagy-Kolozsvári Enikő
Középiskola: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ungvári
Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: ELTE PPK, Neveléstudományi Doktori Iskola
E-mail cím: nokine86@gmail.com
Ha szeretnél külföldön tanulni és ehhez nyelvvizsgára lenne szükséged, ha érdekel az angol nyelv
és plusz pontokat szeretnél a felvételihez, de nem
tudod, hol és milyen nyelvvizsgát válassz, mi a
számodra ideális, bátran fordulj hozzám!

Név: Nánási-Molnár Anita
Középiskola: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Főiskola: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
PhD tanulmányok: ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola
E-mail cím: m.molnar.anita@gmail.com
Ha érdekel a magyar nyelvészet, a nyelvészet
kapcsolata a szociológiával, vagy hogy egyáltalán
mire jó a nyelvészet, bátran keress meg!

Név: Séra Magdolna
Középiskola: Nagyberegi Református Líceum
Főiskola: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
PhD tanulmányok: ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola
E-mail cím: sera.dusi@gmail.com
Ha érdekel a nyelvészet, az ifjúsági és civil szféra, valamint a magyarországi felvételi/érettségi eljárás, a helyi
és külföldi ösztöndíj lehetőségek, bátran keress engem!

Név: Vavrincsik Regina
Középiskola: Munkácsi 5. számú Középiskola
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: Ungvári Nemzeti Egyetem, Alkalmazottt
Nyelvészet Tanszék
E-mail cím: regi9v@gmail.com
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Ha érdekel az angol nyelvészet vagy ha úgy
érzed, szeretnél nyelvekkel foglalkozni, de
nem tudod, később hogyan tudnád tudásodat
alkalmazni, fordulj hozzám, tanácskozzunk!

Ha a világ működésének lényegét az évszámokban és a múlt
eseményeiben látod…..
Név: Mihók Richárd
Középiskola: Nagyszőlősi 3. számú Perényi Zsigmond Középiskola
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: Ungvári Nemzeti Egyetem, Aspiráns Iskola,
Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola
E-mail cím: bigricsi22@freemail.hu
Amennyiben érdekel a történelem vagy a kárpátaljai továbbtanulás, azon belül is az Ungvári Nemzeti Egyetem; ha magyarul szeretnél tovább tanulni egy olyan intézményben, mely a
legnagyobb, legrégebbi, és a legmagasabb tudományos besorolással rendelkezik Kárpátalján, ahol az alapképzéstől, akár
a nagydoktori cím megszerzéséig is tanulhatsz; ha szeretnél
egy olyan intézmény diákja lenni, ahol több mint 18000-en
tanulnak szerte a világból (európaiak, ázsiaiak és afrikaiak),
ahol 65 szak közül választhatsz; ha felkeltettem érdeklődésedet, de lenne kérdésed, akkor bátran forduljon hozzám!

Ha egy politikus dörzsöltsége, vagy egy szociológus lényeglátása
veszett el benned….
Név: Turányi Tatjána
Középiskola: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: ELTE Szociológia Doktori Iskola
E-mail cím: turanyitatjana@gmail.com
Ha a társadalomtudományok érdekelnek, ha úgy
gondolod, hogy a politológia, szociológia vagy akár
pszichológia irányába vinnéd utadat a középiskola
után, akkor bátran keress engem, és együtt kitaláljuk,
mi lenne számodra a legmegfelelőbb! A felsőoktatási
kérdéseken túl az általános ügyintézéssel, kollégiumi
elhelyezéssel kapcsolatban is érdeklődhetsz: annak
idején számomra is jól jött a felsősök segítsége!
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Ha adminisztrációs nehézségeid támadtak vagy ha
mástól is érdeklődnél a felvételivel, képzésekkel,
ösztöndíjakkal kapcsolatban, ismerkedj meg az
Agora Információs Központ-al!

Mi is az az
AGORA?
Az Agora Információs Központot (AIK) 2011 februárjától működteti a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány. Az AIK főbb
tevékenységi körébe tartozik a magyarországi továbbtanulással kapcsolatos információszolgáltatás, valamint az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet által közösen
kiírt miniszteri ösztöndíj-pályázatok szülőföldi lebonyolítása.

Miért van az
AGORA?
Az iroda működését elsősorban az teszi szükségessé, hogy a magyarországi felsőoktatási törvény, valamint a felsőoktatásba és kétszintű
érettségi vizsgára való jelentkezés feltételei folyamatosan módosulnak.
Így nagy igény mutatkozik egy olyan iroda működésére, ahol a betérő
diákok választ kaphatnak a továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre.

Mivel kapcsolatban fordulhatsz
az AGORA-hoz?
Az érdeklődőket igyekszünk minden esetben széleskörűen tájékoztatni a magyarországi felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatban, valamint a magyarországi kétszintű érettségi vizsgára való jelentkezéssel kapcsolatban, illetve
ezek összefüggéseiről. Továbbá folyamatosan lépést tartunk az éppen aktuális, hatályban lévő magyarországi továbbtanuláshoz kapcsolódó törvényrendeletekkel. A továbbtanulni vágyó helyett persze nem választhatunk szakmát,
és nem is jelentkezhetünk helyette a felvételi eljárásba, illetve érettségi vizsgára, ellenben a felmerülő részletkérdésekre szívesen válaszolunk. amennyiben felkeresik irodánkat. Ehhez az szükséges, hogy az AIK-ban való informálódás előtt mindenki tájékozódjon a magyarországi tovább tanulással kapcsolatos internetes felületeken (lásd az írás végén), hogy a további segítségkérés
már meglévő információkra épülhessen, illetve kiegészítésként szolgálhasson.
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Milyen kárpátaljai pályázatok
lebonyolítását végzi az AGORA?
x A Balassi Intézet előkészítő évében való részvételt támogató ösztöndíj;
x A magyarországi alap-, egységes/osztatlan képzésben való részvételt
támogató ösztöndíj;

x A magyarországi mesterképzésben való résztvételt támogató ösztöndíj;
x Magyarországi PhD/DLA képzésben való részvételt támogató ösztöndíj;
x Tavaszi és őszi szemeszterre kiírt részképzésben való részvételt támogató
ösztöndíj;

x Szülőföldi mester/specialist képzést folytatók számára kiírt ösztöndíj;
x Szülőföldi PhD/DLA képzést folytatók számára kiírt ösztöndíj;
x Szülőföldi fiatal oktatókat támogató ösztöndíj;

Láthatod tehát, hogy a lehetőségek tárháza széles azok számára, akik Magyarországon kívánják tanulmányaikat továbbfolytatni. Az ehhez szükséges
információkat is több forrásból szerezhetitek be. Egyrészt internetes felületekről, másrészt az AIK-ból. Az így szerzett információk ismeretében pedig
mindenki önállóan dönthet továbbtanulásról. Ezen felül a felvételt nyert
hallgatók miniszteri ösztöndíjban is részesülhetnek, amennyiben a feltételeknek eleget tesznek.

Az érdeklődők számára ajánlott
internetes honlapok: www.felvi.hu,
www.oktatas.hu

Infó!

Tipp!

Az Agora Információs Központ elérhetősége: 90202
Beregszász, Kossuth tér 6. (a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola főbejárata melletti bejárat)
Tel.: 00314124343/156-os mellék
E-mail: agora@kmf.uz.ua
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
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Azon töprengsz vajon milyen lesz főiskolás vagy egyetemista diákként
az életed? Milyen élményekre számíthatsz? Vagy ha már elvégezted az
egyetemet/főiskolát mihez kezdhetsz magaddal? A következő fejezetben olyan jelenlegi diákokról olvashatsz, akik megosztják veled diáklétük tapasztalatait, illetve olyan diplomásokkal ismerkedhetsz meg, akik
a felsőoktatásból kikerülve immáron sikeresekké váltak!

Túl a felvételin

Ha kíváncsi vagy rá, mi várhat rád
az egyetemen/főiskolán, ide süss!
„A tanulás mellett szükség van még kitartásra és ambícióra is, hiszen ezekben áll
a siker kulcsa. Fontos, hogy olyan szak mellé tegyék a voksukat, amit valóban
szeretnek, hiszen ez alapozza meg a jövőjüket.”

Név: Dobsa Evelin
Felsőoktatási intézmény: II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Szak: angol-ukrán

Miért választottad ezt a szakot? Ezt a főiskolát?
Az angol nyelv általános iskola óta közel áll a szívemhez, így egyértelmű volt, hogy
ebben az irányban akarok elhelyezkedni. Az ukránnal kapcsolatban pedig leginkább
az akarat mozgat. Úgy gondolom, a nyelvtudás megalapozza jövőbeli boldogulásunk
útját, kitárja előttünk a lehetőségek tárházát. Ami a továbbtanulást illeti, kezdetben
felmerült, hogy esetleg Magyarországon folytatom tanulmányaim, viszont nem szerettem volna itt hagyni Kárpátalját. Azonban mindenképp anyanyelvemen akartam tanulni, így ezt követően már nem volt kérdéses, melyik intézményt választom. A bátyám
szintén a beregszászi főiskola hallgatója volt, ily módon valamilyen szinten betekintést
nyerhettem az iskola falai mögé. Leginkább az oktatás színvonala tetszett meg, valamint a családias légkör.
Hol jártál középiskolába? Onnan már biztos volt, hogy tovább szeretnél tanulni?
Középiskolai tanulmányaim a Nagyberegi Református Líceumban folytattam. Az ott
eltöltött két év meghatározó jelleggel bír életemre nézve. Igazából, már általánosban
biztos voltam benne, hogy továbbtanulok, a líceumban csak erősödött ezen meggyőződésem.
Milyen emlékeid vannak a felvételiről? Milyen volt?
A felvételi időszak nem tartozik életem könnyű periódusai közé, de mindent megtettem annak érdekében, hogy eredményesen zárjam, s az Úrnak hála, ez sikerült is.
Hogy érzed magad most a főiskolán? Milyen a légkör? Milyen fősulisnak lenni?
Kifejezetten élvezem a fősulis-létet. Bátran kijelenthetem, hogy egy párját ritkító közösség tagja vagyok, remek légkör uralkodik közöttünk. Támogatjuk, ösztönözzük
egymást, hogy a végén majd együtt örülhessünk a megszerzett diplomának. A tanulás
jól megy, kiváló oktatásban lehet részünk, köszönhetően a naprakész tanári karnak.
Mindemellett, a főiskola mindig lehetőséget teremt különböző kulturális rendezvények, tanszéki programok kivitelezésére, így jut idő a kikapcsolódásra is.
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A II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata (a HÖK) az intézmény diákéletétt
igyekszik élménytelibbé tenni. Legfőbb célja a diákokk
érdekképviselete, informálása, a közösségszervezéss
feladatainak ellátása, kapcsolatteremtés és fenntartáss
más intézményekkel, a diákhagyományok ápolása.

Van-e ösztöníjad?(rendszeres akár, vagy csak időszakos is)
Igen. Tavaly januárban nyertem meg az I. Madarász Lajos Ösztöndíjat, mely egy évre
szólt, s ebben a szemeszterben ismét megpályázom.
Ki tudod-e egészíteni a zsebpénzedet? Tudsz-e dolgozni pl. akár alkalmanként is?
Az ösztöndíjjal egészítem ki zsebpénzem, mivel a két szakot nem tudnám összeegyeztetni a munkával.
Hol szeretnél élni, mivel szeretnél foglalkozni a diploma megszerzése után?
A diploma megszerzése után szeretném mesterképzésen folytatni tanulmányaim. Valamint, Magyarországon történő doktori képzés is tervben van. A jövőben fordítóként
képzelem el magam. Mindenképp szeretnék utazni, szélesíteni látóköröm, azonban szeretnék majd visszatérni Kárpátaljára, hisz ide köt minden, itt kell megállnom a helyem.
Mi volt eddig a legkedvesebb élményed a főiskolán?
Az itt eltöltött másfél év számos olyan eseményt, élményt tartalmaz, melyre fülig érő
szájjal gondolok vissza. Kiemelném ezek közül a közös tanszéki rendezvényeket, s az
ezekre való felkészülés folyamatát. A próbák által egymáshoz is közelebb kerültünk,
megtanultunk egy csapatként működni. Jó érzéssel tölt el a tudat, hogy egy ilyen közösség tagja lehetek.
Mit tanácsolnál egy idén felvételiző diáknak?
Véleményem szerint a tanulás mellett szükség van még kitartásra és ambícióra is, hiszen
ezekben áll a siker kulcsa. Fontos, hogy olyan szak mellé tegyék a voksukat, amit valóban szeretnek, hiszen ez alapozza meg a jövőjüket. Használják ki a lehetőségeiket, s ne
hátráljanak meg az első akadálynál; az A terv mellett mindig szükség van még B-re, Cre, és D-re is.

„Igaz, hogy egyetemistának lenni nem olyan könnyű, de mindenkinek
csak ajánlani tudom, hogy próbáljon meg felvételizni, mivel a diploma
nagyon fontos, de emellett tudást és új barátokat is adhat.”

Név: Budai Dóra
Felsőoktatási intézmény: Ungvári
Nemzeti Egyetem
Szak: angol

Miért választottad ezt a szakot? Ezt az egyetemet?
Azért választottam az angol szakot, mert nagyon tetszik ez a nyelv és szeretném
még jobban megtanulni, hogy folyékonyan tudjak beszélni.
Honnan értesültél erről a szakról, az egyetemről?
Az Ungvári Nemzeti Egyetemet ismertem, mivel helybéli vagyok, a szakról pedig
ismerősöktől hallottam.
Hol jártál középiskolába?
Az Ungvári Drugeth Gimnázium diákja voltam.
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Milyen emlékeid vannak a felvételiről? Milyen volt?
Arra emlékszem, hogy nagyon féltem és nagyon izgultam. Amikor bementem a terembe megírni a ZNO-t, akkor szinte alig bírtam a tollat tartani, mert reszketett a
kezem. Utána viszont rájöttem, hogy fölöslegesen izgultam ennyit.
Hogy érzed magad most az egyetemen? Milyen a légkör? Milyen egyetemistának
lenni? Milyen elvárásaid voltak?
Az egyetem jó, csak nagyon nehéz, mert sokat kell tanulni. Viszont ezt ellensúlyozza
a kellemes légkör és a jó csoporttársak, akikkel sokat segítünk egymásnak.
Van-e ösztöndíjad? Ki tudod-e egészíteni a zsebpénzedet? Tudsz-e dolgozni pl.
akár alkalmanként is? Vagy tervezed-e hogy a későbbiekben még az egyetemi
éveid alatt munkát vállalsz?
Sajnos nincs ösztöndíjam. A későbbiekben szeretnék dolgozni, de most még nem,
most a tanulásra szeretnék koncentrálni, és arra, hogy megálljam a helyem az egyetemen.
Hol szeretnél élni, mit szeretnél dolgozni a diploma megszerzése után?
Fordítóként vagy tolmácsként szeretnék dolgozni, de konkrét elképzelésem még
nincs. Terveim között szerepel viszont, hogy egy időre kimenjek Angliába, ahol tökéletesen el tudnám sajátítani az angol nyelvet és találnék valami jó munkalehetőséget,
akkor szívesen ott maradnék egy időre. Ezek viszont egyelőre még csak tervek.
Jelenleg ukránul tanulsz az egyetemen, hogyan birkóztál meg a nyelvi nehézségekkel?
Habár angol szakos vagyok, a tantárgyak többségét ukránul tanuljuk (kivéve a szaktárgyakat). Mivel magyar iskolát végeztem, nem mindig egyszerű, viszont könnyen
meg lehet szokni és így legalább lehetőségem nyílik arra, hogy gyakoroljam az államnyelvet.
Mi volt eddig a legkedvesebb élményed az egyetemen?
A legjobb élményem, hogy a csoporttársaim mindenben segítettek, amire szükségem
volt. Valamint a KMDFKSZ által szervezett gólyatábor.

A KMDFKSZ, azaz a Kárpátaljai Magyar
Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége
Ungváron fejti ki tevékenységét. Konferenciákat, kulturális programokat szervez az
egyetemen tanuló magyar diákok számára.

Te mit tanácsolnál egy most felvételizni készülő diáknak?
Igaz, hogy egyetemistának lenni nem olyan könnyű, de mindenkinek csak ajánlani
tudom, hogy próbáljon meg felvételizni, mivel a diploma nagyon fontos, de emellett
tudást és új barátokat is adhat.
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Ha úgy döntesz, hogy a 9. osztály elvégzése után
Szakképző intézménybe jelentkezel, az alábbi
interjú érdekes lehet számodra!
„Őszintén megvallva sokkal jobb az ittlét, mint amire számítottam. Új és remélhetőleg
örök barátokra találtam. Nagyon jó osztálytársak, tanárok vesznek körül bennünket.”

Név: Kovács Emese
Oktatási intézmény: II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú
Szakképzési Intézet
Szak: Szociálpedagógia

Miért választottad ezt a szakot? Ezt az intézményt?
Azért választottam a szociálpedagógia szakot, mert szeretnék segíteni az árva, szellemileg és lelkileg sérült gyerekeken. Meg szeretném próbálni feledtetni velük nehéz sorsukat és hátrányos helyzetüket. Tanulmányaim kezdetén a képzeletemben
született egy mottó, amely így hangzik:
„Én akkor leszek boldog,
Ha őket mosolyogni látom.
Küzdeni és harcolni fogok,
hogy elérjem ezt bármi áron!”

Az intézményt azért választottam, mert szerettem volna általános iskolás éveimet kulturált és színvonalas körülmények között folytatni. Ez az álmom itt valóra is vált.
Honnan értesültél erről a szakról, a főiskoláról?
A főiskolán induló új szakképzésről interneten és az iskolámba érkező Balogh Lívia
(főiskolai tanár) által kézbesített tájékoztató alapján értesültem. Odahaza szüleimmel
átolvastuk az információkat és az öt szakból a hozzám legközelebb álló
szociálpedagógiát választottam.
Hová jártál iskolába? Hogy jött az ötlet, hogy felsőfokú szakképzésben szeretnél
tanulni?
A Szalóki Általános Iskola tanulója voltam 1-9. osztályos koromig, amikor közeledett a
pillanat, hogy lassan el kellett hagynom iskolám falait és új irányt kellett, hogy válaszszak. Azon tűnődtem, vajon hova is tovább? De szerencsémre kiváló lehetőségként nyílt
meg előttem az újonnan induló felsőfokú szakképzés a főiskolán. Határozott döntésem
született: felvételt kell nyerjek! Szüleim teljes mértékben támogatták elhatározásomat.
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Milyen emlékeid vannak a felvételiről? Milyen volt?
A felvételi vizsgák részemről komoly előkészületeket igényeltek. Szakomhoz ukrán
tollbamondás és világirodalom vizsga szükségeltetett. Az ukrán, szinte minden magyar ajkú diáknak a legnehezebb, de a világirodalmat sem lehetett könnyen venni,
hiszen általános iskolás éveim alatt nem oktatták ezt a tantárgyat. Fokozta még az
izgalmat az is, hogy majdnem négyszeres túljelentkezés lett a csoportunkban. De a
szorgos munka meghozta gyümölcsét és magas pontszámokkal nyertem felvételt.
Hogy érzed magad most az intézményben? Milyen a légkör? Milyen itt diáknak
lenni?
Őszintén megvallva sokkal jobb az ittlét, mint amire számítottam. Új és remélhetőleg
örök barátokra találtam. Nagyon jó osztálytársak, tanárok vesznek körül bennünket.
Természetesen nem móka és kacagás minden napunk, azért vannak közösen eltöltött
felejthetetlen pillanataink. Én büszke vagyok rá, hogy a felsőfokú szakképzésben
tanulhatok, csodálatos környezetben és épületben.
Mit szeretnél csinálni tanulmányaid befejezését követően?
Azzal a szándékkal választottam a szociálpedagógiát, hogy megismerkedjek olyan
emberekkel, akik hátrányos helyzetben élnek és segítségre szorulnak. Különösen
nagy segítséggel szeretnék lenni az árva, magukra maradt gyerekek felé, hiszen szülők nélkül milyen is lehet az élet? Hogyan és mivel is lehet ezt vajon nekik pótolni?
Szerintem semmivel, esetleg feledtetni velük nagyon sok szeretetteljes pillanattal,
cselekedettel.
Mi volt eddig a legkedvesebb élményed a mostani tanintézményedben?
Legkedvesebb élményem az ittlétem alatt a tanévnyitó volt. Az ünnepélyes keretek
közötti eskütétel, Orbán Viktor intézményünkbe való látogatása és nem utolsó sorban
az újonnan megalakult szakképzés diákjainak közös éneke, melynek szólóénekese
lehettem.
Te mit tanácsolnál egy most ide felvételizni készülő diáktársadnak?
Saját élményeimből és eddigi tapasztalatomból bátran merem tanácsolni az ide felvételiző diákoknak, hogy ne hátráljanak meg a nehézségek előtt, próbálkozzanak és ne
mulasszák el a főiskolán eléjük táruló újabbnál-újabb lehetőségeket. Mindezekhez
kívánok nekik kitartást, szorgalmas munkát és sikerekben gazdag eredményeket!
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Nem sikerült elsőre a felvételid? Tudj meg
pár hasznos tippet sorstársadtól!
„A lényeg viszont az, hogy készüljetek alaposan, talán már unalmas, amikor a
tanárok felétek fordulva azt mondják:"Ha tanultok az csak a ti hasznotok", de
ebben teljesen igazuk van, most már én is belátom, hogy erőteljesebben kell
készülni, mivel nagyon nehéz a felsőoktatásba bekerülni, s ottmaradni is.”

Név: Heé Bence
Felsőoktatási intézmény: Balassi
Intézet Egyetemi előkészítője
Szak: politológia

Miért választottad ezt a szakirányt, ezt az intézményt?
A Magyarországon tett érettségim nem sikerült elég jól ahhoz, hogy bekerüljek a kiválasztott egyetemre. Ezért úgy gondoltam hasznomra válhat, ha eltöltök itt egy évet és felkészülök a következő érettségire. Ez az előkészítő segíthet abban, hogy sikeresen leadjam
a vizsgát.
Honnan értesültél az előkészítő intézetről?
Korábban ott tanuló diákoktól. Illetve a Balassi Intézetből jött tanárok tartottak egy előadást a gimnáziumban, ahol tanultam, hogy mi módon segíthet a felkészülésben.
Hol jártál középiskolába? Onnan már biztos volt, hogy tovább szeretnél tanulni?
A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban tanultam. S igen, már ott tudtam,
hogy tovább szeretnék tanulni. Nagyon szerettem volna bekerülni az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, de ahogy erről szó volt korábban, ez nem sikerült.
Milyen emlékeid vannak a felvételiről? Az ukrajnairól, s a magyarországiról is.
Kezdetben úgy gondoltam, hogy nem lehet olyan vészes illetve, hogy előttem már többen
is sikeresen felvételiztek valahová, akkor nekem miért ne sikerülne? Azonban amikor
eljött az idő és sorra kerültem sajnos meglepődtem, hisz nem egy egyszerű próbatétel.
Viszont azt elmondhatom, hogy a magyarországi felvételi teljesen más szinten van, mint
az ukrajnai. Bár az ukrán nyelv illetve irodalom ZNO kivételt képez ezalól, mivel azt csak
akkor képes az ember sikeresen teljesíteni, ha jól beszéli és érti a nyelvet. A magyarországi felvételik azonban egy magasabb szinten vannak, mivel ami Ukrajnában emeltszintű
vizsgának számít az itt Magyarországon a középszintnek felel meg.
Hogy érzed magad most a Balassinál? Milyen a légkör? Milyen előkészítősnek lenni?
Igazán jól, minden adott a tanuláshoz és a szórakozáshoz is. Kényelmes, hogy a kollégium és a Balassi Intézet is ugyanabban az épületben található, s így reggelente nem kell
korán kelnem ahhoz, hogy elérjek a suliba, elég, ha lépcsőzök egy jót reggeli tornaként.
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Van-e ösztöndíjad?
Igen van ösztöndíjam is, ami szintén egy nagy segítség. Nyilván nem fedezi minden kiadásom, de nagyon nagy segítség. Sőt, az ösztöndíjakat most már tanulmányi eredmény
alapján (is) kategorizálják, ami ösztönzőleg hat, hiszen, minél jobban tanulsz, annál jobbak lesznek a tanulmányi eredményeid, s még az ösztöndíjad is magasabb lehet.
Ki tudod-e egészíteni a zsebpénzedet? Tudsz-e dolgozni pl. akár alkalmanként is?
Természetesen van lehetőség diákmunkára, amivel ki lehet egészíteni a zsebpénzt, de én
még nem próbálkoztam meg vele. De ha nyáron sikeresen befejezem a Balassi Intézet
előkészítőjét, valamint sikerül az érettségi/felvételi vizsgám, akkor mindenképp szeretném kihasználni a diákmunka adta lehetőségeket.
Hová szeretnél most majd jelentkezni? Marad az eredeti elképzelésed?
Nagyon szeretnék Budapesten vagy Debrecenben politológia szakra felvételizni, de legfőbb vágyam, hogy a fővárosban maradjak, hisz szinte minden egyes barátom és számos
ismerősöm tanul itt. Ez viszont csak az egyik ok, hogy Budapesten tanuljak tovább. A
másik, hogy nagyon szeretnék bekerülni az ELTE-re.
Mi volt eddig a legkedvesebb élményed az előkészítő során?
A csoportomhoz, illetve az előkészítésemhez tartozik, hogy magyar nyelv és irodalomból
készülök érettségizni, ezzel pedig színházlátogatás is jár. Így juthattam el a Vígszínházba, ahol a Játék a kastélyban című darabot néztük meg. Nagyon tetszett, s ez egy magyaros előkészítős előnye, a többiek ilyesmire nem járnak.
Te mit tanácsolnál egy most felvételizni készülő diáknak?
Kitartást kívánok nekik, valamint azt a hitet, amivel elhiszik, hogy kifizetődik az, ha valaki szorgalmasan (és idejében) tanul, illetve ha a továbbtanulást választja, akár Ukrajnában, akár Magyarországon. A lényeg viszont az, hogy készüljetek alaposan, talán már
unalmas, amikor a tanárok felétek fordulva azt mondják:"Ha tanultok az csak a ti hasznotok", de ebben teljesen igazuk van, most már én is belátom, hogy erőteljesebben kell készülni, mivel nagyon nehéz a felsőoktatásba bekerülni, s ottmaradni is.
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Az alábbiakban pár hasznos tanácsot
olvashatsz sikeres diplomásoktól!
„Minden véleményt vegyenek figyelembe, viszont azt a szakmát
válasszák, melyben kiteljesedhetnek és amelyet nem feltétlenül
kötelességből végeznek, hanem szeretettel, s lelkesedéssel”.

Név: Sztojka Miroszláv
Diplomaszerzés helye: Ungvári Nemzeti
Egyetem
Szak: Matematika
Beszélt nyelvek: magyar, ukrán, angol
Jelenlegi foglalkozás: előadótanár

Jelenleg az Ungvári Nemzeti Egyetemen dolgozol, mint előadótanár a Magy
Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karon. Hogyan sikerült eljutnod idáig?
Az Ungvári Nemzeti Egyetem Matematikai Karának befejezése után jelentkeztem és felvételt nyertem az egyetem bázisán működő aspirantúrára, algebra és számelmélet szakirányban. Ebben az időszakban nyílt lehetőség arra, hogy a magyar ajkú diákok, anyanyelvükön tanulhassanak humán- és reáltantárgyakat, hiszen 2008-ban megalakult az
UNE Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara. A Fizika és Matematika
Tanszéken kezdtem el dolgozni először rész-, később teljes állású előadóként. Az oktatással párhuzamosan kutatómunkát is végzek. A kutatási témaköröm a csoportok reprezentációjának elméletéhez kapcsolódik.
Mindig vonzott az egyetemi pálya? Soha nem gondoltál rá, hogy valami mást csinálj?
Már gyerekkorom óta szeretem a matematikát. Oktatással és kutatással is foglalkozom, de
az csakis matematikával kapcsolatos.
Ha visszagondolsz, mi volt az, ami a legtöbb nehézséget okozta pályád során?
Szeretem, amit csinálok. Nem mondanám, hogy nagy nehézségeim voltak vagy vannak az
oktatással. Kisebb nehézségek azért voltak. Például, mivel egyetemi tanulmányaimat ukrán nyelven folytattam (akkoriban az UNE-en nem volt magyar nyelvű oktatás), ezért
eleinte nehéz volt magyar nyelven tanítanom az általam még ukránul elsajátított matematikai szabályokat, szakszavakat.
Szerinted nehéz ma egy friss diplomásnak elhelyezkednie Kárpátalján?
Szerintem nem könnyű. De ha például matematika szakos diplomával rendelkező szakemberről van szó, akkor biztosan könnyebben talál munkát, hiszen nem csupán pedagógusként dolgozhat, de más munkakörben is megállja helyét.
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Mit köszönhetsz az egyetemnek?
Úgy gondolom, nagyon jó lehetőségeket teremtett az egyetem arra, hogy ösztöndíjas,
magas színvonalú képzésben vehessek részt. Ezen kívül a diákévek alatt sok barátot, s
számtalan feledhetetlen élményt szereztem.
Mit tanácsolsz a mostani felvételi előtt álló diákoknak?
Először is ne legyenek kétségeik, hogy megéri-e továbbtanulni. Éljenek a lehetőségekkel
és a szülőföldjük felsőoktatási körülményeit használják fel arra, hogy fejlesszék minden
lehetséges képességüket. Minden véleményt vegyenek figyelembe, viszont azt a szakmát
válasszák, melyben kiteljesedhetnek és amelyet nem feltétlenül kötelességből végeznek,
hanem szeretettel, s lelkesedéssel.
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„A tanintézmény formál és segít az életedet irányba állítani, aztán
tőled függ, hogy ezt elfogadod-e. Én köszönettel elfogadtam.”

Név: Cséke Katalin
Diplomaszerzés helye: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola
Szak: Magyar-történelem
Beszélt nyelvek: ukrán, angol
Jelenlegi foglalkozás: tanár, rádiós műsorvezető

Jelenleg a Pulzus Rádió KataPult című műsorának vagy
agy a házigazdája.
házigazdája Hogyan
vezetett az utad idáig?
A főiskola elvégzése után jelentkeztem egy újságíró iskolába Budapesten, ahol az első év
végén gyakorlatra volt szükségem, ekkor kerestem fel a Sion Rádiót, önkéntesként dolgoztam két évig, hírszerkesztő voltam. Idővel a Sion Rádióból Pulzus Rádió lett, az újságírást az életemben felváltotta a rádiózás, a hírszerkesztést pedig a műsorvezetés.
A Beregszászi Szakosított Középiskolában is oktatsz. Mire tanítod a gyerekeket?
Milyennek érzed a tanítást?
Történelmet tanítok ötödik éve. Ugyanabban az évben kezdtem el tanítani, amikor jelentkeztem a rádióba, és akkor meg sem fordult a fejemben, hogy ez mekkora felelősség.
Voltak kezdeti nehézségek, amíg megértettem, hogy az, ami nekem fontos, kevés esetben
egyezik a gyerekek fontossági sorrendjével. Szeretek tanítani és én magam is sokat tanulok közben tőlük, és ezek nem csak szép szavak, néha komolyan ráeszmélek, hogy én ezt
eddig nem vettem észre, a tizenéves gyerek pedig már rég tudja, látja. Azzal sem értek
egyet, hogy a tanárok nem a személyes szimpátia elnyerésére törekednek, hanem a tárgyi
tudás átadása a lényeg; igenis nehéz feladat megszerettetni magad a tanulókkal, de ha ez
megvan, tanítani is könnyebb őket.
A tanári diploma megszerzésével azonban nem ért véget a felsőoktatás számodra.
Valóban nem. Idén ősszel felvételiztem a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori
Iskolájába és a jövőben erre szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni.
Hogyan látod, a főiskolán töltött évek hozzájárultak a sikereidhez?
Mindenképp. A tanintézmény formál és segít az életedet irányba állítani, aztán tőled
függ, hogy ezt elfogadod-e. Én köszönettel elfogadtam.
Te mit tanácsolnál egy most felvételizni készülő diáknak?
Először is, hogy igyekezzen minél több tudással felvértezni magát, majd hogy élvezze ki
az előtte álló négy/öt év minden percét. Aztán próbálja meg meghatározni, hogy neki
milyen lenne a sikeres jövő, mert nem attól sikeres valaki, hogy mások annak gondolják,
hanem hogy sikerült-e azokat a dolgokat megvalósítania, amit fontosnak tart, amitől teljes és boldog lesz. Harmadjára pedig, hogy ne adja fel a nehézségeknél, legyen ez pótfelvételi (nekem is volt kettő), legyen ez pótvizsga (ez is gyakran előfordul), ezek is a diákévekhez tartoznak, és ha itt nem állsz meg, jó úton vagy a sikeres diplomás lét felé.
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Jegyzetek

A kiadvány elkészítésében a Momentum Doctorandus Kárpátaljai
Magyar Doktorandusz Szervezet tagjai működtek közre:
Fazekas Andrea, Hadnagy István, Hájas Csilla,
Kolozsvári István, Kovály Katalin, Nánási-Molnár Anita,
Nagy-Kolozsvári Enikő, Séra Magdolna, Szakál Imre, Turányi Tatjána
Lektorálta: Ember Emese, Sztojka Miroszláv
Rajzok: Fogarasi Hunor
Szerkesztés: Kovály Katalin
Tördelés: Balog Kálmán
A kiadvány Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és
a Balassi Intézet támogatásával készült.

